
AVALOKITESHVARA
SUPERKLUSTERS

Toisissa tiloissa -ryhmän tämän vuoden toiminnan huippu 
sijoittuu kesään, jolloin valmistuu uusi osallistava ulkoil-
mateos Avalokiteshvara Superclusters. Esitys muodostuu 
moniosaisesta kollektiivisesta myötätuntoharjoituksesta, 
jonka päämääränä on kokemus kaikkien olentojen samanar-
voisuudesta. Esityksessä yhdistyvät ”Avalokiteshvara”, bud-
dhalainen myötätunnon ruumiillistuma, sekä ”superklusterit” 
eli maailmankaikkeuden suurimmat tunnetut rakenteet. 

Esityksessä lähestytään maailmatonta tilaa, jossa vallitsee 
pakolaisuus, hajaannus ja tungos. Tässä tilanteessa olioilla 
ei ole muuta kotia kuin toinen toisensa. Nämä levottomat, 
paikattomat ruumiit voivat elää yhdessä vain keskinäisen 
myötätunnon ansiosta. Jotta myötätunto voisi ulottua edes 
kaikkiin ihmisiin, on sen ulotuttava rajatta kaikkiin olentoihin. 
Muutoin raja kulkee aina ihmiskunnan sisällä, niiden välillä 
jotka ovat enemmän ihmisiä ja niiden, jotka ovat vähemmän.

Pyrkimys myötätuntoon ei-inhimillisinä pidettyjä olentoja 
kohtaan, kosminen myötätunto, on meitä kaikkia koskettava 
haaste, johon vastaaminen vaatii harjoittelua! 

Tarinan mukaan “Avalokiteshvara” oli muinainen buddha-
kokelas, joka yritti yksinään vastata mainittuun haastee-
seen. Hänen myötätuntonsa kaikkia olentoja kohtaan oli niin 
ääretön, että se repi hänet lopulta kappaleiksi. Kun muut 
buddhat riensivät apuun ja kokosivat hajaantuneen ruumiin, 
oli tuloksena monipäinen, -raajainen ja -silmäinen Buddha, 
kosmisen myötätunnon ruumiillistuma. Avalokiteshvara 
Superclusters -esityksen osanottajat muodostavat yhdessä 
loputtomasti muotoaan muuttavan kosmisen rakenteen, 
johon ovat liittyneet kaikki universumin olennot. 

Esitys tapahtuu kaupungin liepeillä, jättömailla, paikoissa, 
joissa luonnollinen ja keinotekoinen todellisuus kohtaavat 
satunnaisilla ja hallitsemattomilla tavoilla. Tämä on kesäteat-
teriesitys, jollaista ei ole ennen tehty eikä koettu! 

Esitykseen ei myydä pääsylippuja. Sen sijaan osallistujat lu-
nastavat kymmenellä eurolla palan planeettaa suojeltavaksi. 
Osallistujien määrä esityksiin on rajoittamaton. 

Esityksen syntyhistoria on pitkä. Ensimmäisen kerran han-
ketta demonstroitiin Baltic Circlessä syksyllä 2015 otsikolla 
”Practice of Avalokiteshvara”. Nyt valmistuvaa lopullista 
esitystä siivitti kaksi viikkoa kesäkuussa Koneen residens-
sissä Saaren kartanossa. Residenssin päätteeksi järjestettiin 
demoesitys “Pikkujuhannus Toisissa Tiloissa” perjantaina 
16.6. Mietoisissa. Koneen Säätiö tukee esitystä. 

Työryhmä: 
Outi Condit, Timo Jokitalo, Esa Kirkkopelto, Kati Korosuo, 
Minja Mertanen, Sanni Priha, Eija Ranta, Paula Tella

Seuraa tiedotusta:
https://www.facebook.com/Toisissa.tiloissa/
http://www.toisissatiloissa.net/superclusters
 
Lisätietoja: Jaakko Ruuska, info@toisissatiloissa.net, 
+358 40 9635442

Toisissa tiloissa-kollektiivin ulkoilmaesitys

kutsuu ihmiset kosmisen myötätunnon  harjoitukseen!

Taiteilijatapaaminen 20.7. Eskuksella (Kaasutehtaankatu 1), klo 15-16)
Esitykset Helsingin jättömailla  22.7.|  23.7. | 29.7. | 30.7. | 12.8.  klo 14-17.30

-> esitykset alkavat Arabian ostoskeskuksen etupihalta klo 14.


