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AVEK-palkinto 2012 myönnetään taiteilijaparille Tellervo Kalleinen (s. 1975, Lohja) ja Oliver Kochta-
Kalleinen (s. 1971, Dresden).  
 
Kalleisten tuotanto yhdistää media- ja yhteisötaidetta sekä performanssia teoksiin, jotka liikkuvat arjen, 
utopian ja fantasian rajamailla. Tuotannon keskeisiä teemoja on yksilön ja yhteisön välisen jännitteen 
käsittely ja purkaminen. Työparin tuotantotapana on osallistuva tuotanto: teokset syntyvät yhteistyössä 
moninaisten yhteisöjen ja kollektiivien kanssa. Usein tuotantoprosessi kanavoi osallistujien negatiivisia 
kokemuksia positiiviseksi energiaksi improvisaation ja leikin avulla.  
 
Kalleisten maailmanlaajuisesti tunnetuin teos on Complaints Choir, valituskuoroprojekti, joka on 
Birminghamin (2005), Helsingin ja Pietarin jälkeen järjestetty lähes sadassa kaupungissa, jokaisella 
mantereella. Valituskuorossa joukko kansalaisia kokoaa epäkohtia, jotka sävelletään kuoroteokseksi ja 
esitetään kaupungilla lujasti laulaen. Valituskuoron suosio yllätti tekijät: Birminghamin “I want my money 
back” -kuorolaulu levisi YouTubessa ja kysyntä kuorojen järjestämiselle kasvoi räjähdysmäisesti.  Kuten 
yhteisölliselle tuotannolle sopii, tekijät julkaisivat konseptin kaikkien halukkaiden vapaasti toteutettavaksi 
ja tee-se-itse -valituskuoroja järjestetään maailmalla jatkuvasti. 
 
“Henkilökohtainen on poliittista”-iskulause tuntuu kuvaavan Kalleisten projekteja, mutta samalla he 
liikkuvat myös vastakkaiseen suuntaan, etsimällä perinteisille poliittisille muodoille henkilökohtaisia 
tulkintoja. Esimerkiksi The Speech Karaoke Action Groupin Puhekaraoke-projektissa (2011) poliittisia 
puheita visualisoidaan videolla ja lausutaan osallistujien toimesta. Poliittisen toiminnan yksilöllisiä 
äärimuotoja edustavat myös mikrovaltiot, joihin liittyvän Summit of Micronations -huipputapaamisen 
kuraattoreina Kalleisen ja Kochtan yhteistyö alkoi vuoden 2003 Amorph-festivaaleilla.  Samassa 
yhteydessä käynnistyi utooppiseen ajatteluun erikoistunut YKON-taiteilijakollektiivi, jonka 
perustajajäseniä taiteilijapari on. YKONin tuotantoon kuuluvat mikrovaltioteeman ohella osallistuvat 
tulevaisuuspelit, joissa ideoidaan vaihtoehtoisia todellisuuksia.  
 
Elokuvatuotannossaan Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen yhdistävät fiktion ja dokumentin 
keinoja osallistuvaan tuotantotapaan. I love my job (2012) on mustaa huumoria tihkuva satiiri työelämästä. 
Projektin osallistujat kutsuttiin ohjaamaan lyhytelokuvia painajaismaisista työkokemuksistaan  ja 
kirjoittamaan tarinalle kuvitteellinen loppu. Hollannissa toteutettu People in White (2011) kokoaa 
psykiatrisen sairaalan potilaiden hoitokokemuksia dokumentiksi. Potilaat esittävät itse sekä hoidettavia 
että hoitajia piirtäen järkyttävän kuvan mikrotason valtasuhteista hyvinvointiyhteiskunnassa.  
 
Teoksista näkyy tekijöiden ilmiömäinen taito rakentaa luottamus osallistujien kanssa ja luoda puitteet 
heittäytymiselle, jossa kipeimpiäkin henkilökohtaisia kokemuksia voi purkaa ja jakaa. Kalleisten tuotantoa 
voisikin luonnehtia “sosiaaliseksi mediaksi” sanan varsinaisessa merkityksessä – kyseessä on voimaa 
antavien kollektiivisten kokemusten luominen ja siihen liittyvä eettinen vastuu.  
 
Taiteilijapari on varsin aktiivisessa tuotantovaiheessa ja teokset kiertävät maailmaa. Suomessa 
Puhekaraoke ja YKON-kollektiivin News Transformation Agency nähtiin äskettäin Helsingin 
juhlaviikoilla. Lokakuussa 2012 elokuvaensi-iltansa saa Turun saaristolaisten kanssa käsikirjoitettu 
Archipelago Science Fiction, jonka aiheena on saariston tulevaisuus 100 vuoden kuluttua.  
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Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen http://www.ykon.org/kochta-kalleinen/  
Complaints Choir http://www.complaintschoir.org/  
I love my Job:  http://www.workhorror.org/ 
YKON-taiteilijakollektiivi http://www.ykon.org  
www.speechkaraoke.org 
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