
Click on the QR code at the gallery to listen to the audio version of Arlene
reading her knot experience. The writing is a transcription from the knot session
audio recordings. On most phones, you can point your camera while in camera
mode and it will pick up on QR code. It should take you to the tracklist on
Soundcloud. https://soundcloud.com/arlene-tucker-523315919

Katso QR-koodi galleriassa kuunnellaksesi ääniversion Arlenesta lukemassa
solmukokemustaan. Kirjoitus on transkriptio solmu-sessiot äänitallenteista.
Useimmissa puhelimissa voit suunnata kamerasi kamerat muodossa ja se poimii
QR-koodin. Sen pitäisi viedä sinut Soundcloudin kappale listalle.
https://soundcloud.com/arlene-tucker-523315919

+++

GOLDEN DROP (KULTAINEN PISARA)

The knot is soaking wet.
It's been raining non stop, on and off for days now.
The knot is hanging there,
dripping wet.

The drips
the drops
are very large
and they're coming down slowly and with force.

I then follow one of the dripping drops
and I'm on the ground now. With this drop.
And I go inside
and it's like an igloo. But one that is expandable and it's moving like jelly and I'm
inside and all of a sudden in my hand I'm holding this most precious, beautiful
knot.

It's made out of gold, but it's not heavy.
It's just shiny and beautiful and valuable.
And it embodies everything that I believe in.

It starts off like a cookie pretzel.
But then it bends and it's almost like a heart shaped circle
with many different tubes and valleys
and tunnels going through air mountains.

Actually, this vision of me in that dropped. dripped.

https://soundcloud.com/arlene-tucker-523315919
https://soundcloud.com/arlene-tucker-523315919


In, that dripped drop.
And me holding this preciousness in my hands is about me recognizing what I
hold and maybe what I need to do
to keep that
value
alive.

KULTAINEN PISARA (GOLDEN DROP)

Solmu on märkä.
Vettä on satanut lakkaamatta, päälle ja pois päältä jo päiviä.
Solmu roikkuu siellä,
Läpimärkä.

Tipat
pisarat
ovat erittäin suuria
ja ne tulevat alas hitaasti ja voimalla.

Sitten seuraan yhtä tippuvista pisaroista
ja nyt olen maassa. Tämän pudotuksen kanssa.
Ja menen sisään
ja se on kuin iglu. Mutta sellainen, joka on laajennettavissa ja liikkuu kuin hyytelö
ja minä olen sisällä ja yhtäkkiä kädessäni pidän tätä arvokkainta, kauneinta
solmua.

Se on tehty kullasta, mutta se ei ole painava.
Se on vain kiiltävä ja kaunis ja arvokas.
Ja se ilmentää kaikkea, mihin uskon.

Se alkaa kuin keksirinkeli
Mutta sitten se taipuu ja se on melkein kuin sydämen muotoinen ympyrä
jossa erilaiset putket,
laaksot ja tunnelit kulkevat ilmavuorten läpi.

Itse asiassa tämä visio minusta siinä tipahti. tippui.
Tippunut pisaraan.
Ja se, että pidän tätä arvokkuutta käsissäni, on sitä, että tunnistan, mitä minulla
on ja ehkä mitä minun täytyy tehdä
pitää se
arvo
elossa.



OPALESCENT LAKE (MAITOLASINEN JÄRVI)

It's a sparkle.
It's like a firework or fire, like the end of a, what are they called?
Mm,
Like a bombshell.
It’s on fire.
It's shattering.
It's making stars.
It's blowing up stars.

One is then extracted. And I find myself on it.
Not in it,
I'm in between them,
but I'm on it.
I'm on the star.

I enter the star and it's this opalescent color.
I'm swimming in it. I'm trying to follow the waves in the opal. In the opalescent
liquid, but it's so silky and creamy.

I can't see my hands. When they're underwater.
It's like a geothermal bath.

It's turning into a tube.
Now the knot is forming.

The walls are translucent. They're very wide and they get more narrow as I flow
down with the stream.  Things are moving fast enough that you feel the
movement, but slow enough that you can really appreciate both sides and up and
down of what's passing by.

It's absolutely marvelous. The sun is there. I don't see it, but I feel it.
Fish pass by. I don't feel scared when I feel their fins fluttering by my caps.
Sometimes tickling my feet, I don't feel scared. I feel the adventure. The knot is
very open. It's almost as if it was a circle. There are some curves.

There are some ups and downs,
but it all feels very natural and, and very reassuring and nurturing and confident.

There are some sharp edges. As I move towards the forest. There are some tree
stumps that are actually other knots intertwined with this one, with the
opalescent one,
but I'm staying on the opalescent path.



They’re potentials, they’re potential snafus, they’re potential ordinary life
happenings hurt feelings. Needing a hug,
asking for one,
not getting one.

The potential of not receiving reciprocation, not being met. It's there, but it's not
on the main path. These are possibilities, natural events that could happen. But
the wide road is opalescent and it's full of minerals.
I'm on a boat. It's a rowboat.

I stop.
I jump off the boat into the opalescent
water tube lake and I just float,
drift to the bottom.

Ilo is with me. His, black and white head is in front of me.
I see his, I see the, the, the, the shape of his black fur
swoop down to the left. As the white makes a beautiful arrow crevice towards the
top of his head. He's so cute. He jumps off and where's he running to, I see yellow
where he's going, the yellow and the opalescent make this beautiful contrast.

My hair is the closest to the air and I just fall.
Another kind of arrow going down peacefully.

MAITOLASINEN JÄRVI (OPALESCENT LAKE)

Se on kimallus.
Se on kuin ilotulitus tai tuli, kuten loppu, miksi niitä kutsutaan?
Mm,
Kuin pommi.
Se on tulessa.
Se on särkyvää.
Se tekee tähtiä.
Se räjäyttää tähtiä.

Sitten yksi poistetaan. Ja löydän itseni siitä.
Ei siinä,
Olen niiden välissä,
mutta olen mukana.
Olen tähdellä.

Astun tähteen ja se on tämän opaalin värinen.



Minä uin siinä. Yritän seurata opaalin aaltoja. Opalisoivassa nesteessä, mutta se on
niin silkkinen ja kermainen.

En näe käsiäni. Kun ne ovat veden alla.
Se on kuin geoterminen kylpy.

Se muuttuu putkeksi.
Nyt solmu muodostuu.

Seinät ovat läpikuultavia. Ne ovat hyvin leveitä ja kapenevat, kun virtaan alas
virran mukana. Asiat etenevät tarpeeksi nopeasti, jotta tunnet liikkeen, mutta
tarpeeksi hitaasti, jotta voit todella arvostaa molempia puolia ylä- ja alapuolella ja
ohimenevää.

Se on aivan mahtavaa. Aurinko on siellä. En näe sitä, mutta tunnen sen.
Kalat uivat ohi. En pelkää, kun tunnen evien lepattavan korkkini vieressä. Joskus
kutitellen jalkojani en pelkää. Tunnen seikkailun. Solmu on hyvin avoin. Se on
melkein kuin se olisi ympyrä. On joitain käyriä.

On ylä- ja alamäkiä,
mutta se kaikki tuntuu hyvin luonnolliselta ja erittäin rauhoittavalta, hoitavalta ja
itsevarmalta.

Joitain teräviä reunoja löytyy. Kun siirryn kohti metsää. Jotkut kannot ovat itse
asiassa muita solmuja, jotka ovat kietoutuneet tähän, maitolasiin,
mutta pysyn maitolasin polulla.

Ne ovat potentiaalia, ne ovat mahdollisia mokia, ne ovat mahdollisia tavallisia
elämäntapahtumia, jotka vahingoittavat tunteita. Tarvitsen halauksen,
pyydän sitä,
en saa sitä.

Mahdollisuus olla saamatta vastinetta tai täyttymättä. Se on siellä, mutta se ei ole
pääpolulla. Nämä ovat mahdollisuuksia, luonnollisia tapahtumia, joita voi
tapahtua. Mutta leveä tie on opaalinhohtoinen ja täynnä mineraaleja.
Olen veneessä. Se on soutuvene.

Ilo on kanssani. Hänen mustavalkoinen päänsä on edessäni.
Näen hänen, näen hänen mustan turkkinsa muodon
syöksy alas vasemmalle. Kuin valkoinen nuoli kohti rakoa on hänen päänsä. Hän
on niin söpö. Hän hyppää pois ja minne hän juoksee, näen keltaisen minne hän
on menossa, keltainen ja opaalinhohto tekevät tästä kauniista kontrastista.

Minä pysähdyn.
Hyppään veneestä opaalivaloon



vesiputkijärvi ja minä vain kellun,
ajaudun pohjaan.

Hiukseni ovat lähinnä ilmaa ja putoan vain.
Toinen nuoli, joka laskeutuu rauhallisesti.

SHOESTRING KNOT (KENGÄNNAUHA SOLMU)

I see a,
it's almost like a shoestring and it's winding through and around, over and under
each other.
It's just going so fast,
like a roller coaster.

But it's not really clear where the beginning and the end is.
You know how at the end of a shoelace there's the plastic parts so that it doesn't
unravel?
I see that
it's sticking out somewhere.

I'm not sure right now if it's the beginning or the end, but I see a glimmer of the
edge.
Peeping
Now I’m inside.
The string is used. It's been to a lot of places.
It's dirty white.
It's been through the grass and it's been walking over pavement and pebbles.

I see the remains of those journeys and so it feels soft.
Yeah, it feels really soft and inside I feel it to be really cozy. And even though it's a
bit difficult to walk through this tube, I do it because I want to be here.

I feel loved here. It feels familiar.
I don't know why yet, but it's giving me a good feeling, like a giggle feeling. And I
see myself crawling. I am crawling.
I'm on this path.
In this shoelace, and I see myself both, you know, moving within the knot, and I
see myself outside of the knot.

I'm on the top right part of the knot. It's like a really crazy pretzel. And I think that
this is about what I've been working towards as a person with the things I care
about, what I'm trying to discover and figure out. And it's been a long road. I've
been walking a lot. A lot. And I can even smell a bit of the earth. Still damp and it



hasn't dried yet. That's the thing. It's like I had an afternoon walk and there were
some light showers, so my T-shirt hasn't fully dried yet. As I walk, as I crawl, as I try
to stand up and walk and even though I'm short, I'm not short enough. So I crawl.

On my left I see a field of sunflowers. On my right I see my grandpa fishing at the
fishing pond near our farm. Rena is there and my mom is there. I keep on
crawling and I see my brothers. I keep on crawling. I see my dad sitting in his
favorite chair working on a crossword puzzle. And my brothers are listening to
music but they're not in the same room. They're on either side of me.

I pull out a hammer and a nail and I'm chipping out a piece of the string tube and
I make a nice hole and I put my finger through it and I make it bigger, and I flop
out. I put one leg first. And I'm out. Now I'm outside hanging. I'm free. I'm hanging
with my arms. They're hanging on to the hole. And my legs are swaying. And my
hair I have long hair, and it's also just whipping around my face. It's really windy.

And then I fall. I'm outside of the knot. And you know what? I fall, free fall for a
little bit. And then on the other side, gravity. I fall onto the other side of the
shoestring tube and I straddle it. And there I am, just sitting there,
just looking,
just feeling content.

I have a pink t-shirt on.
It’s got stains.

KENGÄNNAUHA SOLMU (SHOESTRING KNOT)

Minä näen,
se on melkein kuin kengännauha ja se kiertelee läpi ja ympäri, päällä ja alla.
Se vain menee niin nopeasti,
kuin vuoristorata.

Mutta ei todellakaan ole selvää, missä alku ja loppu on.
Tiedätkö, että kengännauhan päässä on muoviosat, jotta se ei purkaudu?
Näen sen
se näkyy jostain.

En ole tällä hetkellä varma, onko se alku vai loppu, mutta näen reunan
välähdyksen.
Kurkataan
Nyt olen sisällä.
Lankaa käytetään. Se on käynyt monessa paikassa.
Se on likaisen valkoinen.



Se on kulkenut ruohon läpi ja kävellyt jalkakäytävän ja kivien yli.

Näen noiden matkojen jäännökset ja siksi se tuntuu pehmeältä.
Kyllä, se tuntuu todella pehmeältä ja sisällä tuntuu todella mukavalta. Ja vaikka
tämän putken läpi on vähän vaikea kävellä, teen sen, koska haluan olla täällä.

Tunnen olevani rakastettu täällä. Tuntuu tutulta.
En tiedä vielä miksi, mutta se antaa minulle hyvän tunteen, kuin kikatus. Ja näen
itseni ryömivän. minä ryömin.
Olen tällä tiellä.
Tässä kengännauhassa ja näen itseni sekä liikkuvan solmun sisällä että näen itseni
solmun ulkopuolella.

Olen solmun oikeassa yläkulmassa. Se on kuin todella hullu rinkeli. Ja luulen, että
tässä on kyse siitä, mitä kohti olen työskennellyt ihmisenä tärkeiden asioiden
kanssa, mitä yritän löytää ja selvittää. Ja se on ollut pitkä tie. Olen kävellyt paljon.
Paljon. Ja voin jopa haistaa vähän maata. Vielä kosteaa eikä maa ole vielä
kuivunut. Se on asia. Ihan kuin olisin iltapäivä kävelyt ja oli sadekuuroja, joten
T-paitani ei ole vielä täysin kuivunut. Kun kävelen, kun ryömin, kun yritän nousta
seisomaan ja kävellä, ja vaikka olen lyhyt, en ole tarpeeksi lyhyt. Joten ryömin.

Vasemmalla puolellani näen auringonkukkapellon. Oikealla puolellani näen
isoisäni kalastamassa tilamme lähellä sijaitsevalla kalalammikolla. Rena on siellä ja
äitini on siellä. Jatkan ryömimistä ja näen veljiäni. Jatkan ryömimistä. Näen isäni
istuvan suosikkituolissaan ja työskentelemässä ristisanatehtävän kanssa. Ja veljeni
kuuntelevat musiikkia, mutta eivät ole samassa huoneessa. He ovat kummallakin
puolellani.

Vedän vasaran ja naulan esiin ja halkaisen pätkän naruputkesta ja teen kauniin
reiän, työnnän sormeni sen läpi ja teen siitä isomman ja hyppään ulos. Laitan
toisen jalan ensin. Ja olen ulkona. Nyt olen ulkona roikkumassa. Olen vapaa.
Roikun käsivarsillani. Ne roikkuvat reiässä. Ja jalkani heiluvat. Ja hiuksillani minulla
on pitkät hiukset, ja ne myös vain piiskaavat kasvojeni ympärillä. On todella
tuulista.

Ja sitten putoan. Olen solmun ulkopuolella. Ja tiedätkö mitä? Kaadun,
vapaapudotus hetkeksi. Ja sitten toisella puolella painovoima. Putoan
kengännauhaputken toiselle puolelle ja hajahdan sen päälle. Ja siellä minä vain
istun siellä,
Kunhan katselen,
vain minusta tuntuu tyytyväiseltä.

Minulla on vaaleanpunainen t-paita päällä.
Siinä on tahroja.



TIN ROOF, long hair (PELTIKATTO, pitkät hiukset)

Things have changed really, really fast.
So fast I can't keep up.

Inside this vessel, my long hair is whirling around me. The wind.
My strands
of hair
whip around my eyes

I may have gotten a cut or two.
I can't see.
I'm trying to find
shelter. Within this cave. Within this long tunnel.
Cave tunnel.

I don't see the light
It's a soft dark.
It's a mirror.
It's a vortex puddle.

I go towards the reflection. I'm walking. There are reverberations. There are
repercussions. There is a ground. I thought there wasn't, but there is. What I
thought that would fall through has now found a level. It's rising. I see the bottom
of my foot.

Before I was ankle deep,
before I was up into my thighs
of water in this tunnel.

Now I'm growing out. I'm ginormous.

The tunnel stays equally long, infinite in length. And now my head has made a
dent on the north side of the cave
of this
inner sink.

I'm not moving in a linear way anymore. But in perpendicular to the path.
I’m growing out and I'm growing wide.

The pipes have burst. A sense of relief. I can breathe.

It's been difficult.

I feel fresh air. I breathe it in. I feel the fresh, crisp wind against me.



My hair flutters in that wind.
It’s not anymore blocking my vision.
It lays against my back. It keeps me warm. It keeps me covered. It's my shoulder
blanket.

It’s also my goto for when I need to make a noose, rope. it's my way out. I am out.
My heart is about to explode. The rain is waking me up out of this. tip tap on the
metal roof. I’m done for now. I need to open my eyes. I don’t feel well.

PELTIKATTO, pitkät hiukset (TIN ROOF, long hair)

Asiat ovat muuttuneet todella, todella nopeasti.
Niin nopeasti, etten pysy perässä.

Tämän astian sisällä pitkät hiukseni pyörivät ympärilläni. Tuuli.
Omat säikeet
hiuksista
piiska silmieni ympärille

Olen ehkä saanut leikkauksen tai kaksi.
En näe.
Yritän löytää
suojaa. Tässä luolassa. Tämän pitkän tunnelin sisällä.
Luola tunneli.

En näe valoa
Se on pehmeä tumma.
Se on peili.
Se on pyörrelätäkkö.

Menen kohti heijastusta. Minä kävelen. On jälkikaiunta. On seurauksia. Siellä on
maaperä. Luulin, että ei ole, mutta on. Se, minkä luulin putoavan, on nyt löytänyt
tason. Se on nousussa. Näen jalkani pohjan.

Ennen kuin olin nilkkaan asti syvässä
ennen kuin olin reisiin asti syvässä
vettä tässä tunnelissa.

Nyt olen kasvamassa ulos. Olen valtava.

Tunneli pysyy yhtä pitkänä, äärettömän pitkänä. Ja nyt pääni on tehnyt lommon
luolan pohjoispuolelle



tästä
sisäinen pesuallas.

En liiku enää lineaarisesti. Mutta kohtisuorassa polkuun nähden.
Kasvan ulos ja kasvan leveäksi.
Putket ovat räjähtäneet. Helpotuksen tunne. Voin hengittää.

On ollut vaikeaa.

Tunnen raikasta ilmaa. Hengitän sitä sisään. Tunnen raikkaan, reippaan tuulen
vastassani.

Hiukseni heiluu siinä tuulessa.
Se ei enää estä näkemystäni.
Se makaa selkääni vasten. Se pitää minut lämpimänä. Se pitää minut suojassa. Se
on minun hartiahuivini.

Se on myös minun tapani, kun minun täytyy tehdä silmukka, köysi. se on minun
tieni ulos. Olen poissa. Sydämeni räjähtää kohta. Sade herättää minut tästä. Tipita
tapata metallikattoon. Olen valmis toistaiseksi. Minun täytyy avata silmäni. En voi
hyvin.

TUBA KNOT (TUUBA SOLMU)

Wow.
The hole into this knot
is huge. It's like a pipe, like a water pipe. It's metallic, it’s graphite dark gray. If you
touched it, it would feel warm and smooth, almost powdery. It's malleable. It's
deceiving. And as I enter this big pipe, it suddenly turns really, really narrow.
Narrow like a funnel, like a trumpet or a tube. Tuba.

But then you get to slide through the really skinny parts and I'm sliding down and
I'm sliding down and it's a bit golden and brassy.

I'm now in the part of the tube knot where there's a lot of grass,
and under the grass, is a lot of dirt, a lot of layers.

I’m like the water from the rain that's falling from the sky and going into the soil.
Inside this tube knot is a whole other world.
It's floating.
I'm only in a segment.
I see other windows,
but they're actually



dips within the tube.

The tube then wraps around each other like a medical snake sign.
It wraps and it wraps.

I think it's making it stronger.

I think that this is about where I am in my life, it’s just one segment of the story.
Just one segment. It's a reminder. It will go on. It came from somewhere, and they
are full of surprises and that it's playful and that it's nurturing and that it's sturdy
and it continues.

I'm really happy where I am right now.

TUUBA SOLMU (TUBA KNOT)

Vau.
Reikä tähän solmuun
on valtava. Se on kuin putki, kuin vesi putki. Se on metallia, se on grafiittia
tummanharmaa. Jos kosketat sitä, se tuntuisi lämpimältä ja sileältä, melkein
jauhemaiselta. Se on muokattava. Se pettää. Ja kun astun tähän isoon. Putki, se
muuttuu yhtäkkiä todella, todella kapeaksi. Kapea kuin suppilo, kuin trumpetti tai
putki. Tuuba.

Mutta sitten pääset liukumaan todella laihojen osien läpi ja liun alas ja liun alas ja
se on vähän kultaista ja messinkimäistä.

Olen nyt putkisolmun osassa, jossa on paljon ruohoa,
ja ruohon alla on paljon likaa, paljon kerroksia.

Olen kuin vesi sateesta, joka putoaa taivaalta ja menee maaperään.
Tämän putkisolmun sisällä se on kuin kokonaan toinen maailma.
Se kelluu.
Olen vain osassa.
Näen muita ikkunoita,
mutta ne ovat itse asiassa
putoamassa putken sisään.

Sitten putket kietoutuvat toistensa ympärille kuin lääketieteellinen
käärmemerkki.
Se kietoutuu ja kietoutuu.

Luulen, että se tekee siitä vahvemman.



Luulen, että tässä on kyse siitä, missä olen elämässäni, se on vain yksi osa tarinaa.
Vain yksi segmentti. Se on muistutus. Se jatkuu. Se tuli jostain, ja ne ovat täynnä
yllätyksiä ja että se on leikkisää ja että se on hoitavaa ja että se on tukeva
ja se jatkuu.

Olen todella onnellinen siitä, missä olen juuri nyt.

BLUE BUTTON (SININEN NAPPI)

I see a stout pipe.
It starts moving, and it's stretching out.

You know those expandable straws that move around? And the ankle part has all
these ribs, or it's ribbed. Those are starting to grow. I see more and more of them.
They're just expanding from one another. And it's moving in a very fast pace.

I think I'm trying to catch up with
with my feelings.
I think that they're racing so fast
and there isn't really a direction.
They're just going in every which way.
And now they're finding each other, and they're making tubes
like bridges.

And now they're forming
they’re forming a knotted ball. And they’re getting tighter and tighter and
stronger and stronger.

It's like one of those
you know those Chinese finger
locks,
like that.

I'm in a good spot.

This is
it's like a ball.

and it's just tightening to the point where there isn’t.
There is just enough air to move through.
Oh my goodness, you know what? Now I see it's actually a knotted ball on my
blue velvet Chinese jacket.



It's keeping me warm.

Thank you.

SININEN NAPPI (BLUE BUTTON)

Näen jämäkän putken.
Se alkaa liikkua, ja se venyy.

Tiedätkö ne laajennettavat pillit, jotka liikkuvat? Ja nilkkaosassa on kaikki nämä
kylkiluut, tai se on uurrettu. Ne alkavat kasvaa. Näen niitä yhä enemmän. Ne vain
laajenevat toisistaan. Ja se etenee erittäin kovaa vauhtia.

Luulen, että yritän saada kiinni
tunteistani.
Luulen, että ne kilpailevat niin nopeasti
ja suuntaa ei oikeastaan ole.
He vain menevät joka suuntaan.
Ja nyt he löytävät toisiaan ja tekevät putkia
kuin siltoja.

Ja nyt niitä muodostuu
ne muodostavat solmitun pallon. Ja ne tiukkenevat ja tiukkenevat ja vahvistuvat.
Se on kuin yksi niistä
tiedät ne kiinalaiset sormet
lukot,
niin.

Olen hyvällä paikalla.

Tämä on
se on kuin pallo.

ja se vain kiristyy siihen pisteeseen, jossa sitä ei ole.
Ilmaa on juuri tarpeeksi liikkuakseen.
Voi vitsi, tiedätkö mitä? Nyt näen, että se on itse asiassa solmittu pallo sinisessä
samettisessa kiinalaisessa takissani.

Se pitää minut lämpimänä.

Kiitos.


