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FRAN9OISE
SCHETN
elgialaissyntyisen
hiteilijan Fmngoise Scheininteosten mitakaavassa
ei ole ainakaanmiridn pienimuoroil{
| | suuden tai sievistelynviku ScheiV
nin keskeisimmenprojektin taideteolcet ovat kokonaisiametroasemia,ioita
hen on suunnitellutPariisiin,
ja
Brysseliin
viimeki Lissaboniin.Neuvottelut ovat
pitkilH Berliinin kaupunginkanssa,Tukholman projekti on vastaaluillaan.Tulevaisuuden listalta ldytyviit myos Tokio, New
York ia Sydney.
Scheininhuimanatavoitteena on muodostaa suunnittelemistaanmetroasemista
koko maapallonkattavamaanalainenverkko. Yhteiseniikattoteemanaasemaltatoiseen siirtfy ihmisoikeudegniiden puotusf\
| |

FrongoiseSdtein, PoriisinConcordemevoqsemo.
taminen ja merkiryksenmiettiminen. Kullakin asemallaon paikkaanliirq/ye oma erikoisteemansa.Scheininq/6t ont selkean
poleemisia.Hin kyseenalaista,tiinii mearitelmie ia kisifteitA kysyensuoman esimerkiki mi6 sineImmarret sanallademokmtia. minkAsisell6nsille annat.
Urbaaninsuurkaupunginhahmottajana
Scheinvie julkisentaiteen (public art) ainn
uudelle bsolle pois keskinkertaisuudesta
ja
mitliensanomattomuudesta.
Kantaaottavat
metroasemat ont loistayaosoitus siigj'
etfi iulkisen,yeromhoilla tuotetun iulkiseen tilaan siioitetun hiteen ei pidl olla
vain ymperistdystevillisfi, kunniaaosoittavaa ui esikunna toimivaa.Se voi pysiiyttiii, iskeii tikulla silmiientai kampittaa.
Scheininnlitsema yelineon suorastaan
nerokas. Metroasemaon erinomainen
paikkapuhutellaihmisiS.Lento- ja iunaasemienohella metroasemaon se paikka,
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iossa me ioudumme tyhiesse,tapahrumattomassatilassavdkisinkinodottaman.
LiseksimetroasemissaDainottuuniiden
ja tylsyys.
samankaltaisuus
Nerokasta on myos miten hin materiaalivalinnoillaanmyotiilee perusasemia.
Scheinpeittaa metrcjen seinet ykitt5isille
keramiikkalaatoilla,jotka muodostavat
b/mmenientuhansienpalojen palapelin,
suurellisensanaleikindemokmtian Deriaatteilla ia ykilon oikeukilla. Lopputulos on
kuin suunnaronscmbble-pciytApeli;
nin
pistelaskua,katsojan,matkusajan havaintoa vailla.
Scheininmetroseinet hemmenteyegia
heriitiSvet mielenkiinnon.Matkustajakokee ylliityksen.Metroa vartoessakatse ei
turrukaan binen toistaan lateammissa
mainokissa. Seuna huvitan illuusio,joka
liitt),),kiireellisenkaupunkilaisenajankiipto6n. Peivestitoiseen jatkuva viive siirryttiesse man alla tdisrli kotiin tai bariin ia
takaisinei enie tunnukan tuhlatulta aialta.
1953syntynp FmngoiseScheinon
koulutukseltaanarkkitehti. Omien sanoiensamukaisestihin on seki ammatillisesti
ettii kansalaisuudeltaan
ulkopuolinen.Pariisin galleristit kutsunt Scheiniataidemailman cowgirliki. Nomadisuudentunne
nekfy henent6iss:ian,iotka korostuneesti
pohtivat mioi4 kansalaisuutasekii ajan ja
paikantaiua-RanskankielisestiBelgiasta
kotoisin olevanamioien teenneisyysia
m0utettavuusoli hiinelle io lapsestaasti
itseseiiin sekae.
Scheininensimmiinen julkinen toimeksianto tapahtui 1985 New Yorkissa,missii
hen asui useitavuosia.Kyseessiioli teriiksestAja lasistamkennettu malli kaupungin
metroverkosta, ioka tariosi yleisku%n
Manhatbnin manalaisestamaailmasu.
Vuotta myohemmin hiin aloitti Dazibaosarjan,joka lainaanimensekiinalaistenjulkiselta tiedotusseineltii.
SarjassaScheinmuodostaauudelleen
kaupunkejayhdistellenmm. niiden topografia, kosmologiaa,yoimavirt:linioia ia
historiaa.Keskeisessdosassam),6hemmisse n:iyttel),isseon pohloinen ilmansuunta,
josta Scheinillemuodostui s),nonn/mi
mn/ttiselle loppumattom3llemuualla,toisaallaolemiselle.Niiyrtelyisdi mainitsemisenansaitsee
my<isl99l Pariisisujirlestetq/ kokoelma, iossaScheinesittelee YhdysyalloissasiiaitsevatPariisi-nimisetKau-

pungit, ioita on yhteensAl6 kappaletta.
Scheinaloitti metroprojektinsa ensin
vertailemallakaupunkienkarttoja mm.
tietokoneessakiytettyihin mikrolastuihin.
Samallahiin oli kiinnostunut muumhaisisa,
ja niiden ulkopuoliselleanutumattomasta
maailmasta.
lhmisoikeuksienohella metroasemat
tekee eriq/isen mielenkiintoisiksikuhunkin
liittfve erikoisteema. 1990nlmistuneessa
Concorden asemallaPariisissateemanaoli
vuoden | 789 Ranskanihmisoikeusjulistus.
Metroasemanseinipinnat tiytt,:ie kokonaanklseinen teksri kirioitettuna kirjain
per laatta.Se pieni terke:i iuiu piilee siine,
ette iulistus vaikuttaaepimiiriiselti sillii
kirjoituksessasanoienvelir ia vilimer.l{t on
hiivftetty. Yhteen letkaan kirjoitettuna
julistuksen monumentaalisuusja aryokkuus
hevidvAt.
Brysselissii1993 avatullaSt Gillesin
uemalla teemanaon d)adi; kahden periaatteen yhdistyminen,missdmolemmat
fiydentevet toisiaan.Dualisuusviittaa tillii
keftaa maiden velisiinmioihin ja ihmisoikeukiin. Lipi *eman seinien kulkee zQ-aglinia,ioka muodostuu Euroopan maiden
mjalinioista.
Berliiniin suunnitteillaolem kohde on
sakalaisen kirlailijan Heinrich Heinen mukaan nimetty asemaidiin ja liinnen kosketus- ja kipupisteessd"iuuri entisen muurin
takapihalla.Teemanaon Heinen tekteisse
vahvastiesiinq/vi muukalaisuudentunne ja
kysymyssiitli mid kesifteet saksalaisuus
ia
olla sakalainen tarkoittawt, pitiviit sisiillean.
Tukholmassasuunnitelmissaon Universitetet-asemankoriaus,Ajatulcena on
peilaa keskeniiin demokmtian perusperiaatteia ia Scheininsankarin,ruotsalaisen
kasyitieteiliiaia tutkimusmatkailijaCad von
Linn€n (l 707- | 778) aiatukia kasvienuniyersaalistaluokitusiiriestelm{stii.
On sy)rd mainita,etti ainn metroprojektinsa alussa,ennen Pariisinmetron nkennustoidenalkua,Scheintariosi ideaa
m),6s Helsinkiin,toiyenaan piilisci aloinamaanverkostonsa siitii kaupungisa misli
Etyk-prosessilahti liikkeelle.Helsinginkaupunki kuitenkin kieltliFfy kunniasta,ia
ilmoiai vieli, eai ios he ,otakin taiteilijaa '
seinien koristelijanakayteiisivet,henen
olisi oltan suomalainen.
Lissaboniinviime vuoden looussawr-
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FrongokeSchein,UssoboninPgrgum etoosemon luonnokio sekd osemonrake nnustyimoo.

mistunut Parque-sema on m6nessamielessAScheininmetroprojektin tihinastinen
peiteos. Vasta Lissabonissa
Scheinon sanut npaat kjdet ia ayoimen shekkitilin
toteuttaa ajatuksiaan.Kaksi vuotta kestenlt rakentaminenoli valtan proiekti, johon osallistuiyli ,O0 ihmistA.
Scheininmonellatapa ainutlatuisia ja
tirkeitii metrotoiti vaivm tiett), ylitekstuaalisuus.Lissabonissa
hiin tutki esimerkiksi
tarkkmn miki on verbin ldytddhistoria,
Tukholmrsa vuorossaon verbi hovoito.
Tektuaalisuutta liseese. ette Scheinsiteraa seinilli usein suuria,kuuluisiaja ehkii
kuluneitakinajatteliioita,viimeki Pessoa,
Hemkleitosta ja suosikkiaanDeleuzea,
jossakorostuu intuition ia vapan assosiaation merkitys. Scheininhauskanacredona
voidan pirAdlausetta:Mitd tahansavoi
yhdistie keskenaiin.
Tekstikorostuneisuustuli hieman huvittavastiia tragisesti ilmi Lissaboninmetron mkennuksilla,sillii osa t),6ntekii6istii ei
osannut lukea tai kirloirtaa. Niinpe kirjaimet hyppiviit paikoiltaania etenkin s sattui
toisinaanseineanyiierinDain.
Lissabonissa
teemanaoli l6yt6retket
Scheinteyfti asemanseinetyhteensa50lle
taululla,ioissa seumttiin kronologisesti
portugalilaistenmatkantekoauuteen maailmaan 1400-luvultaliihtien. Tiirkeiin rooliin uettuvat bmsilialaisentaiteiliia F6d€ri-

ca Matan tekemet hyvin ykityiskohtaiser,
usein vain Ihteen laattaantehdyt symboli_
kuvioL
45emansuunnittelussa
korostuu Scheinin suuri mielenkiintojuuri kantoja koh_
taan, Lissabonissahan muutti kiyttimiense
kamojen avullaperspekriivid
siren,erE
skandaaliperinreistitn.riukasri kiinni pitiivien portugalilaisrenhistorioirijoiden
kanssaoli valmis.Paikalliserturkijat olivar
suunniltaankun Scheinkuvatessaanlciytci_
rerkia ei ottanutkaan niiktikulmaki tavallis_
ta portugalilaistenluomaa perspektiivi:i,
van kifBi kama joka on tehty pohjois_
navannikokulmasta.
Niiin ollen uuden ajan maailmaneyttiie
luonnollisestiaivantoiselE. Vaihdoken
aikansaama muutos liittyy hyvin olennaisesti historiaan,silli jakaessaankeskenaan
Amerikan manteretra, espanjalaisetia portuSalilaisetkefttivir nimenomaanvanhaa
senaikaistaportugalilaistenkartrra, ioka
tunnistaayain pienen osa Bnsilia. Kartan
avullaPonugali sai siten sopimuksessa
oletettua kymmenkertaisestisuuremman
alueenitselleen.
Skandalia seurannutjulkisuus hliritsi
ja tutkijar jopa uhkasit keske)rttid koro
asemantyoc vasta bvattuaan mekon
johtajat Scheinkykeni vakuurtamaan,em
hin ei muuntelehisroriaa,van vaihaaa
vain perspektiivii. Todistettuaan kA)rgjnnossi, erti kam! sanat tai meeritelmer
eivar ole muuftumatromia enrileerreidia
ettii asioitaja tulkintoja ei ole koskaany|ci
van useampia,Scheinsohaisitehokkaasti
sellaisa pesdii,jonka narionalismija yksioikoiseen historiankirjoitukeen pakotauruvat henkilot maastariippumatta yritcivir
julmanhuuruisillahenklyksilliain
pidi piitossa.
Ongelman mtkaisussaScheinkiytti
apunaantavallista,jokaisestakahvilasa
ldytfviie sokeripalanpaperikuorta,jossa
esitetien ykinkemisella kuvallaportugalin
mjat. Paperipalan
piirrokessa Madeimn
saaret ovat mukana,mufta tilanDuurreen
vuoksi saret on sijoitettu tarkkoihin €ntoihin verrattuna aivan liian lihelli mannerta. SokeripalanPonugali oli metron
johtaiille ia men historian tutkiioille kuitenkin edelleenPortugali.Simenkin.

Kirjoieja on turkulainen vahiotiereen tandidaBi ia Eideailosrelija.
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