
Otoliths on australialaisen Mark Youngin ylla 
pitama ezine, joka on ilmestynyt vuodesta 2006 
alkaen. Blogger pohjaisella kotisivulla lehti esi 
tellaan epiteetilla "A magazine of many ethings''. 
Lehdessa onkin julkaistu laajaalaisesti monen 
laista materiaalia valokuvasta lyhytproosaan ja 
konkreettiseen runouteen. Ainoastaan video ja 
audioaineistoa Young ei julkaise, ilmeisesti tek 
nisista syista, mutta ergodista materiaalia Oto 
lithsissa on jonkin verran. Lehden kahdestoista 
numero ilmestyi tammikuun lopussa. Tassa 
keskityn lahinna taman viimeisimman nume 
ron aineistoon, mutta mainittakoon, etta etenkin 
alkupaan Otolithseissa on julkaistu paljon myos 
suomalaisten runoilijoiden (Esa Makijarvi, Miia 
Toivio, Juhana Vahiinen, Leevi Lehto ja Karri 
Kokko) tuotoksia, usein runoilijoiden itsensa 
englanniksi kaantamina. Erityismaininnan ar 
voinen on Marko Niemen "Polar Alphabet" tyo 
numerosta 7, joka reagoi nappairniston painal 
luksiin erilaisilla vaaleilla fraktaalikuvioilla. 

OTOLITHS JA 2000LUVUN RUNOUS 

Kysyin Mark Youngilta sahkopostitse, millainen 
on Otolithsin paikka 2000luvun viriilissa ru 
noskenessa, Onko muita zineja, jotka menisivat 
samaan lokeroon? 

"Luultavasti menen liian pitkalle tassa, mutta 
rnielestani Otoliths on ainutlaatuinen. Se on 
luultavasti laajaalaisempi eri tyylien ja median 
suhteen kuin suurin osa lehdista. Se on esimer 
kiksi tehnyt visuaalisesta runoudesta hyvaksytyn 
muodon runoyhteisossa. Makuni on eklektinen; 
yksi webin ongelmista minulle ja kaltaisilleni on 
ollut se, etta eri tyyliset asiat loytyvat eri sivus 
toilta. Tavoitteenani Otolithsin kanssa oli tuoda 
kaikki narna eri ihmiset ja mediat yhteen ja kayt 
taa sita ponnahduslautana, joka ohjaisi lukijoita 
samojen tekijoiden muun tyon aarelle," 

Jo ensimmaisella hajanaisella selailulla Oto 
lithsin uudesta numerosta nousee todellakin 
esille runomuotojen ja tekemisen tapojen mo 
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e-asioita ei-paikassa 
LUKUKOKEMUS 



ninaisuus. Erityisesti visuaalinen runous on ham 
mentavan hyvin ja korkeatasoisesti edustettuna, 
perinteisernpia lettristisia runoja unohtarnatta, ja 
myos esimerkiksi permutaatioita ja htmlkoodiin 
tehtyja runoja on rnukana, samoin kuin "avoimen 
lahdekoodin" tekstikierratysta, 

Ialkimmaista edustaa John Bloomberg-Riss- 
mannin ja Jared Schildingin teos Your transcript 
I Primate 8.3., joka pohjautuu sahkopostiketjuun. 
Runo on moniosainen, erilaisista tekstikierra 
tyksista koostuva kokonaisuus, joka kommentoi 
jatkuvasti omaa synrymistaan hakasulkeisiin si 
joitetuilla tummafonttisilla sanoilla. Se on kui 
tenkin yllattavan yhtenainen, osin merkitsevaan 
toistoon perustuva tekstimassa, jota lukiessa tie 
tyt osat tekstista tuntuvat epamaaraisen tutuilta. 
Lopun lahdemerkinnat paljastavat, etta laakarin 
etiikkaa kasitteleva patka on Alain Badiouta, ja 
etta mukana on myos Anselm Hollon runon 

"Sunset Caboose" kierratysta. (Puolijtutut tekstit 
aukeavat vieraassa kontekstissa aivan uuteen 
elamaan. Ehka siksikin Your transcript tuntuu 
erityisen vahvalta naytolta tekstikollaasin kes 
tavasta elinvoimasta: se on taitavasti muokattu 
runollinen kokonaisuus, joka onnistuu naitta 
maan lukuisat ristiriitaiset aanet yhteen ulkoi 
seen olernassaoloon, jatkuvasti omaa muotoaan 
reflektoiden ja problematisoiden. 

VERKKOYHTEISO 
JA HISTORIAN UUDISTAVA VO IMA 

Lehdessa on myi:is John BloombergRissmannin 
haastattelu, jossa han pohtii muun muassa rajoit 
teiden merkitysta runoudelleen. On kiinnostavaa 
huornata, etta 1960luvulla alun perin runojen 
kirjoittamisen aloittanut BloombergRissmann 
on loytanyt nykyisen, rajoitteisiin, saantoihin 
ja kollaasiin perustuvan kirjoitusryylinsa vasta 
2000luvulla. Hanen kirjoittamisessaan oli eraan 
laisesta writer's blockista johtuva 10 vuoden 
tauko, josta han havahtui uusien tyylien moni 
naisuuteen: "Loysin itseni kirjoittamasta itseni ul 
kopuolella. Se oli hienoa," BloombergRissmann 
kuvaa, kuinka han oli 1980luvulla ajanut itsensa 
nurkkaan tiukan Wahreit=Dichtung-filosofian 
kanssa, kiinni subjektissa ja runominassa, vail 
la keinoja laajentaa ilmaisuaan. "Minulle kol 
laasityo on ahtaan nurkan vastakohta. Se sitoo 
minut, ( ... ) avaa minut ihmisten universumiin," 
Hauskan kontrastin talle tarjoaa Mark Youngin 
kokemus siita, etta kun han palasi kirjoittamaan 
ja julkaisemaan runoutta 25 vuoden tauon [al 
keen 2000luvulla, juuri muu ei ollut muuttunut, 
joitakin kielirunoilijoiden ja "hiljaisuuden koulu 
kunnan" pienia karhamia lukuunottarnatta, kuin 
julkaisualusta, internet. 

Youngin ja BloombergRissmannin kokemus 
ten ristiriita on tarkeaa huornata, ja siita voidaan 
tehda johtopaatoksia 2000luvun runokulttuurin 
suhteen. Kysymys on siita, onko uusi runous ja 
sen tekeminen luonteeltaan kollektiivisempaa 
kuin aiemmin, ja missa rnaarin uudet julkaisemi 
sen tavat ovat vaikuttaneet tahan, Kaksi henkiloa, 
jotka havahtuvat runouteen pitkan tauon jalkeen 
2000luvulla, voivat suhtautua asiaan hyvin eri 
tavalla  ja molemmat olla oikeassa. Ehka muo 
don tasolla mitaan vallankumouksellista ei ole 
tapahtunut sitten Languagekoulukunnan esiin 
marssin 1970luvulla  uudistuvakin runo kulkee 
merkityilla reiteilla  mutta tekemisen tasolla on. 
Tahan liittyvat seuraavat kaksi ilmiota: 
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1) Kansainvalinen yhteisi:illistyminen. 
Koska uuden runouden menekki pie 
nilla kielialueilla ja kansallisella tasolla 
on vahainen tai olematon, runoilijan on 
opittava tulemaan toimeen verkkoym 
paristossa, joka muodostaa eraanlaisen 
kaikkialla hurisevan eipaikan. Yhteis 
ryosta eri kielialueiden valilla tulee kes 
keista, maailman uusi runo rantautuu 
Suomeenkin jokaisen bloglpaivityksen 
myota, Kansainvalistymisen rnyota kas 
vaa paitsi englannin kielen asema lingua 
francana, myos abstraktin ja konkreet 
tisen, visuaalisen tarkeys runoudessa 

 yleispatevat merkit, symbolit ja kuvat 
nousevat paikalliskielten kustannuk 
sella. Nain eri taiteenlajien edustajia on 
myos helpompi koota samaan paikkaan 
 esirnerkkina Otoliths  myos musiikki, 
kuvataide ja elokuva ovat jatkuvassa ra 
jankaynnissa runouteen. 

2) Historian (ikuinen) paluu. Tama il 
menee esimerkiksi oulipolaisten rajoit 
teiden uusiokaytossa, kiinnostuksessa 
sonettiin ja vanhempiin runomittoihin. 
Modemistinen vapaa mitta ja lyyrinen 
mina oli se, joka ajoi BloombergRiss 
mannin ja monet muutkin umpikujaan 
runoudessaan: tarvitaan ulkopuolista 
apua, etta runo saadaan taas kulkemaan. 
Tarvitaan vanhoja muotoja  ja vanha on 
paljon helpompi li:iytaa monitahoisessa 
ja epahierarkkisessa verkkoyhteisossa. 
Vaikka rnitaan uutta ei tapahtuisikaan, 
vanha alkaa tapahtua yha tiheamrnin 
ja aina uusilla tavoilla. Tarnankaltaiset 
kaudet ovat ehka aina olleet tarkeimpia 
kaannekohtia ja uuden runouden syn 
nyttajia, kuten 1900 luvun alkupuolen 
korkeamodemismi  vaikka epailernatta 
silloin historia kulkeutui uuden runon 
sivuille suljetumman rakenteen kautta, 
mentoreiden ja oppiisien valvovan sil 
man alla. 

KOODIN TOTUUS 

Otoliths-verkkolehden voi nahda olevan osa naita 
kahta runouden muutosta 2000luvulla, mutta 
sinne on myos kulkeutunut merkkeja suuntauk 
sista, joissa verkon kieli ei rajoitu pelkkaan julkai 
sualustaan, vaan koodi tuodaan taustalta osaksi 
runoa. Cath Vilderin Found Source Code Poems 

sarja perustuu nimensa mukaisesti lahdekoodille. 
Runo on sijoitettu koodin keskella silla lailla, etta 
kokonaisuus nayttaa tarkoitetun pyorittamaan 
jotain mystista runokonetta: 

362: "this looks almost I" 
"ike a poem but not."; 

canst char *errmsg; 

472: Ill <remarks> 
Ill A poem 
lll<lremarks> 

Runoissa on jotain hyvin intiimia  ne tuntuvat 
avaavan maailmaa heideggerilaisen aletheian 
hengessa: totuus, joka verkkorunoudessakin 
yleensa katkeytyy taustalle, letheen, on tuotu 
julki, runon paaaiheeksi, Sana poem on aina ko 
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VERKKO JA ETAISYYDEN TYRANNIA 

VESA RANTAMA 

( ... ) 

kuttamaan kaukaisilta, jopa merkityksettomilta, 
Kun kysyin Mark Youngilta, merkitseeko kansal 
lisuus runoyhteisossa enaa mitaan, han lahetti 
minulle muutama vuosi sitten kirjoittamansa 
esseen, joka kasittelee maanpakolaisuutta ja 
todellisen kotimaan mahdollisuutta. Young on 
kotoisin UudestaSeelannista, mutta on asunut 
Australiassa yli puolet elarnastaan. 

Silikoniverkolla on myos omia kiinnekohtia. 
Yhteyksia. Miellyttavia seutuja. Se ei ole valtio, 
pikemminkin yhteiso joka korvaa valtion, mo 
nien maiden runoilijoiden maa. Sen sisalla en 
ole pakolainen," 

"Verkko on kuin saari joka leijuu taivaalla. Se on 
valtio ilman rajoja, loputon jos niin halutaan. Joil 
lekin se on valttamattomyys, kun menneisyys  
poliittiset, uskonnolliset seikat  on pakottanut 
fyysiseen eroon. Heille se on paikka missa edel 
leen voi olla kosketuksessa siihen maahan, josta 
ovat poissa. 

rostetusti mustattu naissa patkissa, ja se tuntuu 
korostavan, etta voit asettaa koodiin minka ta 
hansa runon ilman, etta koneen toiminta muut 
tuisi millaan olennaisella tavalla. Verkon poiesis 
on irtautumassa postmodernista merkitsijoiden 
heiluttelusta todelliseen maailmaan? Joku voisi 
tietysti nahda tilanteen taysin painvastaisena, 
mutta se on rikkautta. 

MATEMAATTISET OLIOT 
JA ORGAANINEN RUNOUS 

ei tassa ole suuri. Nostaisin esille erityisesti nu 
merosta kahdeksan loytyvat yhteisteokset Spen- 
cer Selbyn kanssa, from TRANSLAGK-2, joissa 
runoteksti haalistuu visuaaliseen, liukenee vesi 
varien taajuudelle menertaakseen kirjaimellisen 
merkityksensa. En tieda, onko talle Otolithsissa 
paljon esiintyvalle visuaalisen runouden tyypille 
viela nimea, mutta itseani houkuttelisi ristia se 
orgaaniseksi runoudeksi. 

Orgaanisessa runoudessa teksti palaute 
taan etuoikeutetusta kammiostaan runoilijan 
keinotekoisen valkealta tekstinkasittelynaytol 
ta takaisin luonnonprosessien alaisuuteen. Tai 
historialliseen tilanteeseen, jossa mustepullo 
kaatuu papyruksen paalle. Lajityypin esimer 
killisiin edustajiin kuuluvat myos uusimmasta 
numerosta loyryvat David-Babtiste Chirot'n 
kantaaottavat runot, joissa Rimbaudin naama 
vaijyy Palestiinan tuhon ja havityksen taustalla, 
seka Spencer Selbyn teokset, joista kaatopaikalle 
karrattyja sanomalehtiklippeja muistuttavan tai 
puisan Jahbend2-tyon voisin julistaa orgaanisen 
runouden mestarinaytteeksi  se on muodoltaan 
hallittu, tekstisisalloltaan kaoottinen ja varimaa 
ilmaltaan syva. 

Mahdollisesti rikkainta ja moninaisinta Otolith- 
sissa kuitenkin on visuaalisen runouden tarjonta. 
Joitain runoja tuntuu vain olevan todella vaikeaa 
saada naytolleen ideaalisen kokoisina: esikatse 
lussa ne ovat turhan pienia ja nayton mitassa lii 
an lahelle tunkevia. Kun ehdotin Mark Youngille, 
etta yhteisia nimittajia Otolithsin monenkirjaval 
le tekijajoukolle voisi olla esimerkiksi kiinnos 
tus visuaaliseen runoudessa, han vastasi: "On 
olemassa yhteisia nimittajia kirjoittajaryhmien 
valilla, mutta ajattele niita Venndiagrammeina 
ja Otolithsia keskelle jaavana alueena, jossa ne 
kaikki kohtaavat," theotolith.blogspot.com 

Tama vertaus kertoo paitsi Otolithsin teki 
joista, myos sen sisallosta. Matemaattiset oliot ja 
joukkoopin kuviot ovat tarkea tekija esimerkiksi 
Youngin laheisen yhteistyokumppanin Jukka- 
Pekka Kervisen visuaalisessa runoudessa. Ker 
visen tekstimassat vaikuttavat kaikki osalta jotain 
suurempaa projektia: ikaan kuin han koettaisi 
tuoda matemaattista sattumaa kirjoitetun kielen 
alueelle. Hanen tyonsa ovat valilla kuvapainottei 
sia, abstrakteja, kirjaimenkaltaisia muotoja esitta 
via, ja valilla taas villisti juoksevia tekstimassoja, 
jotka tuntuvat generoituvan jonkun sisaisen lain 
mukaisesti tai kokonaan sattumanvaraisesti: ero 

Australialaiset historioitsijat ovat keksineet ka 
sitteen etaisyyden tyrannia kuvaamaan maan 
sa asemaa maailmanhistoriassa. Se tarkoittaa 
osapuilleen sita, etta pitka valimatka maailman 

"kiinnekohtiin" saa Australian tapahtumat vai 


