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Kirjoittaminen, kuten muukin luova ja taiteellinen ilmaisu, ajatellaan usein
prosessiksi, joka syntyy ensisijaisesti yksilön luovien taipumusten tai erityislaatuisen
ajattelun tuloksena. Uskomus yksilön kyvykkyyteen määrittää tapaamme jäsentää
luovuutta siinä määrin, että mielenkiinto kohdistuu usein tekijän ainutlaatuisuuden
tarkasteluun sen sijaan, että pohtisimme millaisissa vaikutussuhteissa luovuus
mahdollistuu ja materialisoituu. Tekemisen tavan sekä jatkuvien ja tahattomienkin
riippuvuussuhteiden tarkastelu nousee huomion keskipisteeksi vasta, kun tekoprosessi
on tarkoituksenmukaisesti esillä, esimerkiksi kollektiivisissa ja yhteisötaiteellisissa
prosesseissa.
Kollektiivisuutta ja tekemisen tavan huomioimista on historiallisesti korostettu erityisesti
feministisissä, dekoloniaalisissa sekä marxilaisissa traditioissa. Taiteilijaneromyytin
haastamisen lisäksi kollektiivisilla prosesseilla on pyritty kyseenalaistamaan
kapitalismin tuloskeskeisyyttä sekä läntisen, valkoisen ja maskuliinisen tiedon asemaa.
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Tutkijaliiton kevään käännöskirjat pureutuvat kukin osaltaan pohtimaan kollektiivisen
tekemisen merkitystä sekä yksilöllisen ja yhteisen rajoja. Legacy Russellin Glitchfeminismi
-suomennos ja
Georges Bataille-käännöskokoelma Isovarvas on kumpikin
toteutettu kollektiivisena prosessina. Kollaboraatioina tuotettujen suomennosten
äärellä voi pysähtyä pohtimaan sitä, kuinka feminististen ja marxilaisten
traditioiden pyrkimys vuorovaikutukseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen on
kollektiivisessa kääntämisessä läsnä. Paolo Virnon teos Kun sana tulee lihaksi
puolestaan syventyy tarkastelemaan puheaktia jo itsessään julkisena toimintana
ja näin haastaa käsitystämme yksilön ja yhteisön rajoista. Jokainen teoksista
pyrkii kiinnittämään huomiota siihen, kuinka luoda merkityksellistä tietoa
kapitalismin puitteissa ja eritoten siitä huolimatta. Voivatko kollektiivisen
tekemisen praktiikat mahdollistaa kapitalismin ulkopuolisten logiikoiden etsimisen?

Katariina Yli-Malmi
Helsingissä lokakuussa 2021
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Legacy Russell
Glitchfeminismi
Manifesti
Suomentanut Glitch-käännöskollektiivi
Olemme häiriötilassa. Täällä on välkehtivää, kaikki muovautuu joka hetki uudeksi.
Internetin ulkopuolta tai sisäpuolta ei ole. Ne glitchaavat. Manifesti on keksitty
uudelleen.
Kuraattori ja kirjailija Legacy Russellin Glitchfeminismi ilmestyi englanniksi syksyllä 2020
ja se on jo ehtinyt avata feminististä keskustelua, toimintaa ja taidetta uusiin suuntiin.
Paitsi merkittävä kyberfeminismiä päivittävä avaus, Glitchfeminismi on lukukokemuksena
sydämensykettä kiihdyttävä. Sen kurittomuudessa, eri minuuksien vapauttamisessa ja
ilossa on radikaalia muutosvoimaa.

GLITCHFEMINISMI
Manifesti
Legacy Russell

Legacy Russell on yhdysvaltalainen kirjailija, kuraattori, taiteilija ja feminismin
kentän vaikuttaja. Hän työskentelee toiminnanjohtajana ja pääkuraattorina The Kitchen
-taidetilassa. Russellin työ taiteilijana, tutkijana ja kuraattorina painottuu queerhistorihin, sukupuolentutkimukseen ja internetin taiteelliseen kulttuuriin.
Legacy Russell

Glitchfeminismi on innostava ja ajankohtainen avaus sukupuolen, teknologian
ja identiteetin ajattelussa. Ennen kaikkea
se on uudenlaisten vapauden mahdollisuuksien kartoitusta. Glitch antaa meille
luvan olla moniulotteisia, jotakin muuta
kuin yksittäisiä olentoja.

GLITCHFEMINISMI

Kuriton ja iloinen teos on myös
muodoltaan. Se tuottaa koukuttavia
oikosulkuja, glitchejä, sekoittaessaan
rohkeasti eri kirjallisuudenlajeja:
manifestia, muistelmia ja teoriaa.
Teos pohjaa Russellin kokemuksiin
Mustana queer-nuorena internetissä,
ja avautuu siitä moniin suuntiin
luoden uudenlaista, emansipatorista
tilaa sukupuolen, kehon ja teknologian
murtumakohtiin.

”Me olemme kaikkein fantastisin ja kaunein virhe. Meidän
ei ollut tarkoitus selvitä, mutta olemme yhä täällä: eräs
virhe algoritmissä. Me emme ole tyhjiä merkitsijöitä tai
umpikujaan johtavia linkkejä ja kieltäydymme nimeämisen
väkivaltaisesta aktista. Me konfiguroimme itsemme uudelleen
tavalla, joka sopii meille. Muuttuen ja koodaten, me
valitsemme omat nimemme, me rakennamme omat
perheemme ja yhteisömme. Me epäonnistumme ylpeästi
nykyhetkessä, koska unelmoimme uusista tulevaisuuksista.”

Glitch-käännöskollektiiviin kuuluvat Iida Nissinen, Henrik Pathirane,
Aurora Pöly, Vishnu Vardhani Rajan, Oona Rohde, Iina Tossavainen,
Juuli Tykyrä ja Taneli Viljanen.
tutkijaliitto

230 sivua
Pehmeät liepeelliset kannet
ISBN 978-952-7093-38-2
KL 32.3
Graafinen suunnittelu & taitto Roby Redgrave
Ilmestyy maaliskuussa

Paolo Virno
Kun sana tulee lihaksi
Kieli ja ihmisluonto
Suomentanut Eetu Viren
Teoksessaan Kun sana tulee lihaksi
Paolo Virno pohtii Aristoteleen
määritelmiä ihmisestä kielellisenä
ja poliittisena eläimenä. Kirjan
keskeinen ajatus on, että ihmisen
kielellisyyttä, erityisesti puhetta, tulisi
tarkastella aina jo itsessään poliittisena
ja pohjimmiltaan julkisena toimintana.
Puheaktit ovat Virnon mukaan
poliittisia käytäntöjä, jotka määrittävät
ihmisen biologisten piirteiden ja
historiallisten olosuhteiden välisiä
kytkentöjä; suhdettamme ihmisluontoon,
kieleen sekä sosiaalisiin kokemuksiin.
Tarkastellessaan puhetta tekona ja
toimena Virno päätyy esittämään teesin
mielen julkisesta luonteesta. Puheen ja
mielen julkinen luonne on Virnolle
osoitus kokemuksellisista mahdollisuuksista, joiden kautta voidaan lähestyä
aikamme poliittisia haasteita.
Virnon teoksista on aiemmin suomennettu
Väen kielioppi (Tutkijaliitto 2006).

Paolo Virno on erityisesti kielifilosofista kysymyksistä kiinnostunut italialainen filosofi.
Virno osallistui aktiivisesti myös Italian autonomimarxilaisen liikkeen toimintaan
1970-luvulla.
Virno pyrkii ajattelussaan hahmottamaan yhteiskunnallisia muutoksia ennen kaikkea
kielifilosofisten käsitteiden kautta. Hänen työlleen on luonteenomaista pyrkimys lukea
Marxia ilman marxismin painolastia ja kehittää nykykapitalismin analyysiä
yhdistämällä sitä filosofian klassikoiden ja 1900-luvun keskeisten filosofisten tekstien
luentaan. Virno tavoittelee ei-reduktionistista, laajasti käsitettyä materialismia, jolla
selittää ”kielellisen eläimen” tekoja, ajattelua ja haluja.

”Kielen tutkiminen julkisen käytännön biologisena elimenä ei
ole marginaalinen tehtävä, johon paneutua vapaa-ajalla, kun
päivän raskaat työt ovat päättyneet, vaan kaiken ihmisluonnon
tutkimisen napa. Tällainen tutkimus koskee sen perusteita, ei
kalusteita. Täsmennykseksi: se sijoittuu samalle tasolle Chomskyn
universaalikielioppia koskevan tutkimuksen tai Saussuren merkin
kaksikasvoisuutta koskevien pohdiskelujen kanssa. Tuolla
tutkimuksella ei sen sijaan ole mitään tekemistä Chomskyn
anarkistisen aktivismin (joka on ihailtavaa, mutta irrallaan hänen
kielitieteellisestä teoriastaan) eikä varsinkaan viestinnän sosiologian
juhlimien tympeiden ympäripyöreyksien kanssa. Eläin, jolla on kieli,
on itsessään poliittinen eläin, ilman että mitään tarvitsee lisätä.”

Eetu Viren on aiemmin kirjoittanut teokset Vallankumouksen asennot. Brecht, Benjamin ja
kysymys estetiikan politisoimisesta (2021), Raha ja työvoima (2018) sekä Jussi Vähämäen kanssa
teokset Perinnöttömien perinne. Marx ilman marxismia (2011) ja Seutu joka ei ole paikka.
Kapitalismi ja metropoli (2015). Hän on suomentanut filosofiaa ja yhteiskunta250 sivua
teoriaa, kuten Walter Benjaminin, Gilles Deleuzen, Frantz Fanonin,
Paradeigma-sarja
Catherine Malaboun, Christian Marazzin ja Eduardo Viveiros
Pehmeät liepeelliset kannet
ISBN
978-952-7093-39-9
de Castron teoksia.

KL 11
Kannen kuva Ilmari Hakala
Graafinen suunnittelu & taitto Samuli Saarinen
Ilmestyy tammikuussa

Georges Bataille
Isovarvas
Toim. Viljami Hukka & Anna Nurminen
Suomentaneet Tiina Arppe, Roni Grèn, Viljami Hukka, Ari Korhonen,
Anna Nurminen, Eetu Viren & Sami Sjöberg

Isovarvas on kokoelma Georges Bataillen
kaiken maailman järjestyksiä vavisuttavia
kirjoituksia.

60 sivua
Pehmeät liepeelliset kannet
ISBN 978-952-7093-37-5
KL 11
Kuvitus Jaakko Pallasvuo
Graafinen suunnittelu & taitto Samuli Saarinen
Ilmestyy helmikuussa

Tiede & edistys
Tiede & edistys on palkittu, monitieteinen ja kriittinen
aikakauslehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien.
Lehti julkaisee tutkimusta laajasti yhteiskuntatieteellisiltä
ja humanistisilta aloilta, ja se käy aktiivista tutkimuspoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua.
Lehteä ilmestyy neljä numeroa vuodessa.

Tilaa lehti!
www.tiedejaedistys.fi

Tutkijaliiton blogista on muutamassa vuodessa kasvanut
tärkeä julkaisukanava ja yhteiskunnallisen keskustelun
alusta. Blogialustalla julkaistaan tyylillisesti monipuolisia
ja poleemisiakin tekstejä, ja se antaa kirjoittajalle mahdollisuuden osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun nopealla aikataululla monitieteellisistä
näkökulmista.
Voit tarjota tekstiäsi Tutkijaliiton blogiin sähköpostitse
osoitteeseen: blogi@tutkijaliitto.fi
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