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TURNTABLTSTTNA TUNNETUN christian Marclayn
(s. rgss) taiteellinen toimintasdde on laaja. Kuvataiteili-
ja-Marclaynvisuaalisia teoksia ja videotaidetta esitetiin
gallerioissa ja museoissa, liinitaiteilija-Marclay kiertiid
esiintymislavoilla levysoinimet instrumenttinaan ja

siiveltijii-Marclayn graffiti- ja videopartituureja tulkit-
sevat kokeellisen musiikin nimekkiiit taitajat. Taitees-
saan Marclay luo uutta vanhasta ja kierritti5 aineksia,
joita hin noukkii levyilti, elokuvista tai kaupunkiym-
pliristiiistd. Miiritietoinen tyd on tuottanut tulosta ja

Marclay nauttii laajaa arvostusta. Whitney museo jiir-
jesti vuonna zoto mittavan Marclay Festivalin ja kesil-
lli zorr Venetsian Biennale palkitsi The Clock -teoksen
Golden Lion -palkinnolla. Helmikuussa 2ar2 Tate
Modern Lontoossa, Centre Pompidou Pariisissa ja

Israel Museum Jerusalemissa ostivat yhdessl z4-tuntia
kestivinvideon esitysoikeudet. Huhtikuussa zorz Time
Magazine nimesi Christian Marclayn maailman roo vai-
kutusvaltaisimman henkild,n listalle.

Christian Marclayn taiteeseen on aina kuulunut ko-
keellinen li5ni-ilmaisu. HIn perusti kitaristi Kurt Henryn
kanssa The Bachelors -duon vuonna r9z9ja oli todennS-
kd,isesti ensimmiinen turntablisti, joka esiintyi vuoro-
vaikutuksessa muusikon kanssa. Tuottaessaan iiinikol-
Iaaseja Marclay teki levysoittimesta Sini-instrumentin,
jolle hin kehitti kokeellisia soittotekniikoita. Marclay
hankaa (scratching) vinyylilevyji ja muuttaa levyjen
kierrosnopeutta klsin. HIn preparoi iiinilevyjii liimaa-

malla tarroja levyn pintaan tai leikkaa levyt lohkoiksi
ja liimaa eri palaset yhteen. Keskiiireiin hiin poraa si-
vuun, jolloin epikeskiiissl pyiirivd levy tuottaa huoju-
van dinen. Marclayn klyttimli hankaus-tekniikka levi-
si laajempaan tietoisuuteen vasta Grandmaster Flashin
albumeiden The Adventures Of Grandmaster Flash OnThe
WheelsOf Steel (r98r) ja TheMessage (1982) seki Herbie
Hancockin kappaleen Bockft (rs8f) myd,t5.

Albumeillaan Marclay rajaa levykollaasiensa iienimate-
riaalin tiukemmin kuin konserteissa. More Encoresin (rg8g)
plunderphonics-teokset pohjautuvat levyilti otettuihin
sampleihin ja kukin samplauksen kohteena oleva artis-
ti saa albumilla oman nimikkoraitansa. Raidalla/imiHen-
drix (tg8z) soi kyseisen Stratocaster-taitajan musiikki, mut-
ta pilkottuna ja uudelleen jirjestettyn5. Kiinnostuksesta
sihkijkitaraan kertoo my6s Marclayn rakentama erikoinen
dlni-instrumentti: Phonoguitar on sihkd'kitaran ja levy-
soittimen risteytys. Soittaessaan Phonoguitaria hiin kiyt-
tiyqry kuin levoton rock-kitaristi, hankaa ianilevya tuot-
taa kiertoiSnti ja tdnii soitinta vahvistinta vasten. Esitys
tuo mieleen Jimi Hendrixin loppuhuipennuksen Monte-
reyn festivaalilla, jolloin kitaristi rituaalinomaisesti hajotti
ja lopuksi poltti Stratocasterinsa. Marclayn myiihemmis-
si tuotannossa Stratocaster on keskeisesti esilli videote-
oksissa Guitar Drag (zooo) ja Solo (zoo8).

GuitarDrag

Christian Marclayn Guitar Drag (zooo) on videoinstal-

STRATOCASTERIN LOPPU
Ghristian Marclayn videoinstall aatio Guitar Drag
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Iaatio, joka kuvattiin San Antoniossa Texasissa, mis-
si taiteilija tyciskenteli kahden kuukauden ajan Art
Pace -residenssissii. Tytiryhmi kuvasi teoksen Marclayn
viimeisen residenssiviikon aikana 18.11.1999. Guitar Dra'
gin toteutuksessa Marclayn veuneite ouvat Fender Stra-
tocaster, Trace Elliot -kitaravahvistin, kitarajohto, kdysi,
roudarinteippi, avolavapakettiauto (pick-up) ja tallen-
tamisessa kaytetyt Av-Iaitteet. Video leikattiin ja edi-
toitiin Harvestworks-studiolla New Yorkissa. Videoteos
on Marclayn tuotannossa sikili harvinainen poikkeus,

efta taiteilija itse nikyy kameran edessi. Videoinstal-
laation ensiesitys oli huhti-kesiikuussa 2ooo, Hayward
Galleryn Sonic Boom -iinitaidendyttelyssi Lontoossa.
Englannin laajimman aenitaideneyttelyn kuratoi muu-
sikko ja kirjailija David Toop.

Guitar Drag ei ole tarkoitettu kotikatseluun eikd siti
siksi ole julkaistu dvd:nii. Aaniraita on sen sijaan jul-

kaistu muutamalla iinitteellii. Tliysimittainen r4 mi-
nuuttinen teos on ruotsalaisella vinyylijulkaisulla Guitor
Drag (Neon Records, zoo6). Lyhennetty neliminuuttin-
en versio on julkaistu kokoelmilla SonicBoom:The ArtOf
Sound (Hayward Gallery zooo) ja Whitney Biennial zooz
(Whitney Museum Of American Art, 2oo2).

Guitor Dragin toiminta on suoraviivaista. Video niiyt-
tiiii suurimmarr osan aikaa Fender Stratocasteria, jota

avolavapakettiauto (pick-up) vetiS perissdin kdyteen
kiinnitettya. Holtittomasti heittelehtivd Stratocaster
huutaa, rdmisee j a kolisee osuessaan asfalttiin ja soraan.
Videon iiiniraita on autenttinen, silllkitara onkoko ajo'
matkan kytkettyni auton lavalla olevaan vahvistimeen.

Ensi kosketukseni teokseen tapahtui Sonic
Boom -iSnitaideniyttelyssi Lontoon Hayward Galleryssa
toukokuussa zooo. Videoinstallaatio oli sijoitettu
pimelin huoneeseen. Teos nlkyi isona projisointina

suurella kankaalla ja iinentaso oli kohtuullisen kova.
Tilassa ei ollut muita teoksia. Galleriassa ei ollut
esitysaikoja, silli teosta ei katsota alusta loppuun kuten
elokuvaesityksii. r4-minuuttinen teos pytiri luuppina
ja kiivijdt saivat tulla huoneeseen milloin tahansa. Itse
satuin sisliin silloin kun kitara heittelehti asfalttia
vasten. Seurasin videon loppuun, kunnes lopputekstien
jilkeen luuppi liihti liikkeelle alusta. Videon alussa
nlihdiiin kuinka Marclay valmistelee ajoa. Hin

kiinnittti ktiyden ja iilinijohdon huolella Stratocasteriin,
avaa vahvistimesta 55nen, asettaa kitaran maahan auton
periin, nousee autoon ja lihtee liikkeelle. Videolla
kuvataanvalmistelua kaksi minuuttia 47 sekuntia ja ajoa
u minuuttia. Videon lopputeksteihin (kesto 3o sekuntia)
tultaessa kuva hiivytetiin pois mutta autenttinen
itniraita jatkuu tekstien alla videon loppuun saakka.
Katsoin teosta aikani ja lihdin huoneesta pois. Niiin
videoinstallaatio on tarkoitettukin koettavaksi: kukin
kiviji pliittdi itse, kuinka pitkin aikaa hin haluaa
katsoa ja kuunnella teosta. Sonic Boomin teoksista Guitar
Drca syiipyi erityisesti mieleeni ja palattuani Suomeen
kirjoitin niyttelystd Kuva-lehteen (6 / zooo) artikkelit
S oiv an t ait een j iilj ill ii j a S oni c B o om.

Sonic Boomin mydte GuitdrDragin maine alkoi levi-
ta ja muutamassa vuodessa se tunnettiin laajalti media-
taiteen kentillS. Video tuli tunnetuksi siiti huolimatta,
efte site esitetiin ainoastaan intiimini videoinstallaa-
tiona nykytaiteen gallerioissa ja museoissa. Suomeen te-
osta tiedusteltiin Avanto-festivaalin elokuvaniyt6kseen

vuonna zooo. Esityslupaa
ei kuitenkaan saatu, silld

,2 Marclay on kieltlinyt Guitar
Voidoonko Jimi Hendrixin Dragin esittdmisen elokuva-
jtilkeensiihk6kitorollotehdii teattereissa. Teoksen oikea
enti6 muuto kuin rikkoo se?" konteksti on pimei galleria-

huone, jossa video projisoi-
daan isona, iini soitetaan
lujaa ja kivijilli on vapaus

poistua tilasta, jos hin kokee teoksen ahdistavana. Vide-
on kestoon taiteilijalla on perustelunsa. Ajomatka voi-
si olla tiiviimpi, mutta lyhyena teos saattaisi jiddi vain
vitsiksi. 14 minuuttisena video on riittivin pitki, jona

katsoja piisee siihen sisiin.
Guitar Draginkeskeiset elementit ovat a) sihkiikitara,

b) tapahtumaympiristd ja c) toiminta. Videon tarkein
objektija kuvauskohde on Fender Stratocaster, taPah-
tumaympliristiini Texas ja toimintana kitaran vetimi-
nen auton periissi.

Soittimen valintaan vaikutti Marclayn tausta. Han
esiintyi uransa alkuvaiheessa kitaristin kanssa duona,
soini rakentamaansa Phonoguitaria /imi Hendrixin el-
kein ja samplasi levylleen Hendrixiii. Soittimen valin-
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nan taustalla on myds taiteilijan kiinnostus Hendri-
xin destruktiiviseen lavaesiintymiseen. Hendrix nosti
196o-luvun lopulla silloin "vanhanaikaisen" Stratocas-
terin ajankohtaiseksi instrumentiksi javei sen soundin
uusiin ulottuvuuksiin. The Whon tavoin Hendrix myiis
hajotti soittimensa palasiksi yleisiin edessi. KyseessA oli
suunniteltu tehokeino jolla taiteilijat halusivat tuottaa
ainutlaatuisen huipennuksen show'lle. Fender Strato-
caster on ikoninen soitin ja Stratocasterin tuhoaminen
heriittiii useimmissa vastaanottajissa voimakkaan tun-
nereaktion. Marclay koettelee tarkoituksellisesti vas-
taanottajan rajoja ja vastaanottokykyii. |os auton peris-
si vedettiisiin Stratocasterin sijaan puupiilkkyli, teon

vaikutus ei olisi sama.
Teoksen syntyyn vaikuni tapahtumaympiristij, Texas.

Marclay oli Texasissa kahden kuukauden residenssi-vie-
railulla loppuvuodesta 1999 ja tame aika mahdollisti uu-
den teoksen toteuttamisen. Texas, cowboyt, rodeokult-
tuuri, linnenelokuvat ja road-moviet antoivat Marclaylle
virikkeiti. Guitar Dragissahevonen on korvattu autolla ja

automatka on kuin motorisoitu rodeoesitys tai videotai-
teilijan road-movie. Texasissa tapahtui mytis murha, jo-

ka vaikutti GuitarDragin syntyyn. Kolme valkoista mies-
ti murhasi tummaihoisen ]ames Byrdin vuonna 1998,
vain muutamaa kuukautta ennen Marclayn residens-
siii. Miehet kidnappasivat Byrdin, sitoivat hinet kiiy-
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delli avolavapakettiauton peri5nja vetivit hinet au-
ton perissi kuoliaaksi.

Guitar Dragin toiminta on destruktiivista. Auto ve-
ti5 perdssiiin Stratocasteria, joka ruhjoutuu asfalttia
ja maantietii vasten. Kitaran osat hajoavat ja kielet kat-
keilevat. Kitaran vikivaltainen kohtelu on suora viittaus
seki fames Byrdin lynkkaukseen etti Hendrixin ja The
Whon destruktiiviseen show'hun. Niiiden ohella virik-
keiti antoi myiis kaksi valokuvaa. Valokuva performans-
si- ja videotaiteilija Nam fune Paikin teoksesta Violinwith
String (Violin to be dragged, on the street) on vuodelta 1963.
Kuvassa Paik vetdi perissii5n kiiyden piiihin kiinnitet-
tyi viulua. Marclaylle kuva on tirked ja se oli pitkiiin hii-
nen studionsa seiniilli. Toisen valokuvan Marclay niki
Time-lehdessi. Kyseessi oli valokuvakatselmus, jossa
esiteltiin vuoden 1998 parhaat valokuvat. Mukana oli
kuva avolavapakettiautosta, jolla Byrd lynkattiin.

Kitaran hajonaminen linkittyy Nam |une paikin va-
lokuvan ohella myds suoraan Fluxus-liikkeen soitinak-
tioihin. Fluxuksen piirissi 196o-luvun alussa murret-
tiin radikaalisti taiteen perinteisii kiytintd,ji ja monet
Fluxus-taiteilijat keyttivet esityksissi musiikki-inst-
rumentteja. Soitinta kiytettiin yleensi vdiirin, kuten
George Brecht teoksessaan Solofor Violfn (1964). Esitti-
jd ei soita sivelii, sen sijaan hin kiillottaa viulua, kun-
nes peeftea lopettaa ja esitys on piittynyt. Soitin saa-
tettiin myds rikko4 tisti esimerkkinii Philip Cornerin
Piano Activities ja George Maciunasin Piano Piece l .r3.
Marclayn toiminta Guitar Dragissa jatkaa Fluxus-
taiteenjiljilld. Teoksessa ei soiteta kitaraa, vaan inst-
rumentti altistetaan brutaalin pahoinpitelyn kohteeksi.
Marclayn r98o-luvun galleria-performanssissa Record
Players (1983) iiiinilevyt kokivat saman kohtalon. liinile-
vyjd ei soiteta levysoittimella, vaan niiti heilutetaanja raa-
vitaan idnekkdisti ja lopuksi vdiinnetiin rilil<i. paukahta-
essaan rikki iinilevy saattaa ilmoille viimeisen iinensd.
Guitar Dragissc saman kohtalon koki Stratocaster, jolla
tuskin soitettiin iintikdin ajomatkan jilkeen.

Guitar Dragin ainekset olivat Marclayn kisissi ennen
Texasin residenssii ja hin olisi. voinut toteuttaa teok-
sen jo vuosia aiemmin. Mutta teosta ei synqmyt ennen
lopullista sysdysti, jonka antoivat hdnelle Texasin resi-
denssiaika ja |ames Byrdin murha. Vikivaltateko kdyn-

nisti prosessin, jonka seurauksena Marclay kokosi eri
osatekijit yhteen ja toteutti teoksen.

Nihtyiini Guitar Dragin ensi kerran Sonic Boom
-aenitaidenayttelyssi kirjoitin Kuva-lehdessi, kuinka
teos kertoo sihkdkitaran lopusta: voidaanko fimi Hen-
drixin jilkeen sihkd,kitaralla tehdi eniii muura kuin
rikkoa se? Pohdin, kuinka teos voidaan tulkita Marc-
Iayn kannanottona kysymykseen sihk6kitaran merki-
tyksesti zooo-luvulla. Vasta myiihemmin julkaistuista
teksteistl l6,ysin Marclayn viittauksen Byrdin lynkka-
ukseen. Tiedon mytiti suhteeai Guitar Dragiin muuttui
ja teoksesta tuli kompleksisempi. Stratocasterin lop-
pu muuttui myds ahdistavaksi" silli kitaran vikivaltai-
nen kuolema ei eniiii linkittynyt ainoastaan Hendrixiin,
rock-show'hun ja performanssitaiteeseen, vaan eliviin
elAmiiin - tai paremminkin elimin piittymiseen. Gui
tar Drag on monisyinen, yhteiskunnallinen ja kantaa-
ottava kitarateos. Teoksen rajuus on vaikuttavaa, mut-
ta sen pinnan alta paljastuu myiis nyansseja jotka eivdt
jiti katsojaa kylmiksi. o
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