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scrcrbble, scrcrbble, rnelrocrsem d,

ta ide|.

scrcrbble

iossa me ioudumme tyhiesse, tapahrumat-
tomassa tilassa vdkisinkin odottaman.
Liseksi metroasemissa Dainottuu niiden
samankaltaisuus ja tylsyys.

Nerokasta on myos miten hin materi-
aalivalinnoillaan myotiilee perusasemia.
Schein peittaa metrcjen seinet ykitt5isille
keramiikkalaatoilla, jotka muodostavat

b/mmenientuhansien palojen palapelin,
suurellisen sanaleikin demokmtian Deriaat-
teilla ia ykilon oikeukilla. Lopputulos on
kuin suunnaron scmbble-pciytApeli; nin
pistelaskua, katsojan, matkusajan havain-
toa vailla.

Scheinin metroseinet hemmenteyeg ia
heriitiSvet mielenkiinnon. Matkustaja ko-
kee ylliityksen. Metroa vartoessa katse ei
turrukaan binen toistaan lateammissa
mainokissa. Seuna huvitan illuusio, joka
liitt),), kiireellisen kaupunkilaisen ajankiip-
to6n. Peivesti toiseen jatkuva viive siirryt-
tiesse man alla tdisrli kotiin tai bariin ia
takaisin ei enie tunnukan tuhlatulta aialta.

1953 syntynp Fmngoise Schein on
koulutukseltaan arkkitehti. Omien sano-

iensa mukaisesti hin on seki ammatillisesti
ettii kansalaisuudeltaan ulkopuolinen. Parii-
sin galleristit kutsunt Scheinia taidemail-
man cowgirliki. Nomadisuuden tunne
nekfy henen t6iss:ian, iotka korostuneesti
pohtivat mioi4 kansalaisuuta sekii ajan ja
paikan taiua- Ranskankielisesti Belgiasta
kotoisin olevana mioien teenneisyys ia
m0utettavuus oli hiinelle io lapsesta asti
itseseiiin sekae.

Scheinin ensimmiinen julkinen toimek-
sianto tapahtui 1985 New Yorkissa, missii
hen asui useita vuosia. Kyseessii oli teriik-
sestA ja lasista mkennettu malli kaupungin
metroverkosta, ioka tariosi yleisku%n
Manhatbnin manalaisesta maailmasu.
Vuotta myohemmin hiin aloitti Dazibao-
sarjan, joka lainaa nimense kiinalaisten jul-
kiselta tiedotusseineltii.

Sarjassa Schein muodostaa uudelleen
kaupunkeja yhdistellen mm. niiden topo-
grafia, kosmologiaa, yoimavirt:linioia ia
historiaa. Keskeisessd osassa m),6hemmis-
se n:iyttel),isse on pohloinen ilmansuunta,
josta Scheinille muodostui s),nonn/mi
mn/ttiselle loppumattom3lle muualla, toi-
saalla olemiselle. Niiyrtelyisdi mainitsemi-
sen ansaitsee my<is l99l Pariisisu j ir les-
tetq/ kokoelma, iossa Schein esittelee Yh-
dysyalloissa siiaitsevat Pariisi-nimiset Kau-

pungit, ioita on yhteensA l6 kappaletta.
Schein aloitti metroprojektinsa ensin

vertailemalla kaupunkien karttoja mm.
tietokoneessa kiytettyihin mikrolastuihin.
Samalla hiin oli kiinnostunut muumhaisisa,
ja niiden ulkopuoliselle anutumattomasta
maailmasta.

lhmisoikeuksien ohella metroasemat
tekee eriq/isen mielenkiintoisiksi kuhunkin
liittfve erikoisteema. 1990 nlmistuneessa
Concorden asemalla Pariisissa teemana oli
vuoden | 789 Ranskan ihmisoikeusjulistus.
Metroaseman seinipinnat tiytt,:ie koko-
naan klseinen teksri kirioitettuna kirjain
per laatta. Se pieni terke:i iuiu piilee siine,
ette iulistus vaikuttaa epimiiriiselti sillii
kirjoituksessa sanoien velir ia vilimer.l{t on
hiivftetty. Yhteen letkaan kirjoitettuna
julistuksen monumentaalisuus ja aryokkuus
hevidvAt.

Brysselissii 1993 avatulla St Gillesin
uemalla teemana on d)adi; kahden peri-
aatteen yhdistyminen, missd molemmat
fiydentevet toisiaan. Dualisuus viittaa tillii
keftaa maiden velisiin mioihin ja ihmisoike-
ukiin. Lipi *eman seinien kulkee zQ-ag-
linia, ioka muodostuu Euroopan maiden
mjalinioista.

Berliiniin suunnitteilla olem kohde on
sakalaisen kirlailijan Heinrich Heinen mu-
kaan nimetty asema idiin ja liinnen koske-
tus- ja kipupisteessd" iuuri entisen muurin
takapihalla. Teemana on Heinen tekteisse
vahvasti esiinq/vi muukalaisuuden tunne ja
kysymys siitli mid kesifteet saksalaisuus ia
olla sakalainen tarkoittawt, pitiviit sisiil-
lean.

Tukholmassa suunnitelmissa on Uni-
versitetet-aseman koriaus, Ajatulcena on
peilaa keskeniiin demokmtian perusperi-
aatteia ia Scheinin sankarin, ruotsalaisen
kasyitieteiliia ia tutkimusmatkailija Cad von
Linn€n (l 707- | 778) aiatukia kasvien uni-
yersaalista luokitusiiriestelm{stii.

On sy)rd mainita, etti ainn metropro-
jektinsa alussa, ennen Pariisin metron n-
kennustoiden alkua, Schein tariosi ideaa
m),6s Helsinkiin, toiyenaan piilisci aloina-
maan verkostonsa siitii kaupungisa misli
Etyk-prosessi lahti liikkeelle. Helsingin kau-
punki kuitenkin kieltliFfy kunniasta, ia
ilmoiai vieli, eai ios he ,otakin taiteilijaa '

seinien koristelijana kayteiisivet, henen
olisi oltan suomalainen.

Lissaboniin viime vuoden looussa wr-

EI
UJ
J
@
r0
0t
u
o
<
E
UJ
10

o
t
IJJ
E
Bi
o
o
t

=U
t(,
F III
r - ,J
=@>o
d<
=t
FU
EUl

-
:

FRAN9OISE SCHETN

f\ 
elgialaissyntyisen hiteilijan Fmngoi-

| | se Scheinin teosten mitakaavassa

l{ ei ole ainakaan miridn pienimuoroi-

| | suuden tai sievistelyn viku Schei-
V nin keskeisimmen projektin taidete-
olcet ovat kokonaisia metroasemia, ioita
hen on suunnitellut Pariisi in, Brysseli in ja
viimeki Lissaboniin. Neuvottelut ovat
pitkilH Berliinin kaupungin kanssa, Tukhol-
man projekti on vasta aluillaan. Tulevaisuu-
den listalta ldytyviit myos Tokio, New
York ia Sydney.

Scheinin huimana tavoitteena on muo-
dostaa suunnittelemistaan metroasemista
koko maapallon kattava maanalainen verk-
ko. Yhteisenii kattoteemana asemalta toi-
seen siirtfy ihmisoikeudeg niiden puotus-

Frongoise Sdtein, Poriisin Concorde -
mevoqsemo.

taminen ja merkiryksen miettiminen. Kulla-
kin asemalla on paikkaan liirq/ye oma eri-
koisteemansa. Scheinin q/6t ont selkean
poleemisia. Hin kyseenalaista, tiinii mea-
ritelmie ia kisifteitA kysyen suoman esi-
merkiki mi6 sine Immarret sanalla demo-
kmtia. minkA sisell6n sille annat.

Urbaanin suurkaupungin hahmottajana
Schein vie julkisen taiteen (public art) ainn
uudelle bsolle pois keskinkertaisuudesta ja
mitliensanomattomuudesta. Kantaaottavat
metroasemat ont loistaya osoitus siigj'
etfi iulkisen, yeromhoilla tuotetun iulki-
seen tilaan siioitetun hiteen ei pidl olla
vain ymperistdystevillisfi, kunniaa osoitta-
vaa ui esikunna toimivaa. Se voi pysiiyt-
tiii, iskeii tikulla silmiien tai kampittaa.

Scheinin nlitsema yeline on suorastaan
nerokas. Metroasema on erinomainen
paikka puhutella ihmisiS. Lento- ja iuna-
asemien ohella metroasema on se paikka,
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Frongoke Schein, Ussobonin Pgrgum etoosemon luonnokio sekd osemon rake nnustyimoo.

mistunut Parque-sema on m6nessa mie-
lessA Scheinin metroprojektin tihinastinen
peiteos. Vasta Lissabonissa Schein on sa-
nut npaat kjdet ia ayoimen shekkitilin
toteuttaa ajatuksiaan. Kaksi vuotta keste-
nlt rakentaminen oli valtan proiekti, jo-
hon osallistui yli ,O0 ihmistA.

Scheinin monella tapa ainutlatuisia ja
tirkeitii metrotoiti vaivm tiett), ylitekstu-
aalisuus. Lissabonissa hiin tutki esimerkiksi
tarkkmn miki on verbin ldytdd historia,
Tukholmrsa vuorossa on verbi hovoito.
Tektuaalisuutta lisee se. ette Schein site-
raa seinilli usein suuria, kuuluisia ja ehkii
kuluneitakin ajatteliioita, viimeki Pessoa,
Hemkleitosta ja suosikkiaan Deleuzea,
jossa korostuu intuition ia vapan assosiaa-
tion merkitys. Scheinin hauskana credona
voidan pirAd lausetta: Mitd tahansa voi
yhdistie keskenaiin.

Tekstikorostuneisuus tuli hieman hu-
vittavasti ia tragisesti ilmi Lissabonin met-
ron mkennuksilla, sillii osa t),6ntekii6istii ei
osannut lukea tai kirloirtaa. Niinpe kirjai-
met hyppiviit paikoiltaan ia etenkin s sattui
toisinaan seinean yiierinDain.

Lissabonissa teemana oli l6yt6retket
Schein teyfti aseman seinet yhteensa 50lle
taululla, ioissa seumttiin kronologisesti
portugalilaisten matkantekoa uuteen maail-
maan 1400-luvulta liihtien. Tiirkeiin roo-
liin uettuvat bmsilialaisen taiteiliia F6d€ri-

ca Matan tekemet hyvin ykityiskohtaiser,
usein vain Ihteen laattaan tehdyt symboli_
kuvioL

45eman suunnittelussa korostuu Schei-
nin suuri mielenkiinto juuri kantoja koh_
taan, Lissabonissa han muutti kiyttimiense
kamojen avulla perspekriivid siren, erE
skandaali perinreistitn.riukasri kiinni pitii-
vien portugalilaisren historioirijoiden
kanssa oli valmis. Paikalliser turkijat olivar
suunniltaan kun Schein kuvatessaan lciytci_
rerkia ei ottanutkaan niiktikulmaki tavallis_
ta portugalilaisten luomaa perspektiivi:i,
van kifBi kama joka on tehty pohjois_
navan nikokulmasta.

Niiin ollen uuden ajan maailma neyttiie
luonnollisesti aivan toiselE. Vaihdoken
aikansaama muutos liittyy hyvin olennai-
sesti historiaan, silli jakaessaan keskenaan
Amerikan manteretra, espanjalaiset ia por-
tuSalilaiset kefttivir nimenomaan vanhaa
senaikaista portugalilaisten kartrra, ioka
tunnistaa yain pienen osa Bnsilia. Kartan
avulla Ponugali sai siten sopimuksessa
oletettua kymmenkertaisesti suuremman
alueen itselleen.

Skandalia seurannut julkisuus hliritsi
ja tutkijar jopa uhkasit keske)rttid koro
aseman tyoc vasta bvattuaan mekon
johtajat Schein kykeni vakuurtamaan, em
hin ei muuntele hisroriaa, van vaihaaa
vain perspektiivii. Todistettuaan kA)rgjn-
nossi, erti kam! sanat tai meeritelmer
eivar ole muuftumatromia enrileerreid ia
ettii asioita ja tulkintoja ei ole koskaan y|ci
van useampia, Schein sohaisi tehokkaasti
sellaisa pesdii, jonka narionalismi ja yksioi-
koiseen historiankirjoitukeen pakotauru-
vat henkilot maasta riippumatta yritcivir
julman huuruisil la henklyksil l iain pidi pii-
tossa.

Ongelman mtkaisussa Schein kiytti
apunaan tavallista, jokaisesta kahvilasa
ldytfviie sokeripalan paperikuorta, jossa
esitetien ykinkemisella kuvalla portugalin

mjat. Paperipalan piirrokessa Madeimn
saaret ovat mukana, mufta tilanDuurreen
vuoksi saret on sijoitettu tarkkoihin €n-
toihin verrattuna aivan liian lihelli man-
nerta. Sokeripalan Ponugali oli metron
johtaiille ia men historian tutkiioille kui-
tenkin edelleen Portugali. Simenkin.

Kirjoieja on turkulainen vahiotiereen tandi-
daBi ia Eideailosrelija.
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