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Vuodet, jotka toistavat päivänsä
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Vaikka vuodet toistavat päivänsä, sama päivämäärä osuu samalle 
viikonpäivälle satunnaisesti. Taidekoti Kirpilä avattiin yleisölle 

keskiviikkona 3. kesäkuuta vuonna 1992 ja sen 30-vuotisjuhla osuu perjantaille. 
Erilaiset syklit (päivät, viikot, kuukaudet ja vuodet) osoittavat, että aika ei 
ole lineaarinen. Pikemminkin ajassa on eripituisia syklejä, joista muodostuu 
kiertäviä yhteensattumien hetkiä sen sijaan, että aika kulkisi suorassa linjassa 
kohti tulevaa.1

Vuodet, jotka toistavat päivänsä lähestyy JUHANI (JUSSI) KIRPILÄN ja 
hänen elämänkumppaninsa KARL (KALLE) ROSENQVISTIN entiseen 
kotiin perustetun taidemuseon tilaa, kokoelmaa ja esineitä epälineaarisen 
aikakäsityksen kautta. Juhlanäyttelyyn kutsuin mukaan taiteilijat FREJA 
BÄCKMANIN, SHIA CONLONIN, AUGUST JOENSALON, MINJEE HWANG 
KIMIN, IONA ROISININ, EMMI VENNAN ja BOGNA LUIZA WIŚNIEWSKAN. 
Näyttelyn tavoitteena on paitsi laajentaa ymmärrystä ajan käsitteestä 
myös queeriyttää2 taidemuseota entisestään nostamalla etualalle asunnon 
menneisyys queerinä yksityiskotina.

Kalenterit, rannekellot ja aikataulut rytmittävät elämän salaisia tahteja. 
Feministitutkija ELIZABETH FREEMANIN mukaan ne sekä yhdistävät ihmisiä 
että edistävät kollektiivisuuden kokemusta. Keräännymme olohuoneisiimme 
samana päivänä, samaan aikaan katsomaan jalkapallon MM-kilpailuja. 
Kapitalistisessa kansallisvaltiossa meidän myös odotetaan valmistuvan 
ammattiin, saavuttavan taloudellisen riippumattomuuden, pariutuvan, tulevan 
vanhemmiksi ja jäävän eläkkeelle samaan aikaan muiden ikäistemme kanssa. 
Vaikka yhä harvempi enää kulkee tätä perinteistä polkua tai tavoittelee siihen 
kytkeytyviä normatiivisia arvoja, tavanomaisina pidetyt tahdit, rytmit ja rutiinit 
ohjaavat edelleen tapaamme käyttää aikaa, sillä ne pitävät joitakin toimia 
suuremmassa arvossa kuin toisia.3

1  Alison Kafer, Feminist, Queer, Crip (US: Indiana University Press, 2013), 36.
2  Sana queer juontaa alun perin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiasta. Tämän näyttelyn 
kontekstissa sanaa käytetään kuitenkin laajemmin viittaamaan monenlaisiin epänormatiivisiin positioihin, 
joista me näyttelyn osallistujat löydämme itsemme suhteessa elämän ja ajan organisoimiseen. Suurin osa 
näyttelyn taiteilijoista on käyttänyt epälineaarisen ja queer-ajan käsitettä aiemmissa töissään joko aiheena 
tai menetelmänä. Näyttelyä ja taideteoksia leimaa eletty kokemuksemme ja asemamme liittolaisina.
3  Elizabeth Freeman, Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories (Durham & London: Duke University 
Press, 2010), 3; Sara Jaffe, “Queer Time: The Alternative to “Adulting,”” JSTOR Daily, tammikuu 10, 2018, 
https://daily.jstor.org/queer-time-the-alternative-to-adulting/.
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Queer-tutkija JACK HALBERSTAMIN mukaan queer-ihmiset ovat aina 
suhtautuneet aikaan ja ajan narratiiveihin normista poikkeavalla tavalla. 
Kun elämä ei kulje nuoruudesta aikuisuuteen edellä mainittua polkua 
mukaillen, elämäntarinaa ohjaavat toisenlaiset aikakäsitteet. Jos esimerkiksi 
queer-lapsen ympärillä ei ole positiivisia representaatioita queeriydestä, 
hän saattaa kokea kasvavansa ikään kuin sumun keskellä – ja toivoa ajan 
pysähtyvän tai kääntyvän vinottain. Tai kuten minun kohdallani, elämä saattaa 
edetä sykäyksissä sen seurauksena, ettei useinkaan onnistu noudattamaan 
sisäistettyjä normeja.

Queer-aika ei ole kuitenkaan pelkkää luopumista tai pelkkiä menetyksiä. 
Yhtä lailla siinä on kyse mahdollisuuksista, jotka piilevät totuttujen tapojen 
ulkopuolella eletyssä elämässä. Queer-aika voi tarkoittaa esimerkiksi leikin, 
rakkauden, seksin ja solidaarisuuden pitämistä tärkeämpänä kuin vastuuta, 
kontrollia, voittamista ja hallintaa.4 Se voi tarkoittaa myös oman perheen 
valitsemista, vaihtoehtoisten maailmojen luomista, oman epätäydellisyyden 
ja ristiriitaisuuden hyväksymistä sekä sen tunnustamista, että on jatkuvassa 
muutoksessa eikä sitoutunut pysyvään identiteettiin. Ja vaikka kaikki queer-
ihmiset eivät eläkään perustavanlaatuisesti erilaista elämää kuin heterot, on 
epälineaarisuus monille keskeinen osa kokemusta ajan kulusta.5

Normina pidettyyn elämänkaareen kuuluu paitsi lisääntyminen myös arvojen, 
omaisuuden ja varallisuuden siirtäminen perhesiteiden kautta sukupolvelta 
toiselle.6 Varakkaassa asemassa olevat queer-ihmiset, joilla ei ole omia 
jälkeläisiä, ovat joutuneet etsimään toisenlaisia tapoja “säilyttää perintöä”. 
Vuonna 1976 tuolloin 44-vuotias reumatologi ja taiteenkeräilijä Juhani Kirpilä 
alkoi suunnitella taidekokoelmansa ja muun omaisuutensa testamenttaamista 
Suomen Kulttuurirahastolle, sillä hän uskoi kuolevansa nuorena. Hänen 

4  Larry Mitchell, The faggots & their friends between revolutions (New York: Nightboat Books, [1977] 2021), 18.
5  Jack Halberstam, “Keeping Time with Lesbians On Ecstasy” teoksessa Queer Times, Queer Becomings, toim. 
E. L. McCallum & Mikko Tuhkanen (USA: State University of New York Press, 2011), 335; Jack Halberstam, 
Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives, (New York & London: New York University 
Press, 2005) 1, 2; Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century (US: 
Duke University Press, 2009), 3.
6  Halberstam 2005, 5.

toiveensa oli, että testamenttilahjoituksen avulla perustettaisiin hänen 
nimeään kantava yleisölle avoin taidekoti.7

Kun Jussin ja Kallen Pohjoisella Hesperiankadulla sijaitseva koti 16 vuotta 
myöhemmin muutettiin Taidekoti Kirpiläksi, teosten ripustus ja varsinkin 
museojulkaisujen narratiivi kuitenkin salasivat Kirpilän homoseksuaalisuuden.8

Taidekoti Kirpilän avajaisvuonna 1992 julkinen kehottaminen 
homoseksuaalisuuteen oli kielletty Suomen rikoslaissa. Vuoteen 1999 saakka 
voimassa olleen lain epäsuora vaikutus oli se, että negatiiviset representaatiot 
homoseksuaalisuudesta olivat yliedustettuina suomalaisessa mediassa 
– ja sama trendi näkyi muuallakin maailmassa. Myös AIDS-epidemia oli 
1980-luvulta lähtien luonut synkkiä varjoja queerien tulevaisuuksien visioiden 
ja utopioiden ylle. Huoli “kansakunnan tulevaisuudesta” oli jo pitkään 
toiminut verukkeena, jolla oli oikeutettu erilaisia eugenistisia käytäntöjä, 
kuten sterilointia, rotuerottelua, poissulkemista ja institutionalisointia.9 
Vielä nykyäänkin vähemmistöt joutuvat kokemaan syrjintää: Suomen laki 
(jota parhaillaan uudistetaan) esimerkiksi vaatii sukupuoltaan korjaavilta ja 
vahvistavilta binäärisiltä transihmisiltä sterilisaatiota. Työryhmän herättämän 
sisäisen keskustelun seurauksena ADOLF HITLERIN Taisteluni (jonka Jussi 
oli perinyt isältään) päätettiin poistaa taidekodin kirjastosta siksi aikaa, kun 
museossa pohditaan, miten kirja olisi mahdollista kontekstualisoida kriittisesti 
suhteessa kokoelmaan ja laajempaan yhteiskuntapoliittiseen historiaan.

1990-luvulta lähtien queer-aikaa koskeva akateeminen tutkimus on 
ammentanut tulevaisuuteen suuntautuvasta biopolitiikasta. Olen 
pyrkinyt nivomaan osan tuosta tutkimuksesta yhteen tässä tekstissä. 
Kirjallisuuskriitikko LEE EDELMAN on luonnehtinut queer-aikaa 

7  Johanna Ruohonen, “From Home to Museum” teoksessa A Home for Art, toim. Johanna Ruohonen 
(Helsinki: SKS, 2017), 8–11.
8  Ruohonen 2017, 21–25; Taidehistorioitsija Juha-Heikki Tihinen totesikin Taide-lehdessä vuonna 1998 
julkaistussa arvostelussaan, että kokoelmakatalogi oli kaunis mutta konservatiivinen. Hänen näkemyksensä 
mukaan Jussin oma museo piti tämän kaapissa. Juha-Heikki Tihinen, “Kesysti kodin kätköistä,”  
Taide, no 3, (1998): 46.
9  Kafer 2013, 30, 31.
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tulevaisuudesta kieltäytymiseksi ja kehottanut meitä sen sijaan keskittymään 
hetken tarjoamiin nautintoihin.10

Nykyisyyttä korostavassa lähestymistavassa queer-ajan tavoitteena on ikään 
kuin maailman paikoilleen pysäyttäminen. Kiinnostus keskittyy siihen, mitä 
meillä on tässä ja nyt – nykyhetki pirstaloidaan ja siitä puristetaan irti uusia 
mahdollisuuksia. Tällaisesta pirstoutuneesta näkökulmasta katsottuna  
queer-aika näyttäytyy pikemminkin sykkeenä kuin kellon tikityksenä.11 Myös 
käsillä oleva näyttely pyrkii tekemään tilaa juhlalle, nautinnolle ja mielihyvälle 
queer-menneisyyksiin niin usein liitettyjen traumojen sijasta. Leikin ja 
unelmoinnin kautta olemme halunneet luoda teoksia, jotka ammentavat 
toivosta, optimismista ja avaruudesta.

Nautintoon keskittyvät teokset ovat saaneet inspiraatiota myös tulevaisuuteen 
suuntautuvista tunteista, sillä teosten luomisvaiheessa kävi selväksi, ettei 
pelkkä nykyisyys riitä. Queer-teoreetikko JOSÉ MUÑOZ kirjoittaa, että 
ainoastaan nykyhetkeen keskittyminen on vahingollista kaikille, joilla ei ole 
enemmistön etuoikeuksia. Tässä hetkessä eläminen tarkoittaisi nimittäin 
sen hyväksymistä, ettei ole muita vaihtoehtoja kuin nykyinen kapitalistinen ja 
heteronormatiivinen todellisuus. Muñozin mukaan meidän on unelmoitava 
uusista ja paremmista maailmoista ja hän uskoo, että taide ja estetiikka voivat 
auttaa meitä tunnistamaan tulevaisuuden, josta emme edes vielä tiedä.12

Myös Jussin taidekokoelmaa ja sen ripustustapaa voidaan tulkita queerin 
aikakäsityksen kautta. Perinteisesti taidemuseoiden kokoelmat ovat 
heijastaneet taidehistorian lineaarisia narratiiveja, mikä näkyy esimerkiksi 
siinä, että kuraattorit puhuvat kokoelman “aukkojen” täyttämisestä 
uusilla teoksilla. Jussin taidehankinnoissa keskeisenä motiivina oli hänen 
henkilökohtainen makunsa, joten kokoelmaan kuuluu myös teoksia 
suhteellisen tuntemattomilta taiteilijoilta. Hän hankki taidetta, jonka 

10  Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive (Durham & London: Duke University Press, 
2004), 1–31.
11  Lloyd Pratt, “Close Reading the Present: Eudora Welty’s Queer Politics” teoksessa Queer Times, Queer 
Becomings, toim. E. L. McCallum & Mikko Tuhkanen (USA: State University of New York Press, 2011), 183, 
185; José Muñoz, Cruising Utopia (New York & London: New York University Press, 2009), 1; Halberstam 
2005, 2.
12  Muñoz 2009, 1, 3, 12, 27.

keskellä tahtoi elää, ja ripusti teokset seinille salonkiripustuksena sen sijaan, 
että olisi ryhmitellyt ne tyylin tai aikakauden mukaan. Lukuisat teokset 
kokoelmassa osoittavat, että Jussi yhdisti taiteen vapaa-aikaan. Hän suosi 
ilmaisuvoimaista figuratiivista taidetta ja hankki eritoten maisema- ja 
muotokuvamaalauksia, joista monille on tunnusomaista kohteiden leikkisä ja 
androgyyninen sukupuolen ilmaisu. Hänen kokoelmaansa kuuluu myös useita 
alastonmaalauksia miehistä.13

Kirpilän kokoelma voidaan tulkita osaksi niin kutsuttua “kotien taidetta” – 
kategoriaa, jonka ajatellaan yleensä heijastavan konservatiivisia porvarillisia 
ihanteita.14 Queer-aikaa tutkineet teoreetikot ovat huomauttaneet, että myös 
edellä mainitut viisi “suurta” elämäntapahtumaa heijastelevat porvarillisia 
arvoja. Siitä voi päätellä, että “neutraalilta” vaikuttava ajan ohjailu auttaa 
itse asiassa ylläpitämään eliitin määrittelemiä normeja, jotka suosivat vain 
heitä itseään.15 Näin ollen queerin aikakäsityksen mukaan eläminen saattaa 
olla samaistuttavaa paitsi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluville 
myös vammaisille, kroonisesti sairaille ja neurodivergenteille ihmisille, 
köyhille, sekä niille, jotka rodullistetaan ei-valkoisiksi. Eriarvoisuutta lisäävän 
ilmastokriisin aikana on myös syytä esittää kysymys: kenelle normatiivinen 
ajan organisoiminen on ylipäätään mahdollista?

Näyttelyyn osallistuvien taiteilijoiden teokset asettuvat eri lähestymistavoin 
vuoropuheluun taidekokoelman ja kodista löytyvien esineiden, kuten mattojen, 
levykokoelman, kirjaston ja antiikkisten posliiniastioiden, kanssa. Freemanin 
mukaan henkilöhistoria on kelvollinen vain, jos se sopii valtion tukemaan 
aikajanaan. Siitä syystä virallisen tarinan tahtiin sopimattomat elämät 
voivat jäädä piiloon.16 Joskus näitä elämiä voidaan ymmärtää vain taiteen, 
kaunokirjallisuuden ja muiden kulttuuriesineiden kautta. Käsillä oleva näyttely 
kutsuu avartamaan ymmärrystä erilaisista historioista leikittelemällä sillä, 
mitä oli ja mitä olisi voinut olla. Samalla se tutkii tapoja, joilla käsittelemme 

13  Ruohonen 2017, 21, 25; Tutta Palin, “Portraits and Landscapes as Collector’s Items” teoksessa A Home for 
Art toim. Johanna Ruohonen (Helsinki: SKS, 2017), 37.
14  Esimerkiksi taidehistorioitsija Tutta Palinin mukaan muotokuvakokoelmat heijastavat keskiluokkaan 
usein liitettyjä näkemyksiä individualistisesta ja autonomisesta toimijuudesta. Palin 2017, 37, 47.
15  Freeman 2010, 18; Halberstam 2005, 5; Jaffe, “Queer Time: The Alternative to “Adulting.””
16  Freeman 2010, 3, 4.
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normatiivisten aikakäsitysten ulkopuolella olevia menneisyyksiä, nykyisyyksiä 
ja tulevaisuuksia.

Tervetuloa osallistumaan myös Emmi Vennan koreografioimaan esitykseen 
ja Freja Bäckmanin kuuntelutapahtumaan. Näiden aikasidonnaisten 
teosten tarkoituksena on varmistaa, että juhlanäyttely ei koostu ainoastaan 
liikkumattomista esineistä museotilassa. August Joensalon videoteos, joka 
julkaistaan myöhemmin verkossa, puolestaan pidentää näyttelyn virallista 
aukioloaikaa.

MARILIIS REBANE 
Kuraattori

Although years repeat their days, the same date falls erratically on the same 
day of the week. The Kirpilä Art Collection first opened on Wednesday,  

June 3, 1992, and the tricennial jubilee of the museum now falls on a Friday. 
The cycles (days, weeks, months, and years), show that time does not pass in 
a linear fashion. Rather, several cycles unfold simultaneously, yet not perfectly 
aligned, forming circular moments of coincidence instead of straight lines of 
forward movement.17

The exhibition Years that repeat their days approaches the space, collection, 
and artefacts of the Kirpilä Art Collection—the former home of partners 
JUHANI (JUSSI) KIRPILÄ and KARL (KALLE) ROSENQVIST—by focusing 
on the monumental topic of ‘time’ from a non-linear point of view. Through 
commissioning new artworks by FREJA BÄCKMAN, SHIA CONLON, AUGUST 
JOENSALO, MINJEE HWANG KIM, IONA ROISIN, EMMI VENNA, and BOGNA 
LUIZA WIŚNIEWSKA, I hope to expand the general understanding of the 
subject, while further queering18 the museum by emphasising the history of the 
apartment as a queer domestic space.

Calendars, wristwatches, and schedules form the hidden rhythms of life. 
Feminist academic ELIZABETH FREEMAN writes that they bind people to 
one another, and also foster collectivity. We gather in our living rooms on the 
same hour of the same day to watch the football World Cup. In a capitalist 
nation state, we are also expected to receive an educational degree, achieve 
financial independence, partner off, become parents, and retire in synchrony 
with our peers. Although fewer people may be likely to follow that conventional 
path today (and strive for these associated normative values), those seemingly 
ordinary rhythms, routines, and tempos still continue to shape the way we use 
our time by placing more value on some activities than others.19

17  Alison Kafer, Feminist, Queer, Crip (US: Indiana University Press, 2013), 36.
18  In the context of this exhibition, the word queer—which emerged from histories related to gender and 
sexual minorities—also refers more widly to non-normative approaches to life, as a way of recognising 
many positions that we, the participants of the exhibition, occupy in relation to the autonomous 
arrangement of time. Non-linear and queer time is familiar to most of the artists in the exhibition as the 
subject matter and/or method of their previous works. The exhibition and artworks are informed by our 
lived experiences and positions of allyship.    
19  Elizabeth Freeman, Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories (Durham & London: Duke University 
Press, 2010), 3; Sara Jaffe, “Queer Time: The Alternative to “Adulting,”” JSTOR Daily, January 10, 2018, 
https://daily.jstor.org/queer-time-the-alternative-to-adulting/.
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Queer scholar JACK HALBERSTAM writes that queer people have always 
occupied time and time-bound narratives differently from what the normative 
path prescribes. When life does not unfold from adolescence into adulthood 
according to the aforementioned timeline, other temporalities will guide its 
narratives. For instance, when growing up as a queer child with no positive 
representations of queerness around you, it can feel like growing up in a haze 
whilst perhaps wishing time would stop or just twist sideways. Or, in my case, 
life may unfold in fits and starts as one frequently fails to meet internalised 
norms. 

However, queer time is not only about withdrawals. It is, equally, about the 
potential that lies in a life lived outside of conventions. For example, it can 
mean prioritising play, love, sex, and solidarity before responsibility, control, 
winning, and domination.20 It can also mean choosing our own families; 
creating alternative worlds; embracing our imperfections and contradictions; 
as well as recognising we are beings in process rather than committing to a 
fixed identity. Still, not all queer people live in radically different ways from 
straight people, but for many, non-linearity does shape our experience of 
time.21 

The reproductive trajectory upheld as a norm includes passing values, goods, 
and wealth “through family ties from one generation to the next.”22 Queer 
people who occupied positions of economic power, but who lacked direct 
descendants, may have historically looked for other ways to “preserve their 
heritage”. In 1976, Rheumatologist and collector Juhani Kirpilä began to 
negotiate plans to bequeath his art collection and other assets to the Finnish 
Cultural Foundation at the age of 44, when he predicted he would die young. 

20  Larry Mitchell, The faggots & their friends between revolutions (New York: Nightboat Books, [1977] 2021), 18.
21  Jack Halberstam, “Keeping Time with Lesbians On Ecstasy” in Queer Times, Queer Becomings, ed. E. L. 
McCallum & Mikko Tuhkanen (USA: State University of New York Press, 2011), 335; Jack Halberstam, 
Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives (New York & London: New York University Press, 
2005) 1, 2; Kathryn Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century (US: Duke 
University Press, 2009), 3.
22  Halberstam 2005, 5. 

The aim of the bequest was to make the art collection accessible to the public 
via a museum.23

However, when Jussi’s and Kalle’s home at Pohjoinen Hesperiankatu 7 
was transformed into Kirpilä Art Collection 16 years later, the hang—and 
particularly the narrative presented in the museum’s publications—concealed 
the collector’s homosexuality.24

In 1992 when the Kirpilä Art Collection was established, the criminal 
law of Finland prohibited the public promotion of homosexuality—this 
remained lawful until 1999. The law indirectly made sure that negative 
overrepresentations of queerness in media—equally an international 
tendency—remained unchallenged. The AIDS pandemic had also darkened 
once utopian visions of queer futures from the 1980s onwards. Concerns over 
the “future of the nation” had already routinely justified eugenics practices 
such as sterilisation, segregation, exclusion, and institutionalisation—
something that minorities have and still continue to be subjected to today.25 
According to the Finnish law that violates human rights (and is currently 
being reformed), sterilisation is still considered obligatory for all binary 
transgendered people. Following internal discussions prompted by dialogue 
from the working group, the Finnish translation of ADOLF HITLER’s Mein 
Kampf (a book that Jussi had inherited from his father) has been temporarily 
removed from the museum bookshelf while the Kirpilä Art Collection grapple 
with how to critically contextualise this object in relation to the collection and 
other broader socio-political histories. 

From the 1990s onwards, a future-oriented biopolitics became a source for 
academic studies about queer time—some of which I have attempted to weave 
together through this text. For example, the literary critic LEE EDELMAN 

23  Johanna Ruohonen, “From Home to Museum” in A Home for Art, ed. Johanna Ruohonen (Helsinki: SKS, 
2017), 8–11.
24  Ruohonen 2017, 21–25; Art historian Juha-Heikki Tihinen criticised the collection catalogue in a review 
published in Taide art journal in 1998, by saying that the book was beautiful yet conservative. He perceived 
that Jussi was kept closeted by his own museum’s publication. Juha-Heikki Tihinen, “Kesysti kodin 
kätköistä,” Taide, no 3, (1998): 46.
25  Kafer 2013, 30, 31.
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has defined the concept of queer time through the refusal of the future, while 
insisting that we should focus on the pleasures of the moment instead.26

The approach—which suggests focusing only on the present moment—sees 
the concept of queer time through the aim of putting the world on hold. It 
places an emphasis on the here and now, as it kaleidoscopes and squeezes 
new opportunities out of the time at hand. Viewed from this fragmented 
perspective, queer time becomes measurable by a pulsation rather than the 
ticking of a clock.27 With this exhibition too, it was our intention to engage 
with the space, collection, and artefacts of the Kirpilä Art Collection from the 
perspective of celebration, enjoyment, and pleasure instead of the traumas so 
frequently associated with queer pasts. Through dreaming and play, we have 
aimed to create works that come from places of expansiveness, hopefulness, 
and optimism.

While focusing on pleasure, the commissioned artworks have also emerged 
from future-oriented emotions. This is because it became apparent as the 
works developed that the present in itself is not enough. Queer theorist  
JOSÉ MUÑOZ writes that focusing only on the current moment is damaging 
for anyone who does not experience the privileges of the majority. Living for 
the present would mean surrendering to the notion that no other possible 
versions of reality exist, besides the one that champions capitalism and 
heteronormativity. According to Muñoz, we must dream of new and better 
worlds. He believes that art and aesthetics can help identify a future which we 
are not yet conscious of.28

Jussi’s collection and the way it was hung can be interpreted through the 
concept of queer time. Traditionally, art museums have built their collections 
to reflect the linear narratives of art history (this objective becomes apparent 
when museum curators speak about filling the “holes” in the collection when 
making new acquisitions). Jussi collected art based on his personal taste, 

26  Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive (Durham & London: Duke University Press, 
2004), 1–31.
27  Lloyd Pratt, “Close Reading the Present: Eudora Welty’s Queer Politics” in Queer Times, Queer Becomings, 
ed. E. L. McCallum & Mikko Tuhkanen (USA: State University of New York Press, 2011), 183, 185; José 
Muñoz, Cruising Utopia (New York & London: New York University Press, 2009), 1; Halberstam 2005, 2.
28  Muñoz 2009, 1, 3, 12, 27.

which meant that he also purchased works from some artists who later 
remained relatively unknown. He acquired artworks which he wanted to live 
amongst, organising the works according to a salon hang, without grouping 
them according to style or period. Numerous artworks in the collection 
indicate that Jussi associated art with leisurely activities. He preferred 
expressive figurative works, and focused mainly on subject matters such as 
landscapes and portraits, many of which are distinguished by the playful and 
androgynous gender expressions of the subjects. He also acquired many male 
nudes.29 

The artworks in the collection can be viewed as belonging to the category 
of “art for the home.” This categorisation is generally considered to be 
reflective of conservative bourgeoisie ideals.30 Academics who write about 
queer time note that the aforementioned five “major” life events are a 
reflection of bourgeoisie values. Thus, I’ve come to understand that the 
bourgeoisie orchestration of time which may appear “neutral” actually 
continues to sustain norms that are prescribed by the elite whom they 
privilege.31 Living according to queer time may therefore be relatable not 
only to those belonging to gender or sexual minorities, but also to disabled, 
chronically ill, and neurodivergent people; those racialised, and seen as not 
white; as well as the poor. Also, during this era of climate crises—which 
increases inequality—one can ask, to whom are the normative arrangements 
of time even accessible? 

The artists of the exhibition engage with the art collection and artefacts 
of the museum such as carpets, the record collection, the library, and the 
antique porcelain tableware. According to Freeman, personal histories 
“become eligible only within a state-sponsored timeline”, and therefore 
lives that are asynchronous to official storylines may remain hidden.32 These 
lives are sometimes accessible only through art, fictional writing, and other 

29  Ruohonen 2017, 21, 25; Tutta Palin, “Portraits and Landscapes as Collector’s Items” in A Home for Art ed. 
Johanna Ruohonen (Helsinki: SKS, 2017), 37.
30  For example, art historian Tutta Palin has written that portrait collections mirror “individualistic and 
self-governing views of human agency that are often associated with bourgeoisie.” Palin 2017, 37, 47.
31  Freeman 2010, 18; Halberstam 2005, 5; Jaffe, “Queer Time: The Alternative to “Adulting.””
32  Freeman 2010, 3, 4.
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cultural objects. The exhibition is also framed as an invitation to enlarge our 
understanding of histories by creating a double play between what was, and 
what might-have-been. In this way, the exhibition explores ways of engaging 
with the pasts, presents, and futures that exist outside of normative 
arrangements of time. 

I invite you to attend the performances choreographed by Emmi Venna and 
the listening sessions of Freja Bäckman, both temporal situations that ensure 
that the exhibition is not simply a static arrangement of objects in the space. 
The video by August Joensalo, which will be later published online, extends 
the duration of the show past its official opening time.

 
MARILIIS REBANE 
Curator

" Joidenkin mukaan ei ole 
olemassa muuta kuin 
hetkellisiä nautintoja, mutta 
emme saa koskaan tyytyä 
vain hetken hurmaan. 
Meidän on unelmoitava 
uusista ja paremmista 
nautinnoista, toisenlaisista 
tavoista olla tässä 
maailmassa ja viime kädessä 
uusista maailmoista  
– sekä tehtävä niistä totta. 

"
- José Muñoz  
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"  Some will say that all we 
have are the pleasures of 
this moment, but we must 
never settle for that minimal 
transport; we must dream 
and enact new and better 
pleasures, other ways of 
being in the world, and 
ultimately new worlds. 

"
- José Muñoz  

Freja Bäckman, Midnight Cowboy, 2022

Äänisuunnittelu: TARI DORIS 
Kansikuva: SHIA CONLON

FI: Teoksen lähtökohtana on Jussin ja Kallen levyjen joukosta löytynyt 
Midnight Cowboy -elokuvan soundtrack. 

Elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1969 vain kuukautta ennen Stonewallin 
kapinaa, joka oli ratkaiseva tapahtuma LGBTQ+ -liikkeen historiassa. 
Elokuva kertoo cowboy-asuun pukeutuneesta henkilöstä, joka saapuu 
suurkaupunkiin tekemään unelmistaan totta. Yhdysvalloissa cowboyn 
hahmoa on perinteisesti tulkittu suhteessa maskuliinisuuteen ja 
kansalliseen identiteettiin. 1960-luvun lopulle tultaessa käsitys oli 
kuitenkin alkanut muuttua etenkin valkoisissa ja maskuliinisissa  
queer-piireissä. Elokuvan päähenkilölle cowboy-asuun liittyy 
performatiivista haurautta hänen yrittäessään mennä “heterohurmurista”. 

Freja kiinnostui elokuvasta päähenkilöiden välille selvästikin syntyvien 
tunteiden takia. Samaan aikaan elokuva kuitenkin tuntuu ikään 
kuin varautuvan katsojien vastareaktioon maustamalla kerrontaa 
homofobisilla näkemyksillä. Kenties kyse oli strategiasta, jolla ohjaaja 
pyrki hankaloittamaan tulkintoja päähenkilöiden suhteen todellisesta 
luonteesta.33

Midnight Cowboy vinyylilevyn narratiivi mutkistaa käsitystä sukupuolesta ja 
queer-suhteista sekä niihin liittyvistä kollektiivisista muistoista. Teoksen 
toistuvan äänimaiseman läpäisemä kerronta tuo myös mieleen toisenlaisen 
todellisuuden – tulemisen34.

33  Kevin Floyd, The Reification of Desire Toward a Queer Marxism (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2009), 154–194.
34  Sana tuleminen viittaa englanninkieliseen käsitteeseen becoming, jolla tarkoitetaan prosessia, jossa jokin 
hakee jatkuvasti muotoaan normien ja/tai kielen ulkopuolelta.
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Freja Bäckman, Midnight Cowboy, 2022

Sound design: TARI DORIS 
Cover image: SHIA CONLON

EN: The record developed from the soundtrack of the film Midnight Cowboy 
(1969), which was found amongst  Jussi and Kalle's records. 

The premiere of the movie was one month before the Stonewall uprising, 
thus during an important period in the LGBTQ+ liberation movement. 
The film focuses on a person who adopts the aesthetics of a cowboy when 
moving to a big city to conquer their dreams. In the USA, the figure of 
the cowboy has conventionally been understood in relation to national 
identity and masculinity. However by the late 1960s perceptions were 
shifting, and the cowboy entity was becoming queered, particularly within 
white and masculine queer spheres. For the main character of the film, the 
cowboy costume carries a performative fragility as they try to pass as a 
heterosexual “stud”. 

Freja’s interest in working with the film came from the love that is clearly 
emerging between the two main characters. Yet, it seems as if the film 
presupposes resistance from the audience through presenting homophobic 
viewpoints throughout the narrative. Perhaps this was one strategy the 
director used to distract viewers from feeling certain about the true nature 
of the relationship.35

The narrative on the record Midnight Cowboy aims to complicate the 
notion of gender and queer relationships, and their collective memories. 
Combined with the soundscape, a sort of becoming is suggested—the 
repetitiveness permeating the narrative.

35  Kevin Floyd, The Reification of Desire Toward a Queer Marxism (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2009), 154–194.

Shia Conlon, Conditions, 2022

FI: Shian teossarja lavastaa uudelleen kolme taidekodin kokoelmaan kuuluvaa 
maalausta valokuvan keinoin. Uudet versiot Magnus Enckellin Veljesvalasta, 
Ilmari Nylundin Henkilösommitelmasta ja Helene Schjerfbeckin Alastoman 
miehen puolivartalokuvasta on luotu yhdessä trans-ja muunsukupuolisten 
(genderqueer) mallien kanssa.

Olemassa olevien maalausten uudelleentulkinta queer- ja 
transnäkökulmasta voidaan nähdä pyrkimyksenä luoda yhteys ajan 
saatossa kadonneeseen menneisyyteen. Teokset kantavat kaikuja toisista 
ajoista ja kytkevät meidät siten edeltäneisiin sukupolviin. Shialle nämä 
kaiut ovat queer työkalu – viitaten aikaan, jolloin queer-ihmiset käyttivät 
koodikieltä kommunikoidessaan tiloissa, jotka eivät olleet heille turvallisia. 
Kuvia voi tulkita myös aktiivisena pyrkimyksenä luoda tulevaisuus täynnä 
mahdollisuuksia. Vaikka uudelleentulkinta itsessään ei luo utopioita, 
teosten luomisprosessi ja sen tuloksena syntyneet kuvat tuovat queer- ja 
transihmiset yhteen kuvittelemaan uusia ja avarampia tulevaisuuksia.

EN: Shia has reimagined three paintings of the Kirpilä Art Collection through 
the medium of photography. Using genderqueer models, he restaged 
Magnus Enckell’s Oath of Brotherhood, Ilmari Nylund’s Human Composition, 
and Helene Schjerfbeck’s Half-Length Portrait of Male Nude.

Reinterpreting the existing paintings in this way, through a queer and 
transgender lens, can be seen as an effort to connect with histories that 
may have been lost over time. By carrying echoes of other times, they 
connect us to generations that have preceded us. Shia sees this echoing as 
a queer tool, referencing times when queer people used coded language 
to communicate in unsafe spaces. The images can also be viewed as an 
action and an effort towards creating a future of possibilities. Although the 
recreation itself does not bring about utopian conditions, the collaborative 
working process and the resulting images are grounds in which queer and 
trans people come together to imagine new and more expansive futures. 
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Minjee Hwang Kim, In the Garden, 2022

FI: In the Garden viittaa aikaan, muutokseen ja uudelleensyntymiseen. 
Menetettyään monta läheistä tavallista nuoremmassa iässä Minjee 
on viimeisen vuosikymmenen aikana miettinyt paljon ikuisuutta ja 
kuolevaisuutta. Hänen töilleen tyypilliset symbolit, kuten käärmeet, 
perhoset, lemmikit ja apilat, ovat viittaus elämän haurauteen muistojen 
ikuisen voiman vastakohtana. Punainen nauha viittaa 인연의 붉은 실 

“kohtalon punaiseen lankaan” – itäaasialaiseen myyttiin, jonka mukaan 
jokaista ihmistä yhdistää toiseen näkymätön punainen lanka, vaikka he 
eläisivätkin eri ajassa ja paikassa. Puutarhaan kätketyt siniset lemmikit 
sitovat meidät rakkaimpiimme aina ajasta ikuisuuteen. Yhtä lailla, matto 
voidaan nähdä viittauksena uudistumiseen, vanhasta irti päästämiseen ja 
siihen, että osa itsestä saa kuolla, muuttua ja syntyä uudelleen.

EN: The carpet In the Garden references time, metamorphosis, and 
reincarnation. Having experienced several deaths of close ones at perhaps 
an earlier age than others, Minjee has spent the past decade wondering 
about eternity and mortality. Reoccurring symbols such as snakes, 
butterflies, forget-me-nots, and clovers are motifs often used as her way 
of referencing the fragility of life in contrast to the everlasting power of 
memories. The red ribbon refers to the 인연의 붉은 실 Red Thread of 
Fate—an East Asian myth in which an invisible red thread is tied around 
the finger of a person to connect them to their destined ones: one life 
connects to another, even if the bodies exist in different times and spaces. 
The blue forget-me-nots that are hidden in the garden tie us to our loved 
ones across all eternity. The carpet can equally be viewed as a suggestion 
to shed the skin and to allow parts of ourselves to die, transform, and be 
rekindled.

August Joensalo, 2022

FI: August yhdistelee videoteoksessaan assosiatiivista arkistomateriaalia 
Taidekoti Kirpilässä kuvattuun videoon. Teoksessa museon tilasta 
tulee toimija, joka synnyttää katsojassa mielikuvia kodissa eletyistä 
queer-elämistä ja asettaa nuo mielikuvat vuoropuheluun museon 
nykytodellisuuden kanssa. Video leikittelee ajatuksella syklisestä ajasta 
yhdistelemällä kuvia eri vuorokaudenajoista, viikoista ja jopa vuosista 
kollaasinomaisesti päällekkäin, limittäin ja lomittain. Video on sekä 
itsenäinen taideteos että dokumentaatio Vuodet, jotka toistavat päivänsä 
-näyttelystä.

EN: The video work by August combines associative archival materials with 
footage filmed at the Kirpilä Art Collection. While focussing on the 
space as an agent, it allows for imaginations of past life to be triggered 
by the former queer home in order to unravel a dialogue with the present 
state of the apartment as a museum. While playing with the idea of 
cyclical time, the video depicts different times of the day, week, and even 
years by overlaying images in a collage-like manner. The video is both a 
documentation of the exhibition Years that repeat their days, as well as an 
individual artwork in its own right.
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Emmi Venna, 2022

FI: Emmi Vennan ja AINO AUTEREEN yhdessä suunnittelema esitys 
täyttää Taidekoti Kirpilän tanssilla, puheella, tekstillä ja kuvilla. Teos 
on jatkumo Emmin vuonna 2020 ensi-iltansa saaneelle Fabulous Muscles 
-sooloesitykselle. Se luo epälineaarista maastoa kehosta kumpuavan 
koreografian, anekdoottimaisen tekstin ja hallusinatorisen animaation 
avulla.

EN: The performance, created by Emmi in collaboration with artist AINO 
AUTERE, inhabits the rooms of the Kirpilä Art Collection with dance, 
speech, text, and images. The work is a continuation of the non-linear 
terrain created by Emmi’s solo performance Fabulous Muscles (2020) with 
the help of choreography derived from situated knowledge, anecdotal texts, 
and hallucinatory animations.

Iona Roisin, A Kind of Continuance, 2022

FI: Vaatteista, kirjoista ja saippuasta koostuva sarja tekstiteoksia A Kind 
of Continuance käsittelee halua, joka ylittää ajan. Iona halusi tarttua 
teoksellaan eroottisten muistelmien pysyviin piirteisiin, mutta kuten 
queer-historian kohdalla usein käy, hän ei löytänyt etsimäänsä. Suurin 
osa kaanoniin päätyneestä eroottisesta queer-kirjallisuudesta on 
cissukupuolisten36 homomiesten kirjoittamaa ja heistä kertovaa. Herää 
kysymys: kuinka monta muuta erotiikan muotoa on menetetty tai jätetty 
huomiotta? Ja miten kirjoittamattomaan voisi päästä käsiksi? A Kind of 
Continuance -teoksen esineet torjuvat menetyksen kokemuksen. Samaan 
aikaan kun tyhjistä sivuista sidotut kirjat todistavat vähäeleisesti sitä, mitä 
ei voi lukea, sivujen välistä löytyy myös muistoja – pieniä säilöttyjä hetkiä 
arjen erotiikasta. Kaikki mikä ei ole monumentaalista katoaa niin helposti 
ajan myötä. Kirjailija ja runoilija Eira Stenberg on todennut, että vain sydän 
voi palaa muuttumatta tuhkaksi. Jos eroottista energiaa ajatellaan samalla 
tavalla, ehkä sekin kestää aikaa – kaikuna tai aistillisessa muodossa.

EN: Comprising of soaps, books, and clothing, A Kind of Continuance is a series 
of text objects which consider desire as a thing that transcends time. Iona 
wanted to engage with the enduring qualities of the erotic memoir, but 
as is so often with queer history, we arrive at loss. The majority of what 
has become canon was written by and about cis37 gay men—how many 
other forms of eroticism have been omitted or removed? And are there 
ways we can access what was not preserved? The objects in A Kind of 
Continuance express a denial of this loss. Although the books were bound 
with empty pages as a quiet testament to what cannot be read, Iona slipped 
keepsakes between the pages; tiny moments preserved from a kind of 
everyday-eroticism. That which is not monumental is so easily lost to time. 
Playwright and writer Eira Stenberg said “only the heart can burn without 
turning to ashes.” If we consider erotic energy similarly, perhaps it also 
endures—as an echo or in a sensory form, unbound from time.

36  cissukupuolinen: ihminen, joka kokee hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen.
37  cis: people who identify with the gender assigned to them at birth.
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Tapahtumat 
 

Emmi Vennan koreografioima esitys:

To 22.9. klo 19:00   

La 24.9. klo 17:00 

Ke 28.9. klo 19:00 

La 1.10. klo 17:00

Freja Bäckmanin Midnight Cowboy -kuuntelutapahtumat:

Su 5.6. klo 15:45 

Su 4.9. klo 16:00 

Ke 7.9. klo 18:00

Ilmoittaudu osoitteessa: taidekotikirpila.fi

August Joensalon videoteos julkaistaan 20.9.2022 osoitteessa:  

taidekotikirpila.fi/juhlanayttely

Bogna LuizaWiśniewska, New flame of mine, 2022

FI: Teos New flame of mine on taidekodin juhlavuoden kunniaksi tehty 
keraaminen veistossarja, johon kuuluu joukko eri puolille museota 
levittäytyviä veistoksia. Voimakkaan puhuttelevat mutta mittakaavaltaan 
inhimilliset veistokset ovat saaneet alkunsa taiteilijan ihastuksesta saveen, 
joka on hänelle verrattain uusi materiaali. Yhtäältä kynttilät viittaavat 
vuosien vierimiseen samaan tapaan kuin kakkukynttilät. Toisaalta niiden 
taipuneet ja epälineraaliset muodot havainnollistavat queeria aikakäsitettä. 
Polttaminen ja lasittaminen pidentävät keraamisten esineiden käyttöikää, 
ja usein keramiikka toimii myös porttina kauan sitten unohdettujen 
kulttuurien tarinoihin. Millaisia muistoja nämä veistosinstallaatiot 
mahtavat säilyttää meidän ajastamme?

EN: The work New flame of mine is a series of ceramic sculptures 
commemorating the Kirpilä Art Collection’s anniversary, spread across 
the different surfaces of the space. The sculptures, which are personal 
in character and intimate in size, were prompted by a crush the artist 
has towards working with clay—a material still relatively new to them. 
The candles not only refer to the passing of the years akin to those on 
birthday cakes, but having been twisted into non-linear shapes, they also 
visualise the passing of queer time. Firing and glazing ceramics is a way to 
preserve and extend their lifespan, and these objects often act as portals to 
understand stories from long forgotten cultures. What kinds of memories 
will these sculptural installations preserve of the times we are living in 
today?
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Näyttelyn on kuratoinut Mariliis Rebane (Tallinna, 1985). Hän on kiinnostunut laajasti historiaan, 
perintöön, aikaan, kestoon ja prosesseihin liittyvistä aiheista. Rebanen työtä tukee tällä hetkellä  
KONEEN SÄÄTIÖ./ The exhibition has been curated by Mariliis Rebane (Tallinn, 1985). Their interests 
loosely revolve around topics such as history, heritage, time, duration, and processes. Rebane’s work is 
currently supported by the KONE FOUNDATION.  

Näyttelyä tukevat Taidekoti Kirpilä ja Suomen Kulttuurirahasto. 
The exhibition is supported by the Kirpilä Art Collection and SKR.

Events

The performance choreographed by Emmi Venna:

Thu 22.9. at 7:00 p.m.   

Sat 24.9. at 5:00 p.m. 

Wed 28.9. at 7:00 p.m 

Sat 1.10. at 5:00 p.m.

The listening sessions of Freja Bäckman's Midnight Cowboy: 

Sun 5.6. at 3:45 p.m. 

Sun 4.9. at 4:00 p.m. 

Wed 7.9. at 6:00 p.m.

Sign up at: taidekotikirpila.fi

The video work  by August Joensalo will be published on September 20, 2022 at:  

taidekotikirpila.fi/juhlanayttely

Haluaisimme kiittää/ We would like to thank: 

Aino Aksenja, Karoliina Arola, Aino Autere, Jessie Bullivant, Tari Doris,  
Pia Hyttinen, IKIGI bindery, Tiikka Järveläinen, E. L. Karhu,  
Johanna Koskinen, Jaakko Kuusela, Tii Laakso, Katie Lenanton, Emma Lilja, 
Vilu Puttonen, Vishnu Vardhani Rajan, Emma Thomas, Valley OÜ, &  
Olli Vallinheimo.  

Erityiskiitokset Mariliisilta taiteilijoille/ Special thanks from Mariliis to the artists: 

Freja Bäckman, Shia Conlon, August Joensalo, Minjee Hwang Kim,  
Iona Roisin, Emmi Venna, & Bogna Luiza Wiśniewska.
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Fontti/ Font: Kanjoni / Helsinki Type Studio. Fontti on suunniteltu alun perin 
Niko Hallikaisen Kanjoni-kirjaa varten./ Kanjoni by Helsinki Type Studio. The 
font was originally designed for Niko Hallikainen’s book Kanjoni.


