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TUNNETUNchristian Marclayn
TURNTABLTSTTNA
(s. rgss) taiteellinen toimintasdde on laaja.Kuvataiteilija-Marclaynvisuaalisiateoksiaja videotaidettaesitetiin
gallerioissaja museoissa,liinitaiteilija-Marclay kiertiid
esiintymislavoilla levysoinimet instrumenttinaan ja
siiveltijii-Marclayn graffiti- ja videopartituureja tulkitsevatkokeellisen musiikin nimekkiiit taitajat. TaiteessaanMarclay luo uutta vanhastaja kierritti5 aineksia,
joita hin noukkii levyilti, elokuvista tai kaupunkiympliristiiistd. Miiritietoinen tyd on tuottanut tulosta ja
Marclay nauttii laajaa arvostusta.Whitney museo jiirjesti vuonna zoto mittavan Marclay Festivalinja kesillli zorr Venetsian Biennale palkitsi The Clock-teoksen
Golden Lion -palkinnolla. Helmikuussa 2ar2 Tate
Modern Lontoossa, Centre Pompidou Pariisissaja
Israel Museum Jerusalemissaostivat yhdessl z4-tuntia
kestivinvideon esitysoikeudet.Huhtikuussazorz Time
Magazinenimesi Christian Marclayn maailman roo vaikutusvaltaisimman henkild,nlistalle.
Christian Marclayn taiteeseenon aina kuulunut kokeellinenli5ni-ilmaisu.HIn perustikitaristi Kurt Henryn
kanssaThe Bachelors-duonvuonnar9z9jaoli todennSkd,isestiensimmiinen turntablisti, joka esiintyi vuorovaikutuksessamuusikon kanssa.TuottaessaaniiinikolIaasejaMarclay teki levysoittimestaSini-instrumentin,
jolle hin kehitti kokeellisia soittotekniikoita. Marclay
hankaa (scratching) vinyylilevyji ja muuttaa levyjen
kierrosnopeuttaklsin. HIn preparoi iiinilevyjii liimaa-

malla tarroja levyn pintaan tai leikkaa levyt lohkoiksi
ja liimaa eri palasetyhteen. Keskiiireiin hiin poraa sivuun, jolloin epikeskiiissl pyiirivd levy tuottaa huojuvan dinen. Marclayn klyttimli hankaus-tekniikkalevisi laajempaantietoisuuteenvastaGrandmasterFlashin
FlashOnThe
albumeiden The Adventures
Of Grandmaster
(1982)seki Herbie
WheelsOfSteel(r98r)ja TheMessage
Hancockin kappaleenBockft(rs8f) myd,t5.
Albumeillaan Marclay rajaalevykollaasiensaiienimate(rg8g)
riaalin tiukemmin kuin konserteissa.MoreEncoresin
plunderphonics-teoksetpohjautuvatlevyilti otettuihin
sampleihin ja kukin samplauksenkohteenaoleva artisti saaalbumilla oman nimikkoraitansa.Raidalla/imiHendrix(tg8z) soikyseisenStratocaster-taitajanmusiikki, mutta pilkottuna ja uudelleenjirjestettyn5. Kiinnostuksesta
sihkijkitaraan kertoo my6sMarclayn rakentamaerikoinen
dlni-instrumentti: Phonoguitar on sihkd'kitaran ja levysoittimen risteytys. SoittaessaanPhonoguitaria hiin kiyttiyqry kuin levoton rock-kitaristi, hankaaianilevya tuottaa kiertoiSnti ja tdnii soitinta vahvistintavasten.Esitys
tuo mieleenJimi Hendrixin loppuhuipennuksenMontereyn festivaalilla,jolloin kitaristi rituaalinomaisestihajotti
ja lopuksi poltti Stratocasterinsa.
Marclaynmyiihemmissi tuotannossaStratocasteron keskeisestiesilli videoteoksissaGuitarDrag(zooo)ja Solo(zoo8).
GuitarDrag
Christian Marclayn GuitarDrag(zooo) on videoinstal-
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Iaatio, joka kuvattiin San Antoniossa Texasissa,missi taiteilija tyciskenteli kahden kuukauden ajan Art
Tytiryhmi kuvasiteoksenMarclayn
Pace-residenssissii.
GuitarDra'
viimeisen residenssiviikonaikana 18.11.1999.
gin toteutuksessaMarclayn veuneite ouvat FenderStratocaster,TraceElliot -kitaravahvistin,kitarajohto,kdysi,
roudarinteippi, avolavapakettiauto(pick-up) ja tallentamisessakaytetyt Av-Iaitteet. Video leikattiin ja editoitiin Harvestworks-studiollaNewYorkissa.Videoteos
on Marclayn tuotannossasikili harvinainen poikkeus,
efta taiteilija itse nikyy kameran edessi. Videoinstallaation ensiesitysoli huhti-kesiikuussa2ooo, Hayward
Galleryn Sonic Boom -iinitaidendyttelyssi Lontoossa.
Englannin laajimman aenitaideneyttelynkuratoi muusikko ja kirjailija David Toop.
GuitarDragei ole tarkoitettu kotikatseluun eikd siti
siksi ole julkaistu dvd:nii. Aaniraita on sen sijaan julkaistu muutamalla iinitteellii. Tliysimittainen r4 minuuttinen teoson ruotsalaisellavinyylijulkaisulla Guitor
Drag(Neon Records,zoo6). Lyhennetty neliminuuttinArtOf
en versio on julkaistu kokoelmilla SonicBoom:The
Sound(Hayward Gallery zooo) ja WhitneyBiennialzooz
(Whitney Museum Of American Art, 2oo2).
GuitorDragintoiminta on suoraviivaista.Video niiyttiiii suurimmarr osan aikaa Fender Stratocasteria,jota
avolavapakettiauto(pick-up) vetiS perissdin kdyteen
kiinnitettya. Holtittomasti heittelehtivd Stratocaster
huutaa,rdmiseej a koliseeosuessaanasfalttiin ja soraan.
Videon iiiniraita on autenttinen,silllkitara onkoko ajo'
matkan kytkettyni auton lavalla olevaanvahvistimeen.
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. Galleriassaei ollut
esitysaikoja,silli teostaei katsotaalustaloppuun kuten
elokuvaesityksii. r4-minuuttinen teos pytiri luuppina
ja kiivijdt saivattulla huoneeseenmilloin tahansa.Itse
satuin sisliin silloin kun kitara heittelehti asfalttia
vasten.Seurasinvideon loppuun, kunneslopputekstien
jilkeen luuppi liihti liikkeelle alusta. Videon alussa
nlihdiiin kuinka Marclay valmistelee ajoa. Hin

kiinnittti ktiydenja iilinijohdon huolella Stratocasteriin,
avaavahvistimesta55nen,asettaakitaran maahanauton
periin, nouseeautoon ja lihtee liikkeelle. Videolla
kuvataanvalmisteluakaksi minuuttia 47 sekuntiaja ajoa
u minuuttia. Videonlopputeksteihin(kesto3o 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
katsoaja kuunnellateosta.SonicBoomin teoksistaGuitar
Drcasyiipyi erityisesti mieleeni ja palattuani Suomeen
kirjoitin niyttelystd Kuva-lehteen(6/ zooo) artikkelit
Soivan t aiteenj iilj ill ii j a Sonic Boom.
Sonic Boomin mydte GuitdrDraginmaine alkoi levita ja muutamassavuodessasetunnettiin laajalti mediataiteen kentillS. Video tuli tunnetuksi siiti huolimatta,
efte site esitetiin ainoastaanintiimini videoinstallaationa nykytaiteengallerioissaja museoissa.Suomeenteostatiedusteltiin Avanto-festivaalinelokuvaniyt6kseen
vuonna zooo. Esityslupaa
ei kuitenkaan saatu, silld
Marclay on kieltlinyt Guitar
,2
Draginesittdmisen elokuvaJimiHendrixin
Voidoonko
jtilkeensiihk6kitorollotehdii
Teoksenoikea
teattereissa.
enti6muutokuinrikkoose?" konteksti on pimei galleriahuone, jossa video projisoidaan isona, iini soitetaan
lujaa ja kivijilli on vapaus
poistuatilasta,jos hin kokeeteoksenahdistavana.Videon kestoon taiteilijalla on perustelunsa.Ajomatka voisi olla tiiviimpi, mutta lyhyena teos saattaisijiddi vain
vitsiksi. 14minuuttisena video on riittivin pitki, jona
katsoja piisee siihen sisiin.
GuitarDraginkeskeisetelementit ovat a) sihkiikitara,
ja c) toiminta. Videon tarkein
tapahtumaympiristd
b)
objektija kuvauskohdeon Fender Stratocaster,taPahtumaympliristiini Texasja toimintana kitaran vetiminen auton periissi.
Soittimen valintaan vaikutti Marclayn tausta. Han
esiintyi uransa alkuvaiheessakitaristin kanssaduona,
soini rakentamaansaPhonoguitaria/imi Hendrixin elkein ja samplasilevylleen Hendrixiii. Soittimen valin-
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nan taustalla on myds taiteilijan kiinnostus Hendrixin destruktiiviseen lavaesiintymiseen.Hendrix nosti
196o-luvunlopulla silloin "vanhanaikaisen"Stratocasterin ajankohtaiseksiinstrumentiksi javei sen soundin
uusiin ulottuvuuksiin. The Whon tavoin Hendrix myiis
oli
hajotti soittimensapalasiksiyleisiin edessi.KyseessA
suunniteltu tehokeinojolla taiteilijat halusivat tuottaa
ainutlaatuisen huipennuksen show'lle. Fender Stratocasteron ikoninen soitin ja Stratocasterintuhoaminen
heriittiii useimmissavastaanottajissavoimakkaan tunnereaktion.Marclay koetteleetarkoituksellisestivastaanottajanrajojaja vastaanottokykyii.|os auton perissi vedettiisiin Stratocasterinsijaan puupiilkkyli, teon

vaikutus ei olisi sama.
Teoksensyntyyn vaikuni tapahtumaympiristij, Texas.
Marclay oli Texasissakahdenkuukaudenresidenssi-vierailulla loppuvuodesta1999ja tame aika mahdollisti uuden teoksentoteuttamisen.Texas,cowboyt, rodeokulttuuri, linnenelokuvatja road-movietantoivatMarclaylle
virikkeiti. GuitarDragissahevonen
on korvattu autollaja
automatkaon kuin motorisoitu rodeoesitystai videotaiteilijan road-movie.Texasissatapahtui mytis murha, joka vaikutti GuitarDraginsyntyyn. Kolme valkoista miesti murhasi tummaihoisen ]ames Byrdin vuonna 1998,
vain muutamaa kuukautta ennen Marclayn residenssiii. Miehet kidnappasivat Byrdin, sitoivat hinet kiiy-
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delli avolavapakettiautonperi5nja vetivit hinet auton perissi kuoliaaksi.
Guitar Dragintoiminta on destruktiivista. Auto veti5 perdssiiin Stratocasteria,joka ruhjoutuu asfalttia
ja maantietii vasten.Kitaran osat hajoavatja kielet katkeilevat. Kitaran vikivaltainen kohtelu on suoraviittaus
seki fames Byrdin lynkkaukseenetti Hendrixin ja The
Whon destruktiiviseen show'hun. Niiiden ohella virikkeiti antoi myiis kaksi valokuvaa.Valokuvaperformanssi- ja videotaiteilijaNamfune PaikinteoksestaViolinwith
String(Violin to bedragged,
on the street)on vuodelta 1963.
KuvassaPaik vetdi perissii5n kiiyden piiihin kiinnitettyi viulua. Marclayllekuva on tirked ja seoli pitkiiin hiinen studionsaseiniilli. ToisenvalokuvanMarclay niki
Time-lehdessi. Kyseessioli valokuvakatselmus,jossa
esiteltiin vuoden 1998parhaat valokuvat. Mukana oli
jolla Byrd lynkattiin.
kuva avolavapakettiautosta,
Kitaran hajonaminen linkittyy Nam |une paikin valokuvan ohella myds suoraanFluxus-liikkeen soitinaktioihin. Fluxuksen piirissi 196o-luvun alussamurrettiin radikaalisti taiteen perinteisii kiytintd,ji ja monet
Fluxus-taiteilijat keyttivet esityksissi musiikki-instrumentteja. Soitinta kiytettiin yleensi vdiirin, kuten
GeorgeBrecht teoksessaanSoloforViolfn (1964).Esittijd ei soita sivelii, sen sijaan hin kiillottaa viulua, kunnes peeftealopettaaja esitys on piittynyt. Soitin saatettiin myds rikko4 tisti esimerkkinii Philip Cornerin
PianoActivitiesja George Maciunasin PianoPiecel .r3.
Marclayn toiminta Guitar Dragissajatkaa Fluxustaiteenjiljilld. Teoksessaei soiteta kitaraa, vaan instrumentti altistetaanbrutaalin pahoinpitelyn kohteeksi.
Marclayn r98o-luvun galleria-performanssissaRecord
Players(1983)iiiinilevyt kokivat samankohtalon. liinilevyjd ei soitetalevysoittimella, vaanniiti heilutetaanja raavitaan idnekkdisti ja lopuksi vdiinnetiin rilil<i. paukahtaessaanrikki iinilevy saattaailmoille viimeisen iinensd.
GuitarDragisscsaman kohtalon koki Stratocaster,jolla
tuskin soitettiin iintikdin ajomatkanjilkeen.
GuitarDraginaineksetolivat Marclayn kisissi ennen
Texasin residenssii ja hin olisi. voinut toteuttaa teoksenjo vuosia aiemmin. Mutta teostaei synqmyt ennen
lopullista sysdysti,jonka antoivat hdnelleTexasinresidenssiaikaja |ames Byrdin murha. Vikivaltateko kdyn-

nisti prosessin,jonka seurauksenaMarclay kokosi eri
osatekijit yhteenja toteutti teoksen.
Nihtyiini Guitar Dragin ensi kerran Sonic Boom
-aenitaidenayttelyssi kirjoitin Kuva-lehdessi, kuinka
teos kertoo sihkdkitaran lopusta: voidaankofimi Hendrixin jilkeen sihkd,kitaralla tehdi eniii muura kuin
rikkoa se?Pohdin, kuinka teos voidaan tulkita MarcIayn kannanottona kysymykseensihk6kitaran merkityksesti zooo-luvulla. Vastamyiihemmin julkaistuista
teksteistl l6,ysinMarclayn viittauksen Byrdin lynkkaukseen.Tiedon mytiti suhteeai GuitarDragiinmuuttui
ja teoksestatuli kompleksisempi.Stratocasterinloppu muuttui myds ahdistavaksi"silli kitaran vikivaltainen kuolema ei eniiii linkittynyt ainoastaanHendrixiin,
rock-show'hunja performanssitaiteeseen,
vaaneliviin
elAmiiin - tai paremminkin elimin piittymiseen. Gui
tar Dragon monisyinen, yhteiskunnallinen ja kantaaottava kitarateos.Teoksenrajuus on vaikuttavaa,mutta senpinnan alta paljastuumyiis nyanssejajotka eivdt
jiti katsojaakylmiksi. o
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