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Esiintyjä?

P

ohdin italialaisen filosofin Paolo Virnon väitettä työelämän muutoksista ja
siitä, miten jokainen meistä on esiintyjä, esittävä taiteilija. Väen kieliopissaan
Virno esitti, että ihmisen esiintymistaidot, kyky puhua ja ”kyky näyttäytyä toisille” ovat mitä suurimmassa määrin osa työntekijän kapasiteettia, ja kaikessa työssä
työntekijä on suhteessa ”yleisöönsä”. Googlaan sanan ”performer” ja päädyn tuijottamaan Philipsin Performer pölynimurin kuvaa. Ajatus esiintyjän poliittisuudesta
katkeaa. Imuri on hieno, todellinen suorittaja, olen vaikuttunut. Niin, mistä me
puhummekaan, kun puhumme esiintyjästä (performer)?

V

uoden ensimmäisen numeron teemana on Esiintyjä. Annette Arlander pohtii artikkelissaan performanssin esiintyjyyttä ja tekijyyttä tavalla, joka kertoo
myös paljon myös tekemisen tavoista. Terike Haapoja tuo keskusteluun toisenlaisen, biologisen näkökulman: ihminen koostuu miljoonista mikrobeista muodostaen superorganismin ja ihmisen minä on jo lähtokohtaisesti kollektiivinen, ”me”.
Esiintyjät Elina Latva, Anna Jussilainen ja Tuukka Vasama valottavat kukin,
mitä esiintyminen erilaisissa konteksteissa tänä päivänä tarkoittaa.

M

utta koska taidepuhe on aina parasta kännissä, aloitamme uuden juttusarjan
”Symposion”. Sarjassa kaksi ihmistä juo pullon jallua ja puhuu taiteesta, keskustelu äänitetään ja editoidaan. Avausjaksossa pullon äärellä taiteesta, politiikasta
ja seksistä puhuvat Ylioppilasteatterin taiteellinen johtaja Ossi Koskelainen ja ohjaaja Tuomas Laitinen.
Pilvi Porkola

Paolo Virno: Väen kielioppi, Tutkijaliitto 2006
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ESIINTyVÄ
PERFORMANSSIN TEKIJÄ

P

erformanssissa esiintyjä on tekijä. Kuvataiteilijat, koreografit, ohjaajat ja esitystaiteen tekijät saattavat luoda ”konsepteja”, jotka joku muu (esiintyjä, katsoja, osallistuja) toteuttaa,
ja siten käyttää muita ihmisiä materiaalinaan. Usein puhutaan
jaetusta tekijyydestä. Performanssitaiteilija saattaa toki toimia
yhteistyössä osallistujien tai yleisönsä kanssa, mutta perinteinen
performanssitaiteilija toteuttaa useimmiten työnsä itse, käyttäen
omaa minuuttaan, ruumistaan ja identiteettiään materiaalina.
Voidaan jopa väittää, että performanssi on nimenomaan identiteettitaidetta. Aikakausien vaihdoksissa tuo identiteetti vain on
mielletty tai ankkuroitu erin tavoin (tässä sovellan Miwon Kwonin paikkakohtaisen taiteen analyysia performanssiin vapaasti
mukaillen). 1960-luvulta lähtevä, minimalismin perintöä edelleen
kehittävä performanssi ymmärsi taiteilijan (ja myös katsojan) lihallisena, aistivana, läsnä olevana ja tietyllä tapaa universaalina
ruumiillisuutena, jonka taiteilija saattoi muuntaa nyt-hetkessä
koettavan katoavan veistoksen, tapahtuman tai presentaation
materiaaliksi.
1980-luvulta lähtien kysymys identiteetistä nousi esiin myös ja
nimenomaan performanssin kautta. Universaalin veistoksellisen
tai lihallisen ruumiin sijasta performanssitaiteilijat, radikaalit feministit etunenässä, nostivat esiin sukupuolittuneen, etnisesti ja
rodullisesti määrittyneen, luokkaan ja sukupuoliseen suuntautuneisuuteen sidotun ja sitoutuneen ruumiillisuuden. Samalla esiin
nousivat taiteilijan henkilökohtaiset kokemukset ja niiden poliittisuus. Performanssissa oli kyse re-presentaatiosta, uudelleen
esittämisestä, edustuksellisuudesta. 90-luvulta lähtien media-
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Taiteilija voi toimia esiintyjänä tai käyttää esiintymistä mediuminaan olematta esiintyjä. Voiko esiintyjä toimia taiteilijana tai tekijänä yhtä sujuvasti? Vaikka Roland Barthesin julistamasta ”tekijän kuolemasta” on kulunut jo kohta puoli vuosisataa, ei kysymystä tekijyydestä voi sivuuttaa
esiintyjästä ja performanssitaiteilijasta puhuttaessa.

teKiJä?
kulttuurin yhä kasvavan merkityksen myötä ja
2000-luvulla yhteisöllisen ja sosiaalisen taiteen
vaikutuksesta performanssissakin kiinnostus
vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen paikalla
olevan elävän yleisön tai yksittäisten katsojien
kanssa vahvistui. Se nosti esiin erilaisiin suhteisiin kytkeytyneen ja toisista riippuvaisen ruumiillisuuden, minuuden materiaalina joka muuttuu ja muovautuu kohtaamisten ja kokemusten
kautta, vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Nämä näkökulmat – presentaatioon, representaatioon tai relaatioihin painottuvat lähestymistavat - eivät tietenkään ole pelkästään
historiallisia. Muun muassa veistoksellinen
liharuumiillisuus, kulttuurinen, sosiaalinen ja
performatiivinen identiteetti sekä vuorovaikutuksessa muovautuva suhde-minuus ovat läsnä
missä tahansa performanssissa, tosin eri painotuksin.

TEATTERIN TYÖNJAKO

K

ärjistäen voidaan sanoa, että siinä missä performanssitaiteilija ideoi,
suunnittelee, toteuttaa, valikoi ja viimeistelee, esittää, dokumentoi ja
markkinoi esityksensä, siinä nykytanssi- tai nykyteatteriesityksen esiintyjä usein toteuttaa annettua tehtävää kokonaisuudessa, jonka syntyyn ei ole
juurikaan vaikuttanut. Tosin nykyisin hän useimmiten osallistuu esityksen rakentamiseen ja materiaalin tuottamiseen yhdessä työryhmän kanssa.
Teatterin traditiosta käsin esitystutkija Richard Schechner tarkastelee
esitysprosesseja neljän tyyppisten pelaajien yhteispelinä: lähteiden luojat
(sourcers), tuottajat (producers), esittäjät (performers) ja osalliset (partakers).
Ei ole vaikea havaita, että malli on lähtöisin perinteisestä teatterista. Lähteiden luojat ovat tekijöitä (kirjailijat, koreografit, säveltäjät jne.). Tuottajat
ovat toimeenpanijoita (ohjaajat, suunnittelijat, teknikot, talousihmiset jne.).
Osalliset ovat vastaanottajia (katsojat, fanit, seurakunnan jäsenet, valamiehistöt, suuri yleisö jne.). Esiintyjät ovat esiintyjiä. Schechner tosin korostaa, että
nämä kategoriat voivat yhdistyä eri tavoin, sama ihminen voi toimia jopa kaikissa neljässä funktiossa. Silti tässä mallissa ennakko-oletuksena on työnjako
näiden funktioiden välillä, kun taas performanssissa tekijä ja esiintyjä useimmiten yhdistyvät (vaikka yleisö usein otetaankin mukaan).
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Teatterissa esiintyjän ja tekijän työnjako on pitkään ollut vahva (Molière-tyyppiset näyttelevät
kirjailijat ovat edelleen poikkeuksia). Kirjailijadramaturgi-ohjaaja toimii katsomossa ja näyttelijä-esiintyjä lavalla (ja heidän välissään toimivat
lavastajat, pukusuunnittelijat, valosuunnittelijat,
äänisuunnittelijat jne.). Teatterissa tekijyys yhdistyy
tekstiin, ohjauksen kokonaisnäkemykseen, ja viimekädessä kaikkiin osatekijöihin. Mutta voimme
ajatella asiaa toisin päin. Kenen ruumis on esillä?
Kenen ruumiista, kertomuksesta, minuudesta on
kyse? Samoin tanssin puolella koreografin ja tanssijan työnjako on ollut selkeä, vaikka se on voinut
sekoittuakin. Fiktioelokuvassa ohjaaja ja kuvaaja
ovat kameran toisella puolella, näyttelijät ja esiintyjät taas toisella, eikä useinkaan ole syntynyt epäselvyyttä siitä, kuka on tekijä ja kuka ei. Sen sijaan
dokumenttielokuvassa tekijyyden kysymykset ovat
aiheuttaneet vilkasta keskustelua – kenen tarinasta on kyse, kun esiintyjä kertoo kameralle omasta
elämästään? Devising-menetelmin tai erilaisin yhteistyömuodoin toteutetuissa esityksissä voi oletettavasti syntyä vastaavanlaisia tilanteita. Kenen
materiaalista tai tarinasta on kulloinkin kyse? Kuka
päättää, mitä lopulta käytetään? Mikä on materiaalia, mikä on kokonaisuutta, teos? Missä kulkee yksityisen ja yhteisen välinen raja? Teatterin ja tanssin
piirissä on pitkä yhdessä tekemisen ja yhteistyön
(tai ainakin sellaisesta puhumisen) perinne – ”kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa kunhan
vain kaikki puhaltavat yhteen hiileen” jne. – joka
osittain peittää ja hämärtää perinteiset hierarkiat ja
myös tekijyyteen liittyvät ongelmat.
Tanssin tutkija Christopher Bannerman ja elokuvantekijä Chantal McLaughlin esittävät, että
kysymykset tekijänoikeuksista ovat avainasemassa elävien esitysten yhteydessä. Miten tunnustaa
ja palkita yhteistyötä tehneen ryhmän jäsenten
osuus työstä? Toisin kuin tarkkaan säädellyllä elokuvakentällä, vapaammin yhteistyömenetelmin
toteutettavia eläviä esityksiä tehtäessä eettisten
ohjeiden luominen on hankalaa. Osa esteistä on
peräisin käsityksestä, että esitysten tekeminen on
jo itsessään eettistä. Se liittyy usein oletukseen,
että taiteilijoilla olisi moraalinen etulyöntiasema,
että taide olisi jo sinänsä inhimillisiä arvoja edistävää ja väistämättä edistyksellistä. Bannermanin
ja McLaughlinin mielestä eettisten käytäntöjen
luominen helpottuisi huomattavasti, jos otettaisiin
huomioon dokumenttielokuvan ja yhteisötaiteen
tekijöiden keskuudessa käyty monimuotoinen eettisiä kysymyksiä käsittelevä keskustelu. Näiden
alojen käytäntöjä voisi hyvinkin soveltaa myös esitysten kohdalla.

MINÄ VAI MUUT MEDIUMINA

k

uvataiteen näkökulmasta voisi muotoilla skaalan välille muut ihmiset
mediumina vs. taiteilijan oma ruumis mediumina. Tutkija Susan Kellyn mukaan monissa yksilötaiteilijan roolia purkavissa projekteissa
taiteilijan auktoriteetti ja tekijän positio palautetaan käyttämällä termiä
”medium”. Taiteilija joka käyttää valokuvausta mediumina eroaa valokuvaajasta, samoin kuin taiteilija joka käyttää esiintymistä olematta esiintyjä.
Kuvataiteen traditiossa, kuten kirjallisuudessakin, taiteilijan itsenäisyys ja
tekijän signeeraus ovat itsestään selviä. Tekijän yksinoikeus teokseensa on
niin ilmeinen ja mahdollisista avustajista riippumaton, että suhde esiintyjiinkin on sen mukainen. Ääriesimerkkinä voi toimia vaikkapa Santiago
Sierran tapa palkata alistetussa asemassa olevia ihmisiä esiintyjiksi nöyryyttäviin tehtäviin teoksissaan, mikä usein on tulkittu provokaatioksi
taidemaailman kaksinaismoraalia kohtaan. Hän osoittaa, kyynisesti, että
kaikella (ja jokaisella) on hintansa ja myös miten suuria nuo hintaerot ihmisten välillä voivat olla. Venetsian biennaaliin vuonna 2001 toteutetussa
teoksessaan hän maksoi kahdellesadalle afrikkalaiselle kengänkiillottajalle ja katukauppiaalle siitä, että he antoivat värjätä hiuksensa vaaleiksi ja
esiintyivät siten katukuvassa ja valokuvissa.
Paradoksaalisesti muiden ihmisten käyttö materiaalina tai avustajina
korostuu myös erityyppisissä yhteisötaideprojekteissa, joiden tarkoitus on
toimia yhteisön hyväksi tai osallistujien huviksi ja hyödyksi, mutta jotka
viime kädessä ovat taiteilijan teoksia, toteutti ne kuinka moni osatekijä
tahansa. Mainittakoon esimerkkinä vaikkapa Helsingissä 2009 järjestettyjen Ihmepäivien ohjelmassa ollut Anthony Gormleyn saviveistostapahtuma, jonka toteuttivat lukemattomat vapaaehtoiset kaupunkilaiset.
Suunnittelijasta toteuttajaan ulottuvalla akselilla nykytaiteen tekijä on
useimmiten suunnittelija.
Relationaalisen estetiikan ja katsojia osallistavan, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tähtäävän taiteen myötä tai sen vanavedessä (ja ehkä myös vastareaktiona sille) syntynyt genre muut ihmiset materiaalina on rinnastettavissa performanssin alkuaikojen lähtökohtaan taiteilijan omasta ruumiista
materiaalina tai mediumina. On jopa puhuttu ”autenttisuuden ulkoistamisesta”. Jatkumon toisessa ääripäässä (muut ihmiset) on siten nimetön ja
vaihdettavissa oleva esiintyjä tai osallistuja, joka toiminnallaan toteuttaa
teoksen. Toisessa ääripäässä (minä) on nimetty tekijä, joka asettuu itse
osaksi teostaan, tekee itsestään teoksen, esiintyy teoksena (kuten aikoinaan vaikkapa Chris Burden, Bruce Naumann, Vito Acconci, Carolee
Schneemann, Valie Export, Gilbert & George, ja myöhemmin Roi Vaara, Stelarc, Orlan jne.) Tälle jatkumolle, näiden ääripäiden väliin, voidaan
sijoittaa erilaiset esiintyjät, esittäjät ja esiintyvät taiteilijat tai tekijät.
Eräänlaisen skaalan voisi muotoilla seuraavista vaiheista: (1) muut ihmiset mediumina (2) esittäjä tekijän tulkkina (3) materiaalia tuottava esiintyjä (4) kollektiivinen tekijä (5) esiintyvä taiteilija (6) taiteilijan oma ruumis
mediumina.

MUUT IHMISET MEDIUMINA – TEKIJÄN OHJEITA
TOTEUTTAVA ESIINTYJÄ

T

ietyllä tapaa ”muut ihmiset” ovat aina taiteilijan mediumi, sillä mikä
tahansa työ edellyttää, olettaa tai vaatii vastaanottajan, katsojan, kokijan tai todistajan joka ”lähtee mukaan” tekijän ehdotukseen ja toteuttaa sen mielessään tai käytännössä. Toisaalta puhtaasti tekijän ohjeita
toteuttava esiintyjä voi olla jo harvinaisuus nykyesityksissä, mutta esimerkistä käyvät paitsi edellä kuvatut Sierran palkkaamat kadun miehet, myös
6

elokuvien joukkokohtausten avustajat. Eräänlaisia tekijän ohjeita toteuttavia esiintyjiä ovat myös
osallistumista edellyttävien esitysten katsojat.
Esityksen tekijät kehittävät osallistuville katsojille
erilaisia tehtäviä, jotka nämä sitten kokonaisuutta
ennalta tuntematta ja enemmän tai vähemmän innokkaasti toteuttavat kokeakseen esityksen näin
virittämän ja tarjoaman elämyksen. Ohjeistus voi
olla äärimmäisen vapaa tai hyvinkin tarkka, mutta
ohjeiden toteuttaminen edellyttää aina jonkinlaista
tulkintaa.

ESITTÄJÄ TEKIJÄN TULKKINA

E

sittäjäksi voidaan lukea esiintyjä (tanssija, näyttelijä, muusikko), joka toimii tekijän tulkkina,
tulkitsee toisen luoman teoksen (laulun, runon, roolin, koreografian) enemmän tai vähemmän
omaperäisesti, enemmän tai vähemmän ohjaajan
tai koreografin tai kapellimestarin painostamana,
tukemana tai avustamana. Tällainen tulkitsijan
tehtävä on se, mitä usein ensimmäiseksi ajatellaan
esiintyjistä tai esittäjistä puhuttaessa. Nykyteatterissa ja nykytanssissa, miksei myös elokuvan tapaan
toteutetussa kuvataiteessa, tilanne on sikäli muuttunut, että esittäjältä edellytetään usein enemmän
omaa luovaa panosta, erityisesti kun kyseessä on
uusi teos.

TEKIJÄLLE MATERIAALIA TUOTTAVA
ESIINTYJÄ

S

euraava askel esiintyjästä tekijään päin on aktiivisesti esityksen materiaalia tuottava esiintyjä, työryhmän jäsen joka ideoi, materialisoi ja
kehittelee saamiaan tehtäviä tai tuo mukaan omia
elementtejään, joista tekijä (ohjaaja, koreografi,
vetäjä, koollekutsuja) sitten valitsee ja joista muokkaamalla hän rakentaa kokonaisuuden. Tähän tapaan toimivaa esiintyjää ei useinkaan mainita erikseen tekijänä, vaan esiintyjän tehtäviin oletetaan
sisältyvän aktiivinen luova osuus. Tosiasiassa tämä
kategoria on hyvin laaja. Yhteistyömuodot ja työtavat vaihtelevat; esiintyjien oletetaan usein ”antavan
kaikkensa” tavalla tai toisella. Monet yksityisestä
materiaalista yhdessä toteutettujen esitysten tekemiseen liittyvät eettiset ongelmat voidaan liittää
juuri tähän esiintyjän positioon.

KOLLEKTIIVINEN TEKIJÄ – ESIINTYJÄ
TEKIJÄRYHMÄN JÄSENENÄ

s

euraava askel skaalalla voisi olla tekijäryhmän
jäsenenä toimiva esiintyjä, kollektiivinen tekijä tai ns. jaettu tekijyys. Kysymyksessä on
usein kiinteä työryhmä, jolla ei ole selkeää vetäjää
tai koollekutsujaa, joka ottaisi tekijän vastuun,

vaan ryhmä toimii kollektiivina ja jakaa tekijyyden keskenään. Monet legendaariset nykyteatterin ja esitystaiteen välimaastoon kuuluvat ryhmät
toimivat pääpiirteissään näin (Forced Entertainment, Goat Island, Gob
Squad, She She Pop, Rimini Protokoll, Desperate Optimists, Blast Theory, Baktruppen jne.). Tosin ryhmien kirjoittajat, ohjaajat tai vetäjät usein
aikaa myöten erottautuvat niistä (kuten Tim Etchells, Matthew Goulish
ja Lin Hixson). Juuri ryhmäideologian tai rock-kulttuurista peräisin olevan bändi-ihanteen avulla on perinteisten instituutioiden ja pitkälle erikoistuneeseen työnjakoon perustuvien ”tuotantotehtaiden” hierarkioita
yritetty välttää. Samalla on myös kritisoitu kulttuurielämän kiinnittymistä
yksittäisiin tekijänimiin ja ”tuotemerkkitaiteilijoihin”. Silti tuloksena on
pahimmillaan ääneen lausumaton ja siksi entistä hankalammin tiedostettavissa tai purettavissa oleva valtajärjestelmä. Parhaimmillaan itse organisoituva, ihmisten keskinäiseen luottamukseen, rakkauteen tai ystävyyteen nojaava yhteistyö kestää oman aikansa.

ESIINTYVÄ TAITEILIJA – SUUNNITTELUSTA JA
TOTEUTUKSESTA VASTAAVA ESIINTYVÄ TEKIJÄ

s

iirryttäessä skaalalla kohti tekijyyttä on huomioitava vielä esiintyvä
taiteilija, joka on tavallaan kollektiivisen tekijän kääntöpuoli. Esiintyvä taiteilija on myös tekijä ja usein vastaa showstaan ja imagostaan
tuotannosta lähtien, mutta hänet mielletään ennen muuta esiintyjäksi –
kuten stand up -koomikot ja estradiartistit, ääriesimerkkinä legendaarinen Madonna. Hän on monella tavalla tekijä, mutta myös nimenomaan
ja ennen muuta esiintyjä. Myös selvemmin taiteen piirissä työskentelee
esiintyviä taiteilijoita, kuten tanssija-koreografi Deborah Hay. Selkeimmin esiintyviä tekijöitä ovat kirjailija-esiintyjät ja autobiografisten esitysten tekijät, kuten edesmennyt, näyttelijänä aloittanut Spalding Gray tai
haastatteluihin perustuvien monologiesitysten kirjoittaja-esittäjät, kuten
rotupoliittisia kiistoja dokumentaristisin keinoin esittänyt Anna Deavare
Smith. Tähän kategoriaan voisi lukea myös monet omia laulujaan esittävät
muusikot ja osan performanssitaiteilijoista, kuten Suomessakin vierailleet
Karen Finley ja Guillermo Gomez-Peña. Finleyn julkeita esityksiä käytettiin aikoinaan esimerkkinä patriarkaatin kaksinaismoraalista. Poliisin
mukaan Finley sai joko riisuutua (stripata) tai puhua politiikkaa, muttei samanaikaisesti, samassa esityksessä. Gomez-Peña puolestaan on esimerkki
monikulttuurisuuden ongelmia ironisoivasta ja populaarikulttuurin kliseitä hyödyntävästä tekijästä, joka on toiminut myös teoreetikkona ja aktivistina, mutta joka mielletään nimenomaan esiintyväksi taiteilijaksi.

TAITEILIJAN OMA RUUMIS MEDIUMINA

t

oki kaikki esiintyjät käyttävät omaa ruumistaan välineenään ja materiaalinaan. Viimeisenä kategoriana voidaan kuitenkin ajatella taiteilija, joka käyttää itseään esiintyjänä, omaa ruumistaan välineenä, mutta
ei kuitenkaan ole ensisijaisesti esiintyvä taiteilija. Esimerkkeinä voi mainita sosiaalisten veistosten kehittäjä Joseph Beuysin tai nykypäivän nimistä
Marina Abramovicin. Hänen tuotantonsa valtaosa koostuu esityksistä,
performansseista – aluksi yksin, sitten Ulayn kanssa ja viime vuosikymmenet taas yksin – mutta häntä ei silti ole mielletty ensisijaisesti esiintyjäksi
vaan taiteilijaksi, jonka teokset ovat esityksiä. Abramovic on sikäli huono esimerkki, että hänet ehkä nykyään mielletään yhä enemmän nimenomaan esiintyväksi taiteilijaksi. Vahvimmin omaa ruumistaan mediumina
käyttäviä performanssitaiteilijoita ovat esimerkiksi oman ruumiinsa ja
robottiteknologian yhdistelmiä tutkinut Stelarc ja plastiikkakirurgian
7

avulla julkisten leikkausoperaatioesitysten kautta
kasvojaan muovannut Orlan, joka on vienyt äärimmilleen pyrkimyksen ottaa haltuun tekijän positio
suhteessa omaan ruumiiseensa.

MIKSI TEKIJYYS?

V

oidaan kysyä: Mistä tekijyys alkaa? Mikä on
se pienin yksittäinen seikka, josta tekijyys
muodostuu? Näistä kysymyksistä kiistellään
tekijänoikeuksista puhuttaessa. Sen sijaan, että
yrittäisimme hakea vastausta etsimällä tekijyyden
pienintä yhteistä nimittäjää, on ehkä olennaisempaa kysyä, tukeutuen Michel Foucault’n kuuluisaan tekstiin ”Mikä on tekijä?” miksi tekijyys on
edelleen olennainen, eikö tekijän pitänyt jo olla
kuollut? Yksityisomistukseen perustuva yhteiskuntajärjestyksemme ei ole tekijyyden säilymisen
ainoa syy; tekijäposition kautta fiktio voidaan pitää
aisoissa, jonkun nimissä. Jos teos hajoaa, yhteisöllistyy, prosessoituu näkymättömiin, tarvitaan taideinstituutiossa sen takeeksi tekijä. Kuvataiteen
piirissä tekijän paluuta on pohtinut muun muassa
Marja Sakari, joka kysyy kärjistäen, onko taiteilija
korvannut taiteen. Kysymystä voi jatkaa: jos esittäjä

korvasi tekijän, ja esiintyjä korvasi teoksen, onko nykyään katsojan toiminta ja kokemus korvannut ne kummatkin?
Entä mitä hyötyä ehdottamastani skaalasta on, mihin sitä voi käyttää?
Ainakin se auttaa muistamaan, että kiistelyssä nykyteatterin, esitystaiteen
tai performanssin tapaisista termeistä on kysymys paitsi taiteen traditioista ja esittämisen konteksteista, tiloista ja toimintakulttuureista, myös
perinteisestä työnjaosta, tekijyydestä ja sen tuomasta arvovallasta. Vaikka
työtavat ovat muuttuneet ja tavat puhuakin vaihtuneet, taustalla vaikuttavat perustavanlaiset käsitykset tekijyydestä ja esiintyjyydestä elävät edelleen.

LOPUKSI

E

dellä sanotun perusteella voisi ajatella, että kysymys siitä, käyttääkö
itseä vai muita ihmisiä materiaalina, olisi paitsi esteettinen valinta
myös ennen muuta eettinen kysymys. Toisen ihmisen mieltämistä
välineeksi sen sijaan että jokainen ihminen nähtäisiin itseisarvona, itsetarkoituksena, on pidetty epäeettisenä Immanuel Kantista lähtien.
Toisaalta pyrkimystä itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen pidetään epäsosiaalisena ja sitä kautta epäeettisenä tai muuten (varmasti planeetan tulevaisuuden kannalta syystäkin) tuhoisana harhakuvitelmana. Performanssi on usein nähty taidemuotona, joka tarjoaa yksittäiselle taiteilijalle tai
asemansa alistetuksi kokevalle ihmiselle mahdollisuuden sanoa sanottavansa, edes jossakin mielessä määritellä itse itsensä, esittää vastalauseensa
ja harjoittaa toimijuuttaan yhteiskunnan ja taidemaailman valtakoneistoja

uhmaten. Toisaalta voidaan ajatella että nimenomaan performanssi tarjoaa
mahdollisuuden tai tietynkaltaisen vapauden alueen, jolla voi mässäillä niillä
tabuilla tai sillä narsismilla, joka muilta elämäalueilta on siistitty pois. Mutta
kolmanneksi on toki myös todettava, että globaalissa eriarvoisuuden maailmassa performanssi on laajempien ilmiöiden kuten jalkapallon ja rock-rapmaailmanmusiikin ohella niitä harvoja aloja, joilla voi toimia ja päästä esiin
vailla juuri mitään taloudellisia resursseja. Tämä globaali tilanne, joka tuottaa
sekä Santiago Sierran että Alex Gormleyn tyyppistä (positiivisista tai negatiivisista oletuksista lähtevää) muut ihmiset materiaalina -toimintaa, on tietysti
myös konteksti, jossa itse kukin meistä voi nähdä ja tuottaa oman minänsä
materiaalina tai mediumina. Ja toki tulee muistaa myös performanssin performatiivinen ulottuvuus: performatiivi on lausuma tai teko jolla voi olla todellisia seurauksia, ainakin tekijälleen. Tämä on usein tulkittu dramaattisesti tai
herooisesti, riskin tai uhkapelin ulottuvuutta korostaen. Omasta puolestani,
oman kokemukseni perusteella, haluaisin tähdentää, että tosiasiassa monet
suuretkin muutokset elämässä toteutuvat pieniä tekoja toistamalla.

Annette Arlander, esitystaiteen -ja teorian professori
Teksti pohjautuu Performanssi ja kritiikki -seminaarissa Kiasmassa 8.10.2010
pidettyyn alustukseen “Minä vai muut ihmiset materiaalina?” ja artikkeliin
”Tekijä esiintyjänä – esiintyjä tekijänä” teoksessa Annukka Ruuskanen
(toim.): Nykyteatterikirja - 2000-luvun alun uusi skene. Like 2011.
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Kenen show
Toksoplasma-alkueläimen aiheuttama infektio
tavataan lähes kolmannekselta maailman
ihmisistä. Yksi alkueläimen ihmisessä
aiheuttama oire saattaa olla lisääntynyt
uhkarohkeus.
Yleisö kohahtaa, kun trapetsitaiteilija nostaa
toksoplasmoosin kymmenien metrien korkeuteen
ilman turvaverkkoa.
Kenen show on kyseessä?
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hmisen ja toisten lajien suhde on eittämättä aikamme keskeisimpiä kysymyksiä. Ympäristökriisiksi kärjistynyt luonnonresurssien hyväksikäyttö on pakottanut arvioimaan uudestaan
ihmisen ja luonnon välillä vallitsevia yhteyksiä
niin filosofiselta kuin käytännölliseltäkin kannalta. Luontoteeman politisoituminen on näkynyt myös taiteessa:
ihmiskeskeisen ajattelun kritiikki ja ihmisen ja eläimen
välisen eron pohtiminen ovat yhä useamman teoksen lähtökohtana.
Luonnonaiheiden käsittelystä huolimatta taidepuhe
tuntuu törmäävän näkymättömään seinään luontoa ja sen
toiseuksia hahmotellessaan. Toisten lajien esittäminen tai
niiden sisäisen kokemuksen välittäminen vaikuttaa mahdottomalta: kuvitelma eläimestä on lopulta aina vain ihmisen kuvitelmaa. Eläimen ja ihmisen eroa haastaessaankin
taiteilija on tuomittu inhimillisyyteensä, jonka taakse, toiseuden puolelle, on mahdotonta päästä.
Jos taiteen perustavanlainen inhimillisyys siis lopulta estää meitä luomasta yhteyttä toisiin lajeihin, on kai ainakin
saatava käsitys siitä, mistä puhumme, kun puhumme ihmisestä. Mistä lähteistä tämä ihmisyyden identiteetti oikein
kumpuaa?

ihmisessä elää ennennäkemätön määrä ennestään tuntemattomia mikrobeja. Ihmiskeho on paljastunut tieteelle
tuntemattomaksi vyöhykkeeksi, jonka kartoittamiseen on
vasta alettu kehittää välineitä.

S

uperorganismilla tarkoitetaan yleensä sosiaalista yksikköä, joka koostuu lukuisista itsessään epäitsenäisistä yksilöistä. Superorganismia määrittää työn ja
tiedon hajauttaminen: yhteisön jäsenet suorittavat kollektiivina toimintoja, joiden ymmärtäminen tai hallinta olisi
niille yksilötasolla mahdotonta. Superorganismi koostuu
yksilöistä, mutta yksilöt pystyvät toimimaan ja elämään
vain suhteessa yhteisöön, kokonaisuuten.
Uuden tutkimustiedon valossa myös ihmiskehoa on
mahdollista tarkastella superorganismina. Ihmiskehon
mikrobiston kartoittamisyritykset ovat paljastaneet, että
vasta alle 1% kehon koko mikrobipopulaatiosta tunnetaan:
keho ei olekaan vain yksilöllisen ihmisen, vaan myös kokonaisen ekosysteemin kotipaikka. Ihmisen elopainosta
useita kiloja käsittävä mikrobiyhteisö pitää sisällään alkueläimiä, bakteereita, sieniä ja viruksia, jotka ryhtyvät
kansoittamaan ihmisen kehon jokaista pintaa heti tämän
syntymästä alkaen. Taudinaiheuttajapatogeenien ohella
kehon ekosysteemi vilisee lajeja, joiden osuutta ihmisen
aineenvaihduntaan ja kehon perustoimintojen ylläpitämiseen ollaan vasta aavistelemassa.
The Human Microbiome Project on Human Genome Projectin jälkeen tieteiden “the next big thing”. Human Microbiome Projectin tavoitteena on kansainvälisen tutkijayhteisön voimin luoda DNA-datapankki, joka kartoittaisi
ihmiskehossa elävän ekosysteemin populaatioita. Urakka
on valtava, ja tutkimusmenetelmät vasta kehitteillä. Haasteelliseksi tämän ekosysteemin kartoittamisen tekee paitsi
mikrobiston laajuus myös se, että ihmisen mikrobiomi ei
ole pysyvä ja kaikille sama, vaan muuttuu radikaalisti ajan
ja ympäristön vaikutuksesta. Rajat ympäristömikrobiologian ja kliinisen mikrobiologian välillä ovatkin murtumassa. Ihmiskehosta puhuttaessa kolonisaation, kilpailun,
sukkession tai yhteistoiminnan kaltaiset ekologian käsitteet ovat tulleet lääketieteessä perinteisesti käytettyjen,
sotaisien ”puolustuksen” ja ”hyökkäyksen” kaltaisten termien rinnalle.

I

hmisen perimän kartoittaminen on ollut viime vuosikymmenien näkyvimpiä tieteellisiä hankkeita. Pääosin amerikkalaisrahoitteisen Human Genome Project
– tutkimuksen tavoitteena oli identifioida ihmisen yli 20
000 geeniä. Massiivisella rahoituksella tuettu hanke lupasi suuria geeniterapiasta, dna-sormenjäljistä ja sairauksien
geneetisten alkuperien selvittämisestä. Human Genome
Projectin saama suuri julkisuus ei kuitenkaan ollut seurausta niinkään sen avaamista lääketieteellisistä mahdollisuuksista kuin projektiin liittyvästä metaforisesta ulottuvuudesta. ”Elämän koodin” selvittäminen saattaisi vihdoin
identifioida ihmisen kaikkein perustavimmalla tasolla.
Projekti saatettiin loppuun 2003, ja nykyään oman genominsa voi selvittää reilun kymmenentuhannen euron
pikkurahalla. Geeniterapia, dna-sormenjäljet ja taudinaiheuttajageenien tunnistaminen eivät kuitenkaan vielä ole
muuttaneet maailmaa. Moni pitää Human Genome Projektia pettymyksenä, jotkut jopa tieteen mainoskampanjana,
jonka avulla tiedeyhteisö on saanut lypsettyä yhteiskunnalta miljardeja.
Yksi Human Genome Projectin kiistaton ansio on kuitenkin ollut DNA-sekvensointitekniikan kehittyminen.
Ihmisen geeniperimän sekvensoimisen ohella teknologiaa on sovellettu laajalti luonnon- ja lääketieteellisessä
tutkimuksessa. Kun ihmisestä otettuja mikrobinäytteitä
on alettu perinteisten bakteeriviljelmätutkimusten sijaan
tutkia DNA- sekvensointitekniikoilla on havaittu, että

I

hmisen mikrobiomin tutkimuksen keskeinen kysymys on, voivatko sairaudet aiheutua yhden patogeenin sijaan siitä, että kehon mikrobiyhteisön tasapaino
on järkkynyt. Kun aiemmin hermoston ja immuunijärjestelmän nähtiin olevan toisistaan täysin erilliset rakenteet,
viittavat uudet tieteelliset tutkimukset myös siihen, että
mielialat tai jopa persoonallisuuden piirteet voivat olla
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Lähteet:

bakteerien tai virusten aiheuttamien infektioiden tai immuunijärjestelmän toiminnan muokkaamia.
New Scientist -lehti kertoo varhaisteini-ikäisestä pojasta, jonka äkkiä ilmestyneiden pakkomielteisten käyttäytymisoireiden syyksi löydettiin streptokokki-bakteeri,
joka oli hoidettavissa antibiooteilla. Toisessa tapauksessa
syövän hoitoon tarkoitettu, tiettyä bakteeria sisältävä
rokote ei hidastanut syöpäkasvaimen leviämistä, mutta
sivuvaikutuksena teki ihmisistä iloisempia. Erilaisten bakteerikantojen aiheuttamat muutokset immuunijärjestelmässä näyttäisivät vaikuttavan aivokemiaan ja esimerkiksi
serotoniinin tuotantoon. Tutkimuksissa näkyykin viitteitä
myös bakteerikannan ja immuunijärjestelmän yhteyksistä paitsi skitsofrenian tai autismin kaltaisten sairausten,
myös masennuksen, muistin tai jopa empatiakyvyn kaltaisten mentaalisten piirteiden välillä. Kun immuunijärjestelmä rakentuu sen mukaan, minkälaisia organismeja
se kohtaa, näyttää siltä, että tällä voi olla vaikutusta jopa
aivojen rakentumiseen.
Human Microbiome Project on siis Human Genome Projectin lailla muotoilemassa eräänlaista ihmisen muotokuvaa,
joskin hyvin eri lähtökohdista. Kun ihmisen perimän selvittämistä ajoi kysymys siitä, ”kuka minä olen”, ihmisen
mikrobiomin tutkimuksen lähtökohtana on minuuden
kollektiivisuus. Kysymykseen ”kuka minä olen” ei ole vastausta, ennen kun on saatu käsitys siitä, ”kuka me olemme”.

Proal, Amy: The bacteria boom – implications of the Human
Microbiome Project. http://bacteriality.com/2008/07/27/
microbiome/
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T

avassa ajatella esittäviä taiteita läpikotaisin inhimillisenä tapahtumana kaikuu ihmiskäsitys, joka
on hyvää vauhtia tulossa haastetuksi. Toisaalta
luonnontieteiden tuottama tieto ihmisestä ekosysteeminä, toisaalta lisääntyvä medikalisaatio horjuttavat käsitystä
selkeärajaisen, koskemattoman ihmisyyden olemassaolosta. Olemme ympäristömme ja kulttuuriemme tuotoksia
sanan konkreettisimmassa merkityksessä.
Varmasti emme tiedon, emmekä ehkä edes kokemuksen tasolla tavoita, mitä on olla lepakko tai toksoplasma.
Voimme yrittää samastua näihin toisiin ja välittää samastumisen kokemustamme silläkin uhalla, että kokemus on
aina ihmisyyden läpivärjäämä. Mutta samalla on muistettava, että nämä toiset ovat jo osa identiteettiämme, ajatteluamme, kehoamme ja toimintaamme. Emme koe toisena
olemista yksin: peruskokemuksemme maailmasta on jo
lähtökohtaisesti yhteistuotantoa. Ennen kuin esiinnymme
tai esitämme mitään, olemme jo lajien yhteisö.

HARJ0iTELLAAN,
HARJOITeLLAAN
Toisissa tiloissa on helsinkiläinen vapaan kentän esittävän taiteen ryhmä, jonka toiminnan
keskiössä on harjoitteleminen. Erityislaatuista
toiminnassa on, että myös ryhmän esitykset
koostuvat joko yleisön läsnäollessa tai yhdessä
yleisön kanssa tehtävistä harjoitteista.
Olen ollut mukana ryhmän toiminnassa viisi
vuotta. Osallistumistani motivoi juuri harjoitteleminen; ideathan eivät tunnetusti mene lihaan
ilman että liha siinä samalla vähän päämäärätietoisesti tärähtää. Ominkin päin voi tietysti
harjoitella niin paljon kuin mieli sietää, mutta
siinä ovat usein tukkeena ensinnäkin oma pää
ja toiseksi vielä se mieli.
Toisissa tiloissa -ryhmässä mielekästä on jatkuva harjoitteleminen. Mielekästä on erityisesti esityksiin sitoutumaton harjoitteleminen ja
muun ryhmän seassa harjoittelemisen ylellisyys.

Terike Haapoja
Kirjoittaja on kuvataiteen alalla toimiva superorganismi,
joka tekee tohtorintutkintoa taiteen, tieteen ja
ympäristöetiikan suhteista.
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Toisissa tiloissa pyrkii lomasesonkeja lukuun ottamatta harjoittelemaan
viikoittain. Välillä treenataan kohti uutta esitystä, välillä vanhaa esitystä
keikalle – ja muuten sitten treenataankin treenaamisen vuoksi. Harjoittelemisen jatkuvuus on hieno ajatus. Kun samoja harjoitteita työstää yhä
uudelleen, kokemus niistä muuntuu, ehkä syveneekin, ja välillä jotakin
tuoretta tulee ilmi.
Useimmat harjoitteet ovat naiivin yksinkertaisia. Ne eivät palaudu
mihinkään tiettyyn perinteeseen vaikka monenlaista onkin näkösällä.
Näkyy 1970-lukulainen eläytyvä satubaletti: ”Ollaan kaikki pehmeää
mutaa.” Näkyy 1980-lukuun assosioituva lihan väsyttämällä kohottaminen: ”Tukehdun mutaan!” Näkyy 1990-luvun roolittomuus, näyttämöttömyys ja mutu-esiintyminen. Näkyy 2000-lukulainen havainnon
harjoittaminen; metaesiintyminen. Tekniikoita pyritään jatkuvasti kehittämään omiin tarpeisiin, tuottamaan tekijöille muodonmuutoksen
välineitä.
Harjoitteet lopetetaan aina selkeästi eivätkä niiden avaamat psykofyysiset tilat ”jää päälle”. Kuitenkin ovat jotkin simppelit harjoitteet
ulottuneet muuntamaan minua. Toistettuani esimerkiksi kotilot- tai
ihmisasteroidit-harjoitteita ei suhteeni luontoon ole enää sama kuin aiemmin. Tähtitaivas, kivikunta, sieni sammalen seassa tai ruohonleikkuriin silpoutuva etana ovat todellisia kuin vanhat rakastetut; rinnakkaisia
maailmoja, joissa joku osa itsestäni seikkailee, maailmoja joista itse kannan palasia kehossani. Muutos minussa on tapahtunut varkain, vailla sen
suurempaa pyrkimystä.

HARJOITTELEMINEN ESITYKSENÄ
Harjoituksissa on mahdollisuus seurata sivusta toisten tekemistä ja saada kokemuksellista tietoa ulkopuolelta samalla kun tarjoutuu yleisöksi toisten esiintymiselle. Toisissa tiloissa -harjoituksissa ei ole ohjaajaa.
Tämä paitsi aiheuttaa rasittavia työteknisiä ongelmia, myös vapauttaa
hierarkkisesta arvostelevasta katseesta; harjoite ”toimii” kun se tuottaa
itselle mielekästä kehollista ja/tai älyllistä tietoa. Näin välillä. Toisinaan,
usein ”oikean” esityksen ja sen yleisön lähestyessä, alkaa kuitenkin sisäinen poliisi valvoa. Hätä siitä minkälaiselta harjoitteiden tekeminen
ulospäin näyttää, alkaa härnätä mieliä ja purkautuu harjoittelemista arvottavina mielipiteinä sekä toisia että itseä kohtaan.
Jos harjoittelemisen rauhaa ja ylellisyyttä halutaan vaalia äärimmilleen, lienee yksinkertaisin apu jättää julkiset esitykset kokonaan pois
ryhmän repertuaarista. Ajatus ei tunnu mielekkäältä; esitykset ovat motivoivia. Ne ovat ehdotuksia teatteriksi ja sellaisinaan keskustelunavauksia ulospäin, linkkejä sekä yhteiskuntaan että taidekentälle. Parasta
aikaa ryhmän toiminta on tässä suhteessa käytännöllisessä murroksessa.
Suunnitelmissa on eriyttää projekteja ja jatkuvaa harjoittelua toisistaan.
Katsotaan.
Toisissa tiloissa -harjoitteluperiaatteista löytyy virke: ”Harjoitteen teko
on itsessään esitys.” Periaatteen tasolla voisi siis ajatella, että esiinnymme aina kun kokoonnumme treenaamaan. Tältä ei kuitenkaan tunnu.
Esiintymiseltä harjoitteiden tekeminen on tuntunut silloin kun on järjestetty esitys, jota seuraamaan on saapunut yleisöä. Ja siinä pisteessä,
yleisön edessä, ei enää olekaan tuntunut siltä että harjoitellaan.
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Esityksissä tehdyissä harjoitteissa on itse asiassa
aika ajoin tuntunut mahdolliselta jopa harjoitella,
mutta salakavalasti itse esitystapahtuma on joskus
päässyt muuttumaan esittämisestä raskaaksi. On
tapahtunut jotakin piinallisesti samansukuista kuin
erinäisissä kulttuuritapahtumissa, kun jossakin teatterissa on keksitty järjestää avoimet harjoitukset
ja ohjaaja onkin alkanut vimmatusti esittää ohjaajaa: olemme alkaneet esittää esitystä siinä missä
ihan vaan esiintyminen tai näytteille asettuminen
olisi riittänyt.

marja viitahuhta

MUTAA, MUTUA JA METAA

RYHMÄ HARJOITUSYMPÄRISTÖNÄ
Jokainen, joka on joskus harjoitellut yksin kohti
esitystä tietää, että esitystapahtuman harjoitteleminen itsekseen vaatii paitsi kekseliäisyyttä myös
ylenpalttista kuvittelua. Esitystapahtuma on aina
sekä esiintyvien ruumiiden että yleisön ruumiiden
kohtaus. Se on huokoisa ja reaktiivinen yhdistelmä
toisiaan risteäviä ja toisiinsa risteytyviä energioita.
Ja vaikka mahdotonta onkin, sen harjoitteleminen
kannattaa.
Toisissa tiloissa -harjoituksissa katsomme toisiamme. Ohjaajan katse, joka voisi valmentaa esiintyjää
yleisön katseen kohteeksi esitystapahtumaa varten,
on ryhmän harjoituksissa hajautunut harjoitusvastustajien katseiksi. Kehot katselevat toisiaan. Se on
paitsi miellyttävää myös parhaimmillaan olemassaolon tuntua tukevoittavaa. Ja jos hyvin käy, ulottuu
vaikutus myös esitystapahtumaan. Muiden seassa
on mukavasti itseltään piilossa – ja kuitenkin on.
Periaatteessa tällainen hajauttaminen purkaa
ohjaajakeskeistä harjoitushierarkiaa ja lisää ryhmäläisten tasa-arvoisuuden tuntua. Käytännössäkin
näin on, mutta ohjaajattomuus ruokkii ryhmässä
luonnollisesti myös piilo-ohjaajuutta kaikkine vivahteineen; valtaa jakautuu sekä niille joille sitä
kaadetaan että niille jotka sitä eniten haluavat.
Loput ryhmäläisistä ajautuvat ottamaan odottavan
kannan, todennäköisesti väsyneinä pitkäksi venyvään ”demokraattiseen” päätöksentekoon tai ehkä
yksinkertaisesti mieltyneinä perinteisempään näyttelijäpositioon.
Ryhmädynaamisten ongelmien lisäksi Toisissa tiloissa -treenaaminen on yksin väsäämistä sitouttavampaa ja yllätyksellisempää. Muu ryhmä on itseni
rajoja avarampi monikerta, pillistön kaiku. Oman
edun kannalta katsottuna – joka sitäkin toimintaa
viime kädessä motivoi – ryhmässä treenaaminen
kannattaa.

AVOIMEN KOODIN LEIREJÄ
Yhtäältä ajatus harjoitteista esityksenä ja toisaalta yleisön
osallistaminen esityksiin on Toisissa tiloissa -ryhmässä viety viimeisten kahden vuoden aikana siihen, että esitykset ovat olleet
pidempikestoisia työpajoja, leirejä. Salaisilla uudelleenkoulutusleireillä, joita ryhmän jäsenet vetävät, treenataan yleisön kanssa
osaa niistä harjoitteista joita teemme keskenämme. Pyrkimyksenä on opettaa osallistujille harjoitteita, joiden avulla hekin
voivat saada tietoa ”ihmiselle vieraista olo- ja kokemusmuodoista”, niistä toisista tiloista.
Ryhmästä voi lukea lisää osoitteesta <www.toisissatiloissa.
net>. Sivuilta löytyy myös kotikäyttöön sopivia seikkaperäisiä
videoselostuksia muutamasta harjoitteesta.

Elina Latva, esitystaiteilija
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Toisissa tiloissa -harjoite

1.

Irrotetaan ja lämmitetään hetki
rintakehää, jotta saadaan tuntuma
sen liikkeeseen.

2.

Lumme:
Vedetään ruoto suoraksi ylös ja
noustaan puolivarpaille. Kurkotetaan
ja venytään. Rintakehä nousee. Vaikka
ollaan puolivarpailla pidetään huolta
siitä, että lantiosta on veto alaspäin.
Siis kaksi suuntaa yhtä aikaa. Lasketaan kantapäät maahan, mutta pyritään jättämään rintakehä ylös. Samalla
kädet avautuvat veden pinnalle lumpeen terälehdiksi. Katse jää kohti taivasta. Käsivarret ja pää ovat veden pinnalla muodostaen kelluvan kukinnon.
Muu vartalo muodostaa vedenalaisen
vesikasvin varren, joka on kiinni pohjassa. Silmät voi pitää kiinni. Samalla
kun laskeudutaan ylösvedosta lumpeeksi otetaan mielikuva auringosta,
joka saa lumpeen laulamaan. Ääni on
mikä tahansa yksisävelinen pitkä ääni.

H

uomioita lumpeesta:
Ylösvedosta laskeuduttaessa pyritään jättämään rintakehä yläasentoon;
mielikuvina esimerkiksi keuhkojen
varassa kelluminen, hyllyllä oleminen
tai suuri sylissä aukeava malja. Polvet
on hyvä pitää hiukan koukussa, se vahvistaa pohjassa kiinni olemisen tuntua. Voi tunnustella kuinka virtaukset
veden alla vaikuttavat kasviin; keinuttavatko ne sitä, pyöriikö se mahdollisesti ympäri, miten se liikkuu. Voi
kokeilla esimerkiksi sellaista, että kädet ja jalat kiertyvät eri tahdissa, tämä

lisää varsimaista tunnelmaa. Asento ei saisi tuntua ylivoimaisen
hankalalta; jokainen voi hakea oman kehonsa mukaisen mahdollisimman mukavan tavan olla lumpeena. Niska on mahdollisimman
suora ja vapaa, jotta äänen tuottaminen on miellyttävää. Pidetään
korvat auki ja kuunnellaan samalla muiden lumpeiden laulua.

3.

Vajoaminen:
Kun lummekokemus on valmis tulee ilta, aurinko laskee,
lumpeenkukka sulkeutuu ja laulu loppuu. Alkaa vajoaminen hitaasti kohti pohjaa. Jokainen vajoaa omaan tahtiinsa. Taas on hyvä
tunnustella vedenalaisia virtauksia ja niiden vaikutusta liikkeeseen.
Kun ollaan pohjalla, vietetään pieni tyhjä hetki, ollaan ihan pohjamutaa.

4.

Kotilo:
Pohjalla aletaan muuttua kotiloksi. Päästä ja kyynärvarsista
muodostetaan kolmio. Jalkaterät ovat pepun alla. Sormista tulee
hetulat, joissa kotilolla on hermoja. Hetuloilla kotilo siivilöi ruokaa
suuhunsa veden pohjasta. Se voi myös kommunikoida hetuloilla
vastaantulevan kotilon kanssa. Kotilon suu sijaitsee jossakin ruumiimme keskellä. Kotilo ei näe. Ruuan etsiminen saa kotilon etenemään veden pohjalla. Kotilo liikkuu siten, että ensin siirretään
kyynärvarsien kolmiota eteenpäin ja tämän jälkeen vedetään muu
ruumis tämän kolmion avulla perässä. Näin ollaan taas alkuasennossa. Kotilo ääntelee kotilomaisesti. Tämä ääntely syntyy kotilon
ruokailemisesta. Kotilo voi liikuskella tai pysyä paikoillaan. Kotilo
voi tunnustella kuinka virtaukset vaikuttavat sen liikkeeseen.

5.

Paluu:
Kun kotilokokemus on valmis, koittaa uusi aamu, valo ulottuu
veden pohjalle asti ja alkaa lämmittää selkää. Auringon lämpö saa
lumpeen taas heräämään ja vetää sen hiljalleen vesimassan läpi ylös
pintaan. Pinnalla lumpeenkukka aukeaa jälleen. Kukan auetessa
silmät aukeavat ja lumme alkaa laulaa. Laulu alkaa kutsua lummetta
kohti ihmistä ja kokemus muuttuu pikkuhiljaa laulun myötä inhimillisemmäksi. (Jos joku on vielä kotilona ja kuulee muiden lumpeiden laulua, on aika lähteä itsekin nousemaan pintaan.) Puretaan
asento, mutta jäädään laulamaan ja katselemaan muita kunnes oma
katse kohtaa toisen tietoisen ihmiskatseen.
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marja viitahuhta

K0TILOT

Kotilot-harjoitteessa ollaan ensin
veden pinnalla kelluvia lumpeita
ja sen jälkeen muodostetaan
veden pohjalla oleileva
kotiloyhdyskunta. Harjoitteessa
tutkitaan epäinhimillistä ja
monikollista olemisen tapaa.
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Millaista on esiintyjäntyö kokemusesityksissä?
Kokemusesityksissä esiintyjä ei ole katsojan
katsottavana lavalla, vaan hänen roolinsa on johdattaa,
kulkea yhdessä. Myös katsojuus on kokemusesityksissä
muuttunut kokijuudeksi ja osallistumiseksi, jolloin
esitys syntyy esiintyjän ja kokijan vuorovaikutuksesta.

Opas,
johdattaja,
kanssakulkija...

ESIINTYJYYS KEHOLLISISSA, VUOROVAIKUTUKSELLISISSA KOKEMUSESITYKSISSÄ

K

okemusesityksellä tarkoitan esityksiä, joille on luonteenomaista katsoja-kokijan johdattaminen kokonaisvaltaiseen, usein keholliseen, kokemukseen. Näissä esityksissä ei ole erillistä näyttämöä ja katsomoa, vaan katsoja astuu sisään
tilaan ja tilanteisiin, esityksen rakenteeseen ja maailmaan. Esitys on raami,
jonka sisällä voi tapahtua hyvinkin erilaisia asioita. Olen työskennellyt useissa tällaisissa esityksissä ja tämä teksti on syntynyt erityisesti Todellisuuden tutkimuskeskuksessa esitetyn
teokseni Henki (Kiasma 2010) pohjalta. Siihen ovat vaikuttaneet myös teokset Olotila (TTK
2009), Näkymättömän valtakunta ( TTK 2008) ja Hiljaisuuden politiikka (TTK 2007), joiden
työryhmässä olen ollut mukana.

ESIINTYJÄNTYÖ KOKEMUSESITYKSISSÄ
Kokemusesitykset vaativat erityistä esiintyjäntyöllistä ammattitaitoa. Esiintyjä kohtaa kokijan intuitiivisesti, mutta hyödyntäen omaa tietotaitoaan. Jokaisessa harjoitusprosessissa
työstetään työkaluja, joiden avulla esitys tehdään ja joiden avulla kokijaan ollaan yhteydessä.
Ne saattavat olla kohtaamisen tapoja ja laatuja, sekä konkreettisia toimintoja.
Henki-esityksessä kokija johdatettiin tilaan silmät peitettyinä. Hänet oli ohjeistettu niin,
että hän sai osallistua tai vastaanottaa haluamallaan tavalla, esityksessä ei voinut toimia
”väärin”. Esitys rakentui vuorovaikutukselle, jossa esiintyjä kutsui kokijaa hengityksen ja
hengen äärelle käyttäen kosketusta, liikettä ja ääntä. Kokija liikkui lähes tyhjässä esitystilassa yhdessä esiintyjän kanssa kävellen, hyppien, pysähtyen makaamaan, luoden sormitanssin esiintyjän kanssa jne., riippuen siitä kuinka paljon hän valitsi osallistua. Esitys päättyi
siihen, että kokija johdatettiin nojatuoliin, jossa hän otti silmäsiteen pois ja löysi viereiseltä pöydältä kupin kuumaa teetä ja kirjoitusvälineet sekä viestin, jossa rohkaistiin häntä
kirjoittamaan itselleen kirje. Esiintyjä-opas oli tässä vaiheessa jo poistunut, joten kokija ei
koskaan nähnyt esiintyjää. Esitys kesti kokonaisuudessaan noin tunnin.
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Harjoituksissa tutkimme ja työstimme
hengityksen eri laatuja, hengityksen synnyttämää ääntä ja liikettä, intuitiivista kohtaamista ja kuuntelua sekä sitä miten kokijaa voi johdattaa hengityksen eri aspektien
äärelle. Löysimme monia kiinnostavia ja
toimivia työkaluja kuten puhallukset, esiintyjän hengityksen kuuntelu, hengästymiseen johdattaminen, äänenkäyttö, painon
käyttö, yhteisen liikkeen löytäminen jne.
Työkaluja hiottiin ja yksityiskohtia tarkennettiin, ja niistä muodostui esiintyjän ”työkalupakki”, josta hän voi esitystilanteessa
valita tarvitsemiaan, tilanteeseen sopivia
toimintoja.
Konkreettisten työkalujen lisäksi kokemusesityksissä työskennellään paljon kuuntelun, intuition, virittäytymisen ja improvisatorisen kohtaamisen kanssa, joita voi toki
pitää myös työkaluina. Miten luen tilannetta ja toista ihmistä? Miten voin tuntea sen,
mitä tilanne tarvitsee? Tätä on mahdotonta
harjoitella ilman koeyleisöä ja Henki-esityksessä olikin saman verran koeyleisöä kuin
varsinaista yleisöä. He antoivat kullanar-

voista palautetta, jonka avulla kehitimme
esitystä. Tässä esityksessä konseptina oli,
että toisen ihmisen kohtaamisen ja kuuntelun kautta nousee käsitys tarpeellisesta
toiminnasta (esityksen kontekstissa), eikä
tiettyä muotoa tai työkalua tarvitse päättää etukäteen. Kuuntelulla tarkoitan sitä,
että esiintyjä on intuitiivisesti ja aktiivisesti
läsnä tilanteessa. Hänellä on kokonaisnäkemys tilanteesta ja hän johdattaa kokijaa
kokemaan sitä, mitä esityksessä halutaan
lähestyä. Kyse on esityksestä, jossa on tietty
ajatus ja kaari. Esiintyjä ei saa tulla liian varovaiseksi, joten pelkkä passiivinen kuuntelu ja herkistyminen eivät riitä. Esiintyjän
tehtävänä on johdattaa ja tehdä rohkeitakin
ehdotuksia. Hän voi heittää ehdotuksia ja
tarjota suuntia, joihin kokijan on mielekästä ja kiinnostavaa tarttua.
Henki-esityksessä kyse oli improvisaatiosta, yhteisestä leikistä/pelistä, jonka luonteeseen kuuluu myös kokeilla ja yllättyä.
Yllätyksellisyys on kokijan näkökulmasta
useimmiten erittäin antoisaa ja sitä voidaan
myös suunnitella luomalla yllätyksellisiä
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työkaluja. Henki-esityksessä esiintyjä saattoi lähestyä kokijaa arkielämästä poikkeavilla tavoilla, eri ruumiinosilla, kosketuslaaduilla tai korkeustasoilla, mikä vaikutti
myös siihen, että kokijat lähes poikkeuksetta luulivat, että tilassa oli useampi esiintyjä.
Olotila-esityksessä taas kokijat nostettiin
lentämään neljän esiintyjän voimin, mikä
irrotti poikkeuksetta heidät arjesta. Myös
esiintyjä voi esityksen aikana yllättyä monta kertaa, mikä on sekä palkitsevaa että luo
uusia työkaluja.
Esiintyjällä pitää olla ”homma hanskassa”, millä tarkoitan sitä, että esiintyjä kantaa vastuun esityksen kulusta. Esiintyjän
valmiuksien pitää olla niin laajat, että hän
pystyy navigoimaan kaikenlaisissa tilanteissa. Kun kyse on vuorovaikutuksellisista
esityksistä, on tärkeää luoda kokijalle tunne, että hän voi todella heittäytyä esityksen
maailmaan ja myös olla halutessaan aktiivinen (jos se kuuluu esityksen rakenteeseen).
Esiintyjän on tällöin tärkeää huomioida,
että jos kokija tässä tilanteessa tekee ehdotuksia esityksen suunnasta, näihin kutsui-

hin pitää aina reagoida jollakin tavalla. Kyse
on yhdessä matkaamisesta, ja vaikka kutsun
suunta olisikin toisaalle kuin mitä esityksen
rajojen sisälle kuuluu, voi esiintyjä ammattitaidollaan huomioida kutsun ja kääntää sen
haluamaansa suuntaan. Muussa tapauksessa kokija saattaa tuntea toimineensa väärin,
eikä uskalla enää osallistua.
Kokemusesityksessä ei ole kyse oikeasta
ja väärästä, vaan kohtaamisesta, jonkin äärellä olemisesta. Siinä on kyse tilasta, jossa
liikutaan yhdessä arvottamisen tuolla puolen. Se on myös tila, jossa saattaa kokea hetken taikuutta.

KOHTAAMISEN HAASTEET
Esiintyjän haasteet ovat esityskohtaisia,
mutta niillä on myös yhteisiä piirteitä.
Eräässä esityksessä kokija oli iso ja aktiivinen ja esiintyjänä minulla oli täysi työ pitää
huolta tilanteesta, jo ihan turvallisuusnäkökulmastakin. Myöhemmin olen kokemuksen myötä oppinut, että kun esiintyjä on
selkeä, hän voi ohjata aktiivista katsojaa
pienilläkin eleillä. Tästä pitää kuitenkin olla
tietoinen ja harjoitusprosessissa on tärkeää
käydä fyysisesti läpi myös tällaisia tilanteita.
Toisaalta kokija saattaa olla ulkoisesti
hyvin passiivinen ja häntä saattaa olla haasteellista saada mukaan toimintaan. Hän ei
ehkä lähde liikkumaan yhdessä esiintyjän

kanssa tai ei reagoi toimintakutsuihin, joilla esiintyjä yrittää luoda vuorovaikutusta,
vaan on valinnut vastaanottaa. Vaikka esimerkiksi Henki-esityksessä tämä oli mainittu ohjeissa yhtenä esityksen kokemistapana, esiintyjä saattoi silti ajatella, että
kokija ei tunne oloaan mukavaksi tai ei nauti esityksestä. Se ei kuitenkaan yleensä ole
totta! Kokija saattaa olla sisäisesti huimalla
kokemusmatkalla, vaikka hän ei reagoi ulkoisesti. Olen vuosien varrella ollut hyvin
yllättynyt monista palautteista, joista on
ilmennyt, että kokija on ollut syvästi liikuttunut ja hänellä on ollut perustavanlaatuisia
kokemuksia, vaikka se ei ole välittynyt kehollisesti minulle. Tämä ehkä kyseenalaistaa kuuntelun taitoni, mutta kertoo myös
siitä, miten eri tavoin reagoimme ja miten
tulkitsemme kokemaamme omasta kokemusmaailmastamme käsin. Ihminen, joka
on tottunut liikkumaan ja osallistumaan,
saattaa olettaa, että myös muiden tapa olla
maailmassa on sama.
Eräs haaste onkin olemisen taito. On
maltettava olla tekemättä liikaa ja jätettävä
tilaa kokemukselle. Erityisesti tämä pätee
silloin, kun kokijalla on silmät peitettyinä.
Silmät auki aika kulkee nimittäin paljon
nopeammin kuin silmät kiinni. Sen vuoksi
Henkeä esittäessäni olin myös itse hyvin paljon silmät kiinni, jotta olisin samassa ajassa
kokijan kanssa.
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UUSI ESIINTYJYYS
Esiintyjä ei siis mielestäni ole tässä kontekstissa muuttanut ei-esiintyjäksi, ainoastaan
esiintyjän rooli on muuttunut. Sana esiintyjä ei enää täysin kuvaa tätä roolia. Esiintyjä
on kuitenkin edelleen esiintyjä siinä mielessä, että esitys mahdollistuu hänen kauttaan.
Hän antaa esitykselle muodon ja raamit.
Minua kiehtoo ja haastaa tällaisessa
esiintyjyydessä sen loputon muuntuvuus:
jokainen kohtaaminen on erilainen ja vaatii avoimuutta, läsnäoloa ja vuorovaikutustaitoja. Samalla esityksissä kehittyy myös
jonkinlainen rutiini, jonka avulla voi olla
jopa helpompi sukeltaa improvisaatioon.
Toinen minua puoleensa vetävä asia on kohtaamisten aitous. Myös esiintyjänä liikutun
ja kosketun kohtaamisista, vaikka teenkin
samalla työtäni. Esityksissä voi syntyä monenlaisia syviä ja intiimejä hetkiä. Kolmas
tärkeä elementti itselleni on intuition kehittäminen. Esiintyjänä työskentelen kohti
toisenlaista tietämistä ja pääsen hetkittäin
astumaan maagisen alueelle. Esitys on toinen maailma, jossa on mahdollista kohdata
jotain pyhää.

Anna Jussilainen
tanssi- ja esitystaiteilija FM
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Esiintyjän työnkuvan muuttuessa tarvitaan
myös uusia käsitteitä. Näyttelijä Tuukka
Vasama kirjoittaa ”reiteistä” Oodi
rakkaudelle –esityksessä, jonka hän teki
yhdessä ohjaaja Vihtori Rämän kanssa kaksi
vuotta sitten.
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”Reitti” on sana, joka vilkahtelee taajaan harjoituksissamme. Se on
jonkinlainen yleiskäsite kuvaamaan sitä, mikä piirtyy näyttämölle.
Näyttelijä piirtää näyttämölle oman reittinsä. Myös muut näyttämön materiaalit voi ajatella reittinsä piirtävinä; esineet, valot tai
musiikki. Reitti on tilaan ja aikaan muodostuva polku. Se voi koostua
koreografiasta, repliikistä, yksittäisestä välähdyksestä – termi ei ota
kantaa sen laatuun tai laajuuteen. Eikä siihen, onko kyseessä yksinkertainen tapahtuma vai monimutkainen tapahtumien summa. Se voi olla
tilassa liikkuva, fyysinen reitti, mutta yhtä lailla pään sisäinen kulku.
Reitti on siis jotain, jonka kartasto voi vaihdella, mutta joka hahmottuu aina suhteessa aikaan.
Taipuisuus tekee reitistä käytännöllisen käsitteen. Vaikka se venyy
moneen, se on silti konkreettinen. Se on yhteismitallinen käsite; sen
avulla voin hahmottaa rinnakkain hyvinkin erilaisia näyttämön tapahtumia tai prosesseja. Reitteinä ajattelu ei ota kantaa siihen, millainen
esityksen tyylilaji on.
Oodi rakkaudelle -esityksessä lähtökohtana oli teksti. Kajaanin runoviikko tilasi minulta sooloesityksen, johon valitsin Tuomas Timosen
runoja. Erityishuomio työskentelyssä oli puheen ja näyttämötoiminnan suhteessa. Pyrin ajattelemaan puheeni ja muun toimintani toisistaan erillisinä reitteinä.
Sekä puhe että toiminta piirtävät omat reittinsä esityksen aikana.
Toisinaan nämä reitit saattavat kohdata – tällöin puhe ja liike liittyvät

www.todellisuus.fi
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toisiinsa (esimerkiksi sanon ”kävelen” samalla
kun kävelen...). Toisinaan reitit ovat erillään,
jolloin puhe ja liike ”kertovat eri tarinaa”.
”Puheen reitti” oli hyvin pitkällä, kun aloimme yhteiset harjoitukset. Olin tehnyt jo sitä
ennen kosolti töitä tekstin kanssa: opetellut
ulkoa, jäsentänyt, ajatellut, hionut puhumisen
tapaa ja niin edespäin. Puheen reitti saikin jäädä lähes sellaiseksi kuin se oli, ja näyttämöharjoituksissa keskityimme pääasiassa toiminnan
reittiin. Loimme monenlaisin tehtävänannoin
liikemateriaalia, jonka saattoi intuitiivisella tasolla liittyä jotenkin tekstimateriaaliin, muttei
tähdännyt kuvailuun tai symboliikkaan.
Tärkeää Oodissa on molempien reittien itsenäisyys. Kumpikaan reiteistä ei ole toista
tärkeämpi, toista hallitsevampi. Puhe ei määrää sitä, millaista näyttämötoiminta on. Eikä
näyttämötoiminta ohjaile puheen kulkua. Ne
muodostavat toisiinsa eri hetkinä erilaisia suhteita, mutta oleellista ei ole niiden keskinäinen
vuorovaikutus. Reitit kohtaavat toisensa vain
erotakseen jälleen – kohtaaminen ei siis ole
”merkitystihentymä”, ”tärkeä hetki” tai ”odotettu tapahtuma”, vaan pelkkä kohtaaminen.
Esitys syntyi hyvin suoraviivaisesti, ilman
suurempia teoretisointeja. Tämä taisi olla seitsemäs yhteinen työmme Vihtorin kanssa. Esityksessä on hyvin rajallinen määrä materiaaleja
– pieni näyttämö, vähän esineitä, ei muita näyttelijöitä – mikä teki työstä tavallista mutkattomampaa. Vaikka esitys on juoneton, on sen
dramaturgia omalla tavallaan hyvin looginen.
Olimme siis tekemässä esitystä, jossa tekstin
on tarkoitus pysyä koko ajan ymmärrettävänä, mutta jossa sen ei silti tarvitse sotkeutua
juonen tai roolihenkilön logiikkaan. Näistä
kaikista syistä voin – näin jälkeenpäin – todeta,
että Oodi oli kaikessa yksinkertaisuudessaan
hyvä testipenkki, joka on selkeyttänyt minulle
monia asioita työskentelyssämme.
”Itsenäiset reitit” vievät ajatukseni Michael Kirbyn artikkeliin, jonka luin kun seitsemän vuotta sitten, kun kirjoitin lopputyötäni.
Vuonna 1972 kirjoitettu ”On Acting and NonActing” jäsentää näyttelijäntyötä ”matriisin”
käsitteen avulla. Eri elementit (esim. hahmo,
tilanne, paikka, aika), muodostavat näyttelijäntyön matriisin. Kun matriisi on täysi, kaikki
elementit ovat fiktion palveluksessa, ja näyttelijä siis perinteisessä mielessä näyttelee. Kun
matriisi on tyhjä, fiktio loistaa poissaolollaan,

ja näyttelijä ”ei-näyttelee”. Ja hyvin usein liikutaan tällä välillä, jolloin matriisi on osittainen.
Erityisen mukavaa Kirbyn tekstissä on se, ettei siinä eroteta perinteistä
näyttelemistä ja roolitonta esiintymistä toisistaan. Pidän siitä, että perinteinen tapa tehdä ja hiippailu voisivat elää rinta rinnan. Että kyse on vain
saman jatkumon eri päistä. Että näyttelemisen tapa voisi hakea koko ajan
erilaisia muotoja. Että matriisi voisi muuttua esityksen aikana.
Näyttelijä on psykofyysinen kokonaisuus, sanotaan. Monesti pyrkimyksenä on ”kokonaisvaltainen ilmaisu”, jossa koko näyttelijän olemus
ja toiminta tähtää tiettyyn päämäärään. Miksei, mutta ei aina. Ajattelisin
mieluummin, että tämä on yksi erikoistapaus, Kirbyn sanoin täyden matriisin tilanne. Toisessa ääripäässä on tyhjä matriisi, ja siinä välissä on tuhat
välivaihetta. Ja jotta näiden välivaiheiden kanssa voisi työskennellä, pitää
pystyä purkamaan näyttelijäntyötä jotenkin osiin.
Tätä kuvaamaan keksin leikilläni termin ”psykofyysinen isolaatio”. Se
olisi laajempi käsite kuin tanssijoiden usein käyttämä ”isolaatio”, kehon
eri osien eriyttäminen.
”Psykofyysinen isolaatio” voisi olla yksi termi kuvaamaan työskentelyä eriytettyjen reittien kanssa. Päällekkäisten, erityyppisten prosessien
hallitseminen samaan aikaan on melko työlästä hommaa ja vaatii paljon
treeniaikaa. Kahtakaan itsenäistä reittiä on aika mahdotonta opetella samanaikaisesti (ainakaan minä en siinä vielä ole onnistunut), koska silloin
ne menevät aina keskenään solmuun. Jotta reitti voi piirtyä itsenäisenä, se
pitää pystyä unohtamaan ilman että se katoaa. Ja jotta sen voi unohtaa, se
täytyy ensin oppia hyvin.
Seuraava askel puheteatterin suhteen olisi tehdä kahden tai kolmen
näyttelijän esitys, joka harjoiteltaisiin ensin vain kuunnelmana, ja vasta
sen jälkeen näyttämöllä. Ja sitten joskus monen, monen vuoden kuluttua
voitaisiin tehdä samalla tavalla ison ensemblen juttu isolle näyttämölle...
Mutta ”puhe” ja ”toiminta” ovat vain yhdet mahdolliset reitit. Niistä on
mielekästä puhua, kun puhutaan puheteatterista, mutta se on vain yksi
erikoistapaus. Reittejä voi kehitellä määrättömästi, ja periaatteessa niitä
voi kerrostaa päällekkäin vaikka kuinka monta.
Tällä hetkellä valmistelemme Esitystaiteen seurassa Pimeä projekti 3 – LIGHT NOISE –esitystä. Harjoituksissa olemme mm. tehneet
päällekkäin ”alkuperäistä reittiä” ja ”reittiä, joka peittää alkuperäisen”. Ja
paljon muutakin. Reittien erillisyyden treenaaminen on yksi työvälineistämme, mutta ei sinällään itseisarvo johon pitäisi sokeasti pyrkiä. Reittejä
tärkeämpää PP3:ssa on näyttämö-suhteen kysyminen; mikä on se piilossa oleva elementti, joka määrittää kaikkea tekemistämme?

Tuukka Vasama, näyttelijä
Pimeä projekti 3 – LIGHT NOISE. Ensi-ilta helmikuussa 2012

Teatterimontussa Tampereella. Demoja vuoden 2011 aikana sekä
Tampereella että Helsingissä.

Oodi rakkaudelle. Kevään 2011 esitykset: 10.-11.2. TTT, Tampere. / 7.-9.4.
Vanha Juko, Lahti.

Esitystaiteen seura – esitys.fi
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KAUNIS JA KOURISTAVA

S

uitsuke tuoksuu, punaiset ruusun terälehdet
koristavat portaita. Vanhan kirkon puinen lattia kumisee saappaiden alla. Kaari-ikkunoiden
takana ulkona sataa hiljaisia lumihiutaleita. Keskellä näyttämöä on puu, jonka alla makaa kaksi
miestä. Me, yleisö, asetumme istumaan puupenkeille, jotka kiertävät näyttämön laitoja.
Näin se alkaa, Sirius Teaternin esitys Samuel Beckettin
näytelmästä I väntan på Godot (ranskalainen alkuperäisnimi En
attandent Godot, 1949). Yksi on selvää alkumetreiltä: Niklas
Groundstroemin ohjaama tulkinta Godot’sta on esityksenä
läpeensä kaunis.

misten mielestä kukkaniitty tai meri, vaalenpunainen väri, tervehenkinen urheilijavartalo ovat kauniita asioita.
Muistan häpeän ja sen miten mahdottomalta minusta tuntui
hyväksyä se, että jokin yksityinen ja pyhä onkin osa yleistä, päivittäistä keskustelua ja arvottamista.

M

yös Siriuksen esityksessä tärkeässä osassa ovat puhtaat ja
heleät lapset, jotka pelkällä läsnäolollaan sanovat sanottavansa aikuisten maailmasta. Heidän hiljaisuutensa kauneus
saa vastaparikseen aikuisten lattiaan hakkautuvat ihmisvartalot,
voimakkaan kirkkomusiikin, huudot.
Kun astelin I väntan på Godot’n jälkeen ulos Betaniatalosta,
lumisade oli muuttunut pyryksi. Olin mielettömän kiitollinen
siitä, että sain katsoa tässä Pohjois-Afrikan maiden polttoitsemurhien täyttämässä todellisuudessa kahden ja puolen tunnin
ajan kauniita asioita. Nimittäin paljolti I väntan på Godot’n
kauneudesta käy kiittämän juuri Raisa Kilpeläisen ja Kalle
Ropposen viimeisen päälle harkittua visuaalista maailmaa varjoineen, muistokuvineen ja omenankukkineen.
Saman kotimatkan aikana minua alkoi askel askeleelta hävettää. Ruusut, lasten enkelikuorot, saippuakuplat – onko käsitykseni kauneudesta lapsellinen, naiivi taikka yleinen?
Ilmeisesti. Osa lapsuudessa itäneistä kauneuskäsityksistä jää,
osa karisee tai muuttuu elämän myötä (ikävimmillään kyynisyyden verhoamaksi tuhahteluksi). Erityisesti teatterissa yksityisen
ja yleisen välinen dialogi on jatkuvasti läsnä. Lähtökohtaisesti
ryhmä ihmisiä tekee omiin näkemyksiinsä pohjautuvan esityksen katsojille, jotka lopulta katsovat omin silmin ja ajatuksin
esitystä.
Sellainen on melko usein kivuliasta.
Uskaltamalla tuoda näyttämölle kenties hieman naiivia mutta
hyvin perustavanlaatuista unenomaista kauneutta, Sirius Teaternin esitys osuu ihmismielen syvyyksiin upotettuihin tuntemuksiin, joita on hyvä herätellä silloin tällöin.

I

väntan på Godot on lähes jokaisen tuntema klassikkonäytelmä, jossa maailmanlopun kaverukset Vladimir ja Estragon
odottavat tiellä, puun läheisyydessä Godot’a, tuota merkittävää hahmoa. Kumpikaan miehistä ei tiedä hänestä oikeastaan
yhtään mitään. Paikalle pyörähtävät myös ohikulkija Pozzo ja
hänen alistettu kantajansa Lucky.
Universumin näyttämöllä nähdään hiljaisuuden väittelemisellään täyttävät, paikoin pehmenevät Vladimir ja Estragon.
He pissaavat, öykkäröivät, syyttelevät toisiaan; he suhtautuvat
paikoin jopa liikuttavalla lämmöllä toisiinsa. Ennen kaikkea he
odottavat, ja odottavan aikahan on pitkä.
Tuo kaikki näyttämötoiminta kumisee Betaniatalon korkeassa – kauniissa ja pyhässäkin – teatteritilassa.
Matkasin esityksen aikana ajassa taaksepäin, lapsuuteen. Lapsena ihminen näkee ja kokee asioita ensimmäistä kertaa, ne ovat
ainutlaatuisia. Lapsena minulle kaunista olivat papan kukkaniitty, eräs vanhempi tanskalaispoika Ibizalla, oma pikkusisko, kesämökkimme rantavesi, hiihtäjä Marjo Matikainen, ananaskarkit sinisessä peltipurkissa ja vaalenapunainen penaalini, jossa oli
paljon avautuvia härpäkkeitä.
Maailman ja kauneuden rajat piirtyivät oman kokemuksen
varaan.
Muistan hyvin ajanjakson, jolloin alkoi käydä harvinaisen
selväksi, että nuo itselle niin yksityiset kauneudet ovatkin osa
jotain suurempaa, jaettua kokonaisuutta. Että lähes kaikkien ih-

kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja
realismin keskushahmon André Bretonin (1896 – 1966) lausetta
siitä, että ”kauneus on kouristavaa tai sitä ei ole”. Olen koettanut selvittää, mitä tuo kouristavuus tarkoittaa.
André Breton itse määritteli käsitettä kouristuksenomaisuudesta monella – helpommin ja vaikeammin ymmärrettävällä –
tavalla. Hän muun muassa kirjoitti kristalleista.
Bretonin mukaan ei ole olemassa korkeampaa taiteellista
oppituntia kuin kristallin antama. Hän kirjoitti kristallin kovuudesta, ankaruudesta, säännöllisyydestä ja sen sisäisten sekä
ulkoisten pintojen loistavuudesta. Samalla Breton korosti, että
kaiken täydellisyydentavoittelun sijaan kristalli on ensisijaisesti
spontaani ja siksi niin täydellinen.
Lisäksi André Breton korosti erityisen eli kouristavan kauneuden kohdalla sen ”paljastumisen aiheuttamaa voimakasta
tunnetta” – siis kauneutta löytönä ja yllätyksenä. Kouristavuus ilmenee kirjailijan mukaan liikkeessä, tarkemmin sanottuna juuri
liikkeen viimeisessä henkäyksessä.

tä, kuoleman ja elämän yhtäaikaiseen ruumiillistumaan hänessä.
Ja lopulta alistettu Lucky on tietyssä mielessä ainoa vapaa
henkilö näyttämöllä. Hänen ei tarvitse odottaa, hän vain tottelee. Sillä I väntan på Godot’ssa kaikkein kauneinta ja kauheinta
on odottaminen, toive olemassaolon merkittävyydestä.
Betaniatalon näyttämöllä Luckysta on tehty tekoripsin, vahvoin meikein, minihamein, monin hörhelöin varustettu transvestiitti, mikä ei ainakaan vähennä hahmon riipaisevuutta.
Lucky on yllättävä ja erilainen. Luckya tekee pahaa katsoa ja
samalla juuri Luckya haluaa katsoa kaikkein eniten. Hänen rinnallaan muut kalpenevat.

S

irius Teaternin käsiohjelman takakanteen on kirjoitettu:
”Världens tårar är konstanta.” Tämä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että kyynelten määrä maailmassa on vakio.
Toisen maailmansodan loputtua kirjoitettu näytelmä itkee
yhä. Kenties eri syistä kuin sodassa kärsineet ja parempaa huomista odottaneet ihmiset. Tai ehkä syyt ovat tismalleen samat:
henkilöt epäilevät, pelkäävät ja alistavat ihmisenpelossa toinen
toisiaan. Ja viattomat kärsivät. Juuri tällainen ihmismielen rumuuden ja näyttämökuvan kauneuden kombinaatio osuu syvälle
– ja ennen kaikkea kouristaa kokonaisvaltaisesti.

T

ällainen kouristava kauneus ruumiillistuu Sirius Teaternin
esityksessä Luckyyn, Willehard Koranderin mielettömällä intensiteetillä esittämään ”kantajaan” tai orjaan – millä
nimellä Luckyn haluaakaan osuvimmin määrittää.
Lucky paiskoutuu näyttämöllä luut kolisten, liha täristen niin
että sattuu, Lucky alistuu, kärsii ja nauttii. Lucky on samanaikaisesti kammottava, riipaiseva ja kaunis. Tuo kauneus perustuu mielestäni nimenomaan ajatukseen hahmon viimeisestä henkäykses-

Marie Kajava
André Breton: Hullu rakkaus, Sammakko 2010

I

väntan på Godot on esityksenä unenomainen – ja paljon
enemmän. Mielestäni esitys on kauneudessan kouristava.
Olen vuosia kantanut mukanani ranskalaisen kirjailijan ja sur-
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RETREAT

TAITEELLISEN JOHTAJAN TARINA

H

elsinigin Ylioppilasteatterissa sai ensi-iltansa
joulukuussa 2010 samana syksynä aloittaneiden
uusien jäsenten produktio Retreat. Esitys ei käsitellyt draamalle yleisintä aihetta, miehen ja
naisen välistä rakkautta, eikä edes seuraavaksi yleisintä aihetta,
vanhempien ja lasten välisiä suhteita, eikä suoranaisesti kolmanneksi yleisintä aiheryhmää, yhteiskunnan epätasa-arvoa, vaan
se käsitteli teatteria itseään - joka on ehkä neljänneksi yleisin
aiheryhmä. Yhtenä viitemateriaalina esityksessä käytettiin William Shakespearen Rikhard III -näytelmää. Ohjaus ja konsepti
oli Ossi Koskelaisen, Ylioppilasteatterin uuden taiteellisen
johtajan.

sonnustautunut jengi, joka potkii Ruukun maahan. Näyttämö
muuttuu yhdeksi esityksen pisimmistä kohtauksista, jossa ”nuoriso hengailee” – lauletaan Asaa, jammaillaan, poltellaan muka
pilveä stydillä ämpäripiipulla ja lykitään skeittilautoja, fillaria
ja pyörätuolia. Kohtaus tuntuu hämmentävältä ihmisestä, joka
on elänyt nuoruutensa 90-luvulla – se on on niin ysäriä kuin voi
olla, ja tuo elävästi mieleen Teenage Mutant Ninja Turtles-leffan
(1990) pahisten hengailumestan skeittisysteemeineen ja savuineen. Mieleen tulee myös 1990-luvun alussa Narrissa näkemäni
grotowskihenkiset harrastajateatteriesitykset.
Onko kyse siitä, että yhdeksänkymmentäluku ei ole loppunut
koskaan? Että tämä esiintyjien nuori sukupolvi, joka on yhtä vanhaa kuin Turtles-leffakin, kantaa lopun ikäänsä mukanaan maailmaantulonsa hetkeä? Vai onko kyse siitä, että nuoruus on aina
tällaista? Vai siitä, että näen lavalla Ossi Koskelaisen ysärinuoruuden? Ainakin Ruukku-hahmo diggailee tästä kohtauksesta ja
sen sisältämästä asenteesta ja huumemeiningistä. Koskelaisen
esityksissä myös aikaisemmin mukana ollut huumemaailman
piiloläsnäolo on tässä kohtauksessa tehty avoimeksi.

YSÄRI-FLÄSÄRIT

Esitys lähtee heti alkuun vastakkainasettelun tielle – juttu ei ole
ehtinyt oikeastaan vielä alkaakaan, kun yleisön joukosta tulee
nuori vihainen mies vaatimaan toisenlaista otetta esitykseen.
Hän haukkuu teatterin nykytilan – Kansallisteatterin uuden
johdon, Kiasmassa hääräävän Kirkkopellon, yhteiskuntakelpoistuneen Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja Euroopassa
palkitun Smedsin. Missään ei ole tuoretta otetta, hän huutaa.
Hahmon roolinimeksi on annettu Ruukku, ja hän vaatii uutta
teatteria yleisön nimissä – yleisöä on kuulemma huijattu tähän
asti, mutta hänellä voisi olla jotakin annettavaa.
Esityksen muut henkilöt vastustavat Ruukun sekaantumista asioiden kulkuun. Paikalle tulee lopulta Retreat-paitoihin

WILLIAM JA JERZY

Kun toinen näytös alkaa, palataan Shakespeareen ja Rikhard
III:n toiseen näytökseen. Näyttämölle astuvat nyt groteskisti
luonnostellut kehoteatterihahmot, jotka dialogia lausumatta
”ilmentävät draaman ikiaikaista liimaa” ja Edvard IV:n (ja rastafari-J44:n) kuolemaa. Ruukku tietenkin ivaa kaikkea, ja var28
28

29
29

kai bäckström

kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja
sinkin kolmannessa näytöksessä alkavaa
avantgardeosuutta, jossa modernismin
henkeen luodaan melko hermeneuttista ilmaisua, ilman kosketusta yleisöön.
Ruukku niittaa avantgarden 1960-luvun
jutuksi, jolla ei ole tekoa nykymaailmassa.
Seuraava kohtaus, ”Sosiaalikeskus
Torni”, kertoo Tanelin hahmosta. Taneli
hallitsee spurgujengiä ja yliseksuaalista
vaimoaan. Ruukku on värvännyt osan esityksen henkilöistä puolelleen, ja puhuu
”via negativasta” ja siitä, miten esitystä
on riisuttava ja miten esiintyjiltä on karsittava kaikki ”esiintyjyyden tavat”. Teksti voisi olla suoraan Jerzy Grotowskin
1990-luvun alussa suomennetusta Hän ei
ollut kokonainen-teoksesta, ja ehkä se onkin. Ruukun puheet siitä, miten ”kirjailijat on kuolleet” ja ”en etsi seuraajia vaan
aseveljiä, jotka pettävät minut korkeasti”, ovat ainakin puhdasta Jerzyä.
RUUKUN PSEUDORATKAISUT
TEATTERISODAN SUHTEEN

Väliajan jälkeen yleisöä pyydetään rinkiin
istumaan. Tässä vaiheessa tulee ilmi, että
esitys ei ole siirtynyt, kuten Ruukku väittää, ”kohtaamaan yleisöä”, vaan kyse on
yleisön kohtaamisen ironisesta esittämisestä ja lopultakin parodiasta: kehitetään
ns. osallistava peli, jammailua ja ”yhteistä
hengitystä”. Lopulta yksi Ruukun sotureista hylkää Ruukun ja jäljelle jääneet
esittävät omituisen version Kummisedästä.
Esitys paljastaa tässä vaiheessa, että
Ruukku on yhtä umpikujassa kuin ne, joita hän vastustaa. Hän on kuitenkin vielä
niskan päällä, ja saa kukistettua kimppuunsa käyvät muut esiintyjät. Kaikki
ovat lopulta kuolleet. Jäljellä on vain
kuolleita hahmoja, ja Ruukku uskollisimman soturinsa kanssa kätkeytyy telttaan.
Mitä on tapahtunut? Umpikuja. Teatterilla ei ole tulevaisuutta. Kolmatta tietä
ei ole löytynyt. Teatterin magia, jonne
Ruukku on kaivannut, on liian heikkoa.
Kun esiintyjien ruumiit alkavat liikkua ja vähitellen laulaa, luodaan sittenkin
ylösnousemuksen mahdollisuutta. Kaikki siirtyvät hiljalleen samaan telttaan

Ruukun kanssa ja laulavat yhdessä, ja teltta nousee ilmaan. Teatterisota julistetaan
päättyneeksi, ja tulevaisuus häämöttää.
MISTÄ SODASTA ON KYSYMYS?

Mikä tämä teatterisota, jota esityksessä
on käyty, oikeastaan on? Tämä on esityksen metatason hankalimpia asioita;
taisteluparit jäävät sittenkin hieman epämääräisiksi.
Esityksessä esiin tuotu Grotowskin
kriittinen ajattelu käy taistoon esittämisen kyseenalaistamattomia maneereita ja
rahakkaita valtarakenteita vastaan, mutta Laboratorio-teatterista on vuosikymmenten matka nykyaikaan.
Onko siis tarkoitus, että esitys ottaa
kantaa avantgarden alkuajoista asti kaikuneeseen taiteellisen työn paradoksiseen perusteemaan: Elämää vai Estetiikkaa? Taidetta Taiteen vuoksi? Vai Taidetta
Todellisuuden muuttamiseksi, siihen vaikuttamiseksi? (Jolloin tullaan, jos ollaan
loogisia, seuraavaan kysymykseen: mikä
on Taiteen erityinen tapa olla Todellista?
Entä onko Esteettinen Todellista?)
RETREAT JA SUKUPUOLET

Retreatin esiintyjistä valtaosta on naisia. Heidän esittämänsä hahmot ovat
kuitenkin enimmäkseen miehiä, vain
neljä hahmoista on naisia. Nämä kaikki
naishahmot ovat kuin koristeellisia esineitä ja voisivat yhtä hyvin olla mykkiä
ja kipsistä, joita siirrellään tarvittaessa
sinne tänne. Naisten esittämät mieshahmot ovat esityksen toimijoita. Heillä on
nimet ja erilaisia valtasuhteita toisiinsa.
Ruukku komentaa itselleen uskollisia
hahmoja kuin armeijassa, ja hän kutsuu
heitä pojikseen. Naisesiintyjät tekevät
parhaansa muokatakseen gestiikkaansa
”miehiseksi”.
Retreatin näyttämö on siis miehitetty.
Naisilla ei ole siinä asemaa, ainoastaan
Amandalle annetaan jokin tehtävä: hänen
pitäisi synnyttää Ruukun siittämät uudet
teatterilaiset maailmaan. (Ruukun ensin
sidottua ja myöhemmin tapettua hänet).
Tämä vähintäänkin patriarkaalinen, ehkä

jopa misogyyninen maailmankuva on silmiinpistävä ja herättää feminististä närää
valveutuneessa katsojassa.
Retreatin teatterisota on mieshahmojen välistä teatterisotaa. Se näkyy myös
siinä, että Ruukun luetellessa alussa inhoamiaan suomalaisia teatterintekijöitä yhtäkään naisnimeä ei mainita, vain
yhteisryhmänä naisohjaajat mainitaan
”näppärien” esitysten tekijöinä Kansiksen pienellä näyttämöllä. Onko tämä siis
väite suomalaisen teatterin maailmasta
miesten alueena? Vai onko se vain kuva
Ossi Koskelaisen maailmasta?

Fluxus-jukebox
FLUXUS-JUKEBOX ON KOKOELMA TAPAHTUMAPARTITUUREJA
JA LYHYITÄ PERFORMANSSIKÄSIKIRJOITUKSIA KENEN
TAHANSA TULKITTAVAKSI JA ESITETTÄVÄKSI.

TAIDE JA TAITAVUUS

Retreat on ilman muuta taiteellista teatteria ja taidetta. Se nousee harrastajamaisuuden ja tusinatuotteisuuden yläpuolelle olemalla itsetietoista, itse omaan
olemiseensa uskovaa ja omaan laatuunsa
luottavaa. Myös ohjaajantyönä esitys on
teknisesti taitavaa mm. joukkokohtausten, henkilöohjauksen ja tilan haltuun
oton suhteen. Kyseessä on siis esitys, joka
toisaalta käy sotaa – ilmeisesti Estetiikan
ja Todellisuuden välistä – ja toisaalta on
ilmaisussaan sekä työotteeltaan täysin
perinteista ohjaajuutta toistava.
Nuorten esiintyjien laulaessa loppukohtauksessa havahtuu lopullisesti heidän nuoruuteensa. Äänten sointi on niin
vaikuttavan nuorta: melkein kuin lapset,
tai vähintään teinikuoro, laulaisivat.
Mitä he, nuo laulavat olennot tuossa
lattialla, oikeastaan ajattelevat? Minkälainen käsitys heillä on teatterista, maailmasta, todellisuudesta? Siitä Retreat
ei kerro. Se kertoo taiteellisen johtajan
tarinan. Kysyykö tämä johtaja heidän
havaintojaan, jossain vaiheessa? Antaako
hän heille välineitä ja tilaa näiden havaintojen välittämiseen? Vai antavatko nuoret
ja innokkaat esiintyjät taiteelliselle johtajalle materiaalinsa käyttöön tämän näkyjen välittämiseksi? Ja kumpi näistä olisi
enemmän Tulevaisuuden Teatteria?
Laura Colliander
näytelmäkirjailija ja dramaturgi

SULLE & SUN KAVEREILLE (NÄYTE)
Tapahtuma, jonka aikana käy ilmi, mitä silloin
tapahtuu
+ mahdollisimman vähän ruoka-aineita ja veren
vuodatusta.
Jonimatti Joutsijärvi 19.1.2011

TASAPAINO
Ota jääkuutio tai karamelli ja aseta se
ulostyönnetyn kielesi päälle. Odota tässä asennossa
kunnes kuutio on sulanut tai haluat syödä karkin.
Arja Maarit Puhakka 17.1.2011

TWO BEAUTIFUL PEOPLE
Two beautiful people stand on stage.
Light on. 30 seconds.
Light off. 30 seconds.
Two beautiful people go off stage.
Light on.
Susanne Montag 17.1.2011

30
30

BLACK & WHITE
Materiaalit: Kannu vettä, ja ehkä kupillinen lunta.
Maalarinteippiä, valkoista liitua, musta tussi, ja
hiiltä
1. Laita lattiaan teipillä alue.
2. Paloittele liidut, tunge liituja korviin ja
suuhun, jauha kuin purkkaa, tee siitä maalia.
3.Hypi, riko liidut ja laahaa jalkoja, jolloin
lattia muuttuu valkoiseksi. Tee sama mustalla
piirustushiilellä. Pureskele ja tee maalia, voit
myös murskata.
4.Hakkaa, naputtele ja noki mustalla tussilla
valkoista aluetta lattiassa.
5.Syljeskele liitua ja hiiltä lattialle isoja mällejä,
tee maalia ja piirrä symboleja.
Sano lopuksi: Analysointi tulee myöhemmin.
Päivi Kastemaa 17.1.2011

TOIMINTA 1.
Puhu.
Maria Karoliina Lukala 19.1.2011
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KYLÄSSÄ
Otettuasi ulkovaatteet päältäsi keitä kahvia. Kysy
haluaako joku mieluummin teetä. Jos joku haluaa,
tarjoa sitä. Kun kahvi on valmista pyydä vieraitasi
ottamaan sitä itselleen ja valitsemaan paikkansa
ja kyselkää kuulumisia ja puhukaa ajankohtaisista
aiheista.

VESI
Maalaa vesivärimaalaus
Sillä aikaa kun
Vesi kiehuu

Annastiina Saastamoinen 19.1.2011

VAATTEET KESKUSTELEVAT
Osallistujat valitaan yleisön joukosta metodilla
“kenellä on tällä hetkellä yllään”:
1) Punaiset sukat (myös sukkahousut)
2) Raidallinen paita
3) Pinkit/vaaleanpunaiset alusvaatteet
4) Vihreät hanskat/kaulahuivi/pipo
5) Ruskeat kengät
6) Pronssiset korut

JOHN SAYS
Imagine all the people living in the city of Turku
Pick one person from them
Declare love to that person
Marry the person if possible

Pive Toivonen 18.1.2011
Urho Kivimäki 19.1.2011

MAALARINTEIPPI JA LAPANEN
-Koeta käyttää teippiä lapanen kädessäsi. Teippaa
lattiaan istumapaikkasi rajat.
-Tee teipinpalasista korvakorut. Nojaa kädellä
poskeasi vasten lapanen kädessä.
-Aseta lapanen lattialle. Teippaa lapasen rajat.
Nosta lapanen lattialta.
-Teippaa lapanen seinälle niin että se toimii
postilaatikkona.

Osallistujat tulevat haluttuun tilaan (lava/
esitysalue/puisto jne.) jossa punaiset sukat
ja raidalliset paidat keskustelevat keskenään
maailmantilasta, pinkit/vaaleanpunaiset
alusvaatteet ja vihreät hanskat/kaulahuivi/pipo
keskustelevat keskenään vuodesta 2011 ja ruskeat
kengät ja pronssiset korut keskustelevat keskenään
tulevaisuudesta.
Keskustelu/performanssi päättyy kun joko yleisö tai
osallistujat ovat saaneet tarpeekseen.

Outimaija Hakala 17.1.2011

AAMU HETKI
05.15 kuollutta rottaa vedetään 325cm eteisen
mattoa pitkin, kunnes kello on 05.20
05.20.15 Kahvipannu laitetaan tulelle
05.22 Kuollutta rottaa vedetään jälleen 325cm,
kunnes kahvi alkaa kiehua
Kahvitauko
05.30 Hilataan rottaa vielä 50cm, kääritään se
aamun lehteen ja viedään tunkiolle
05.35 palataan keittiöön
Aamuhetki on ohi

Kati Urho 19.1.2011

KIITOKSET KAIKILLE
Esiintyjä esittää kaikkia mahdollisia tapoja
kumartaa yleisölle.
Yleisö kokeilee kaikkia mahdollisia tapoja taputtaa
esiintyjälle.

Pekka Tolonen 17.1.2011

TÄMÄ
Aloita esitys nyt.
Lopeta esitys kun löydät sen oikean.
Seuraa valitsemiasi merkkejä.
Salla Keskinen 20.1.2011

MINÄ / MÖRKÖ
Kirjoita biografiasi seinälle paksulla kynällä.
Käsi ei tottele ja aina välillä tulee suuria mörköjä
sanojen väliin.
Ensiksi vähän
Sitten paljon
Sitten vain mörköjä
Lopuksi syntyy kaunista tekstiä.
Heidi Wikar 18.1.2011

PLACEBO
Piirrä paperille ilopilleri.
Leikkaa se irti ja nauti runsaan veden kera.
Vaikutus alkaa välittömästi.
Jos lääke ei tehoa, piirrä vahvempi pilleri ja nauti se.
Oona Tikkaoja 18.1.2011

Anna-Sofia Sysser 17.1.2011
YHTEINEN TULEVAISUUS
Ajattele kaikkea mahdollista.
TURVALLINEN MATKA
Vie kaikki turvalliselle matkalle.
Välineenä teippi.

Seija-Leena Salo 19.1.2011

ÄLÄ AJATTELE SITÄ
Älä ajattele sinistä kastekannua.

Rea-Liina Brunou 18.1.2011

Varsinais-Suomen taidetoimikunta järjesti yhteistyössä
TEHDAS teatterin kanssa tapahtumapartituurien ja lyhyiden
performanssikäsikirjoitusten tekemisen, jakamisen
ja esittämisen työpajan alueen ammattitaiteilijoille.
Työpajaviikko päättyi yleisölle avoimeen Fluxus-jukebox
tapahtumaan. Työpajan ohjasi performanssitaiteilija ja
pedagogi Kristina Junttila (Norja/Suomi) ja se toteutettiin
performanssin läänintaiteilijan Leena Kelan aloitteesta.

Ilmari Pursiainen 18.1.2011
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Tällä palstalla Janne Saarakkala
haastaa väitteen, jonka mukaan
esittävää taidetta tehtäisiin
(hyvin) vain pääkaupunkiseudulla.
Raportteja Suomessa tapahtuvan
esitystaiteen tilasta, suunnista,
tapauksista ja tekijöistä.

SUOMEN
KIRJEENVAiHTAJA

LIVE ARTIN PÄÄKAUPUNKI
KAHVIKEKKERIT MYLLYSSÄ
Viikko jouluun. Kireä pakkanen koristaa aurinkoista Kuopiota. Onneksi vuosi sitten perustetun Pro Mylly -yhdistyksen toimitiloissa kaupungin satamassa on lämmintä. SOK:n
entisiin konttoritiloihin on vuodessa kertynyt melkoinen joukko paikallisia luovien alojen
toimijoita. Kuvataiteilijoiden työhuoneiden lisäksi täältä löytyy mm. Kuopion Kuvataiteilijat ry:n ja kansainvälisen paikkasidonnaista taidetta esittelevän ANTI-festivaalin toimistot. Jälkimmäisen toinen taiteellinen johtaja ja vastaava tuottaja, tanssi- ja live art -taiteilija Johanna Tuukkanen tarjoaa kuumaa kahvia ja karjalanpiirakoita. Vuosina 1999 – 2003
hän toimi Pohjois-Savon taidetoimikunnan esittävien alojen läänintaiteilijana. Samaan aikaan toimineen visuaalisten alojen läänintaiteilijan Jere Ruotsalaisen kanssa syntyi ajatus
ANTI-festivaalista ja kun kuvataiteilija Erkki Soininen lähti mukaan kuraattoriksi, alkoi
Suomen live art historiassa uusi luku. Heti ensimmäisen toteutuksensa jälkeen vuonna
2002 festivaali pääsi valtion jakaman valtakunnallisten kulttuuritapahtumien tuen piiriin,
vuonna 2006 Tuukkanen ja Soininen pokkasivat taiteen valtionpalkinnon – niin kansainvälinen ja hyvin järjestetty se on. Tuukkasen viimeisin taiteellinen työ on Itäisen tanssin
aluekeskuksen Kuopion näyttämöllä Sotkulla loppuvuodesta nähty Twirling World starring
Miss Privilege and Miss Million-Ways, jossa hän esiintyy tanssi- ja live art taitelija Sonja Jokiniemen kanssa mykkinä ja burleskeina kulttuurikuvaston objekteina yleisön liikkuessa
ympärillä. Teos on uusi aluevaltaus aiemmin puhe- ja tekstipainotteisia teoksia tehneelle
Tuukkaselle. Hänen tarjoamien kahvien ääreen kertyvät myös muut haastateltavat:
Installaatiotaidetta tekevä performanssi- ja kuvataiteilija Kirsi Pitkänen, joka on
nähty mm. Shanghain maailmannäyttelyn Suomen paviljongissa suuren muovisen kulpan
sisällä ottamassa kontaktia yleisöön. Tämän lisäksi hän on Kuopion Kuvataiteilijat ry:n
puheenjohtaja ja ANTI-festivaalin hallituksen jäsen – ja on hän festivaalilla esiintynytkin.
Näytelmäkirjailija Miko Kivinen, joka tunnetaan Helsingissä Aurinko-teatterin vierailevana näyttelijänä ja maan esitystaidepiireissä tyrmäävästä Kuolio-hahmostaan. Siinä
Kivinen tutkii talouden vaikutusta tunteisiin ja kehoon. Esityksenä Kuolio on yhteiskuntakriittinen ja musiikkipitoinen show, jonka tarkoitus on syyllistää kuluttajaa.
Tanssija ja tanssiteatteri Minimin taiteellinen johtaja Antti Lahti, joka on tehnyt vuoden töitä ohjaaja Mikko Roihan ohjauksessa Juhani Ahon Juha-romaanin parissa ja kiertänyt esityksellä pitkin Suomea. Esityksessä ei ole muuta erityisen poikkitaiteellista paitsi
että tanssijat näyttelevät. Mutta Minimiltä löytyy katalogi tilattavia tanssiesityksiä kadulle, metsään, galleria-tilaan, mihin vaan...
”Tässä on jo aika iso kattaus Kuopion freelance esiintyjistä”, toteaa Lahti silmäillessään
kahviseuruetta.
”Ette oo vaan koskaan käyttäny, ainakaan minua”, kommentoi Tuukkanen ja tarkoittaa
Minimiä.
”Eikä Johanna oo koskaan ehdottanut, että tehtäskö jotain yhessä”, vastaa Lahti.
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pekka suomäki

KUOPION KUPPIKUNNAT

jokainen lähinnä omaan toimintaan. Kahvin ääressä istuvien taiteilijoiden mielestä Kuopio onkin esitystaiteellisesti
melko autio verrattuna siihen, miten avointa, uteliasta ja
runsaslukuista heidän yleisönsä on.
”Ei ole kovin montaa esittävän taiteen freelanceria tai
tuottajaa, ei sellaista vapaata kenttää”, sanoo Tuukkanen.
”Voimat loppuu siihen, kun saa sen oman esityksen tehtyä
ja ryhtyy tekemään seuraavaa.”
Ilman tuottajia ei ole kiertueita ja esitysten elinkaaret
jäävät lyhyiksi. Miksi sitten pitää lähteä mihinkään, jos
yleisöä kerran on?
”Sotkun tilan lisäksi ei ole muuta tilaa missä toimia”, vastaa Tuukkanen.

Tämän pöydän äärestä niitä löytyy neljä: ANTI-festivaali,
Kuopion Kuvataiteilijat ry, Minimi ja Itäisen tanssin aluekeskus. Isompia kuppikuntia kaupungissa edustavat ainakin Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali ja kaupunginteatteri.
Lahti kiteyttää kuppikuntaisuuden minusta viisaasti:
”Meille on Minimissä luontaista tehdä yhteistyötä Seinäjoen ja Turun kaupunginteattereiden ja Korjaamo Teatterin
kanssa, mutta moneen vuoteen ei ole ollut mitään Kuopion kaupunginteatterin kanssa. Paikalliset toimijat ajautuu
poteroihinsa kun ollaan niin lähellä”, hän sanoo. ”Ehkä sitä
haluaakin erottua.”
Kuopiossa ei ole sen enempää kuppikuntaisuutta kuin
muuallakaan. Kyse on profiloitumisesta, ehkä eniten oman
(ryhmän) identiteetin kirkastamisesta, mutta tietysti myös
eron tekemisestä muihin toimijoihin. Parhaassa tapauksessahan se on taiteellinen ero, joka rikastaa ja avartaa.
”Meillä on tulossa Mikon kanssa yhteistyö”, keskeyttää
Pitkänen. ”On tavattu kerran kuussa ja hahmoteltu esityksen teemaksi tirkistelyä ja reality-maailmaa.”
”Että mitä voi ennustaa ja lukea ihmisen ulkomuodosta
ja vaatetuksesta ja miten ihminen voi olla aivan muuta kuin
miltä näyttää”, Kivinen jatkaa tulevasta produktiosta.
Kyllä kuopiolaiset yhteistyötäkin tekevät. Mutta kun toimintaresurssit ovat pienet ja kaikki tehdään itse, keskittyy

TANSSI = INSTALLAATIO = LIVE ART
Itäinen tanssin aluekeskus, joka säteilee yhteyksiä toimialueelleen Itä-Suomessa ja kauemmaksikin, on yllättäen myös
kuopiolaisen esitystaiteen turvasatama. Tanssia käsitteenä
tulkitaan Kuopiossa avarasti.
”Mä olen kokenut tanssin aluekeskuksen kauhean avoimena ja vastaanottavana”, sanoo Pitkänen.
ANTI-festivaali on tuonut kuopiolaiseen tanssiin paljon
live art vivahteita. Se ei ole mikään ihme, sillä laji on monesti keholähtöistä.
”Joensuuhun on keskittynyt enemmän impron ja somaat-
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tisen tanssin erikoisosaajia, Kuopiossa sen sijaan tehdään installaatioita
ja live artia”, Tuukkanen erittelee Itä-Suomen tanssikenttää – ja monen
vuoden kokemuksella. Kahviseurasta hän ja Lahti olivat perustamassa
Itäistä tanssin aluekeskusta vuonna 2004. Tällä hetkellä Tuukkanen on
keskuksen hallituksen puheenjohtaja ja Minimi toimii sen ainoan näyttämön, Sotkun, päävuokralaisena. Se on kaupungin ainoa vapaan kentän
vakituinen harjoitus- ja esitystila, joka ei tietenkään riitä kuin nimeksi.
”Enemmän olisi tulijoita kuin on aikaa ja tilaa”, Lahti huokaa. ”Voi olla
että jatkossa mennään siihen, että Sotku muuttuu vain esitystilaksi ja
treenitilat järkätään jostain muualta.”

ANTI-FESTIVAALI
Kiinnostus Suomen suurinta live art -tapahtuma ANTI-festivaalia kohtaan kasvaa vuosi vuodelta. Avoin haku on ollut festivaalin strategia heti
alusta saakka ja kuka tahansa mistä tahansa voi ehdottaa ohjelmistoa. Ehdotusten määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa noin sadasta neljään
sataan. Kuusi ensimmäistä vuotta ehdotukset sijoitettiin etukäteen valittuihin lokaatioihin. Kun Tuukkanen päätti vuonna 2007 jakaa taiteellisen
johtovastuun taiteilija Gregg Whelanin kanssa, siirryttiin teemoihin,
vaikka paikkoja toki edelleen valitaan. Viime vuonna teemana oli kieli ja
kirjoittaminen, tänä syksynä uusiutuminen, uudelleen rakentaminen sekä
festivaalin kymmenvuotis-synttärit. Kaikilta festivaalilla joskus esiintyneeltä on pyydetty ehdotus synttäribileiden konseptiksi, eli joku taiteilija
tulee suunnittelemaan/kuratoimaan juhlat. Tämän lisäksi luvassa on julkaisu festivaalin taipaleesta, live artista ja paikkasidonnaisesta taiteesta
yleensä. Ja Kuopion kaupunkitilaan leviää valokuvaaja Pekka Mäkisen
valokuvateos, joka koostuu festivaalikuvista vuosilta 2002 – 2010.
”Sitten on tämä uusiutumis-teema”, Tuukkanen jatkaa. ”Miten kaupunki uusiutuu, uudelleen järjestyy ja miten ihmiset siihen suhtautuvat.
Kuopiohan on ison uudelleenrakennuksen kohteena, tori on revitty auki
ja lisää parkkipaikkoja rakennetaan.”
”Toriremontti on äärimmäisen tunnepitoinen asia kuopiolaisille”, Lahti lisää. ”Kaikilla on siihen mielipide.”
Entä mikä on kuopiolaisten suhde itse festivaaliin?
”Yleisöä tulee tietysti muualtakin, mutta ensisijainen kohdeyleisö on
ohikulkijat eli kunkin esityksen tapahtumapaikkaa käyttävät kuopiolaiset”, Tuukkanen sanoo. ”Se tekee festivaalista tosi mielenkiintoisen
ja palkitsevan, ainakin mulle. Että ihminen, joka ei ole millään tavalla
perehtynyt nykytanssiin, live artiin tai performanssiin, voi kohdata arkiympäristössään näitä teoksia ja olla niistä innostunut – tai vittuuntunut.
Kenties herää syvempikin kiinnostus tällaista monille tuntematonta esitystaidetta kohtaan.”
”Ihmiset alkaa jo tietää, että ANTIin aikana täällä tapahtuu kaikenlaista kummaa”, Pitkänen sanoo. Festivaali antaa kehyksen ja mahdollisuuden kaikenlaiselle kummalle. On lupa olla hullu ja hassu.

YLEISÖÄ ON! JA MESENAATTI
Keskustelu vastaanottavasta ja innokaasta kuopiolaisyleisöstä jatkuu:
Tuukkanen: ”Katsomossa on vakiporukka, jonka tunnistaa, mutta sitten on ihmisiä, joita en tunne ollenkaan, vaikka tää on pieni kaupunki.
Joka vuosi ihan tuntemattomat ihmiset meilailee ja avautuu siitä mitä ne
on ajatelleet esityksistä.”
Lahti: ”Mäkin olen huomannut, että yleisössä on aina entuudestaan
täysin tuntemattomia katsojia. Freelancereita ja kavereita on vain murtoosa.”
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Mutta:
Tuukkanen: ”Twirling World -esityksissä yleisö
oli tooosi jähmeää. Ihmiset ei liikkunu ollenkaan vaan sojotti jäykkänä siellä! Oliks sä siellä
enskarissa?”
Kivinen: ”Olin.”
Tuukkanen: ”En tiedä mikä tunnelma sun
mielestä siellä oli, mut kun ihmiset ois voinu kävellä ympäriinsä niin - ”
Kivinen: ”Olihan siellä sellanen odottava tunnelma, että näytä nyt meille mitä sä osaat - ”
Lahti: ”Ei se mun mielestä ruokkinu semmoseen leppoisaan oloon. Mä olin vähän jännittyny
koko ajan.”
Tuukkanen: ”Että kyllä täällä on totuttu siihen, että mennään sinne katsomoon istumaan.
Muille katsomisen tavoille ei ole traditiota.”
Onneksi kaupungissa on ”mesenaatti” – valokuvaaja, Kokoomuksen kansanedustajaehdokas
ja Kuolio-fani Mikko Mäntyniemi.
Pitkänen: ”Kuoliollahan oli Kuopion jäähallissa jääkiekkomatsin väliajalla tää esitys, Neutronitähden synty.”
Kivinen: ”Kalpan pelissä. Mikko Mäntyniemi
tilas mut sinne.”
Pitkänen: ”Mun mielestä se oli mahtava veto!
Kyllä äijät oli ihmeissään, että mikä tää trikoomies nyt on.”
Kivinen: ”Siitä oli jotain ihan positiivista nettikeskustelua ja lehtikirjoittelua, että kiva kun
tällaista on.”
Vaikka Mäntyniemi ei varsinaisesti rahoita
ketään, hän avartaa osaltaan kuopiolaisten taidekäsitystä luomalla yhteyksiä taiteilijoiden ja
yritysmaailman välille sekä järjestämällä näyttelyitä ja esiintymistilaisuuksia, omien mieltymystensä mukaisesti.

JOULULAHJATOIVE 2011
Rakas Joulupukki, kahviseuramme toivoo yhteisesti maan kattavaa residenssiverkostoa, joka
mahdollistaisi taiteilijoiden ja esitysten liikkumisen ja toisi mm. Kuopioon lisää freelance taiteilijoita ja tuottajia, läheltä ja kaukaa. Ja sitten
vielä: lisää harjoitustilaa.

10. ANTI-FESTIVAALI 27.9. - 2.10.2011

juha hippi

LINKKEJÄ:
www.antifestival.com

www.kirsipitkanen.net
www.kuolio.fi

www.minimi.fi

www.tuukkanen.net

www.tanssinaluekeskuskuopio.fi
www.artmylly.com
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hjaaja, Esitys-lehden toimittaja Tuomas Laitinen ja ohjaaja, Helsingin Ylioppilasteatterin taiteellinen vastaava
Ossi Koskelainen ovat ennen pullon avaamista käyneet
Koskelaisen ohjaamassa Ylioppilasteatterin esityksessä Retreat, joka
pohjautuu William Shakespearen näytelmään Rikhard III. Keskustelu käydään Ossi Koskelaisen kotona Helsingissä.

TRADITIO

klo 00.30 Jaloviinapullo avattu, pari lasillista juotu.
O: ”Kutsuttiin Holmbergkin (ohjaaja Kalle Holmberg) kattomaan,
kun se on tehny kaks Rikhard kolmosta, 68 ja ...”

Taiteen historia on täynnä kapakkailtoja, kännissä
ideoituja teoksia ja humaltuneita unelmia vallankumouksesta – esimerkiksi 1890-luvun Helsingissä
kokoontui suomalaisen hengenelämän renessanssia
illanvietoissaan hamuillut Symposion (”Pidot”)piiri, johon kuuluivat mm. kuvataitelija Axel Gallén
sekä säveltäjät Oskar Merikanto, Robert Kajanus ja
Jean Sibelius. Esitys-lehden Symposion-palstalla
kaksi taiteilijaa juo pullon Jaloviinaa ja keskustelee
taiteesta. Känniset puheet nauhoitetaan, nauhoitus
litteroidaan ja kolmas henkilö editoi keskustelun.

T: ”Kävikse?”
O: ”Ei vielä, tulee ens perjantaina ja meillä on ohjaaja meets Holmberg –keskustelu. Hyvä jutella tommosen Rikhard-tuntijan kanssa,
harva tota tuntee. Joku Romeo ja Julia on ehkä monen alitajunnassa,
mut ton dramaturgia ei ehkä oo kollektiivisesti mielessä. Ja etenkin
se kun Kalle on niin YT-monoliitti kanssa. Hauskaa kun ne molemmat tasot yhdistyy samassa henkilössä.
Se on jännä miten Kirkkiskin (ohjaaja Esa Kirkkopelto) puhu
raa’asti omasta YT-menneisyydestään, kun meillä oli kolme niitä
traditiolätinäsessioita. Kirkkis oli meidän juntan kanssa samassa,
mikä oli jännittävä tilaisuus monelta osin kyllä, mutta siis se Kirkkiksen dissaus prometeaanista kansankynttiläfiilistä vastaan mikä
hänellä on nykytunnelmissaan, siitä mitä hän on tehny YT:llä. Että
se kokee sen hairahtuneena poliittisuutena tai väkipakkopoliittisuutena tai agitproppailuna. Toisissa tiloissa -fiiliksiä vastaan, joka
on niin subjektin politiikkaa kuin voi vaan olla.”

on menny päin vittua asiat monta kertaa ennenki. Et se
ei oo mitenkään olennaista pitkällä tähtäimellä et siitä
tulee yleisöhitti tai historiallisesti tärkeä esitys, kunhan
siinä ei jähmetytä omaan konservatiivisuuteensa tai pelkoonsa.”
T: ”Mäki oon vähän miettiny nyt TTK:ssa, sehän on
paljon lyhyempi se historia, mutta mä oon toista sukupolvee, tullu viiden vuoden kohdalla suunnilleen ja nyt
on kolmas sukupolvi tullut. Ja nyt mä oon kertomassa
seuraavalle sukupolvelle mitä tässä nyt on ollu, miten tää
ryhmäprosessi tässä menee ja miten rakenteet toimii, ja
mihin se mahtaa olla muuttumassa. Kaikki semmonen
on varmaan aika samanlaista, vaikka kaari on paljon lyhyempi kun YT:ssä, siinä se historian paino on paljon
suurempi.”
O: ”Ajatuksen tasolla ainaki, mutta eihän sitä hetkessä,
perusolemisessa paljon ajattele.”
T: ”No ei sitä ajattele, mutta kyllähän sen näkee, tossa
sunkin proggiksessa aistii että sitä historiaa on, vaikka
säkään et oo ite eläny sitä.”

JAPANI - JA YLIOPPILASTEATTERI

Klo 01.30. Puoli pulloa juotu.
O: ” Yokohamassa ei tullu kyllä kierreltyy muualla ku
ekskursio Ohnon (butolegenda Kazuo Ohno) kämpille.
T: ”Käviksä siellä työpajassa?”

T: ”Niin ja että muoto on niin suuri osa sitä juttua.”
O: ”Joo kyl me oltiin siellä muutamia iltoja.”
O:”Ja se Kirkkiksen analyysi YT:n perushitistä, siinä massaenergioissaan ja isoudessaan ja hölmössä hybriksessään. Sitä on kuitenkin
pakko palvoo vielä osaltaan. Katotaan päädytäänkö siitä johonkin
toisiin väitteisiin. Tuntu se Kirkkikselläkin hymy heräilevän meidän
esityksen kakkospuolella, kun päädyttiin tekemään demonstraatiota siitä yleisön kanssa häröilystä vähän kirkkispastissina.
T: ”Mut keskustelu oli ennen ku se näki ton esityksen?”
O: ”Kyl, ennen ku me treenattiin vielä proggista, oheismateriaalina.
Se oli hyvä, tosi rentouttavaa että kuuli vanhojen taiteellisten johtajien erehdykset omalla kaudellaan, et pystyy linkittymään noinkin
historiarunsaan talon tulevaisuuteen tai historiaan omalla osallaan.
Ilman tollasia reflektiorinkejä on niin siinä omassaan. Että nyt
täytyy tehdä jotain merkittävää tai täytyy alottaa tää jotenki kuhisevasti, täydesti ja kaikkee. Jotain se rentouttaa ku kuulee et siellä
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T: ”Joo sama täällä.”

todellista. Vaikka vituttaa se tällä hetkellä että hän on nyt poistunut. Eksä
vielä kohdannu sen Kazuon?”
T :”Joo, sillä oli sellanen sairaalasänky jossa se makas. Kengät pois ja pestään kädet vessassa, mennään koskettamaan sitä, kun se ei nähny kunnolla. Pitämään kädestä kiinni ja semmosta. Yoshito (butolegendan poika
Yoshito Ohno) pisti Anthony and the Johnsonsia soimaan ja Kazuo alko
vääntelehtimään ja ”ooouuuuooooooo”, se heräs sitä kautta, tanssi vieläkin
käynnissä.”
O: ”Yoshitolla oli joku juhla-akti siinä, tais sekin olla Yokohamaa, siinä Nato-beissin vieressä, ihme jenkkien täyttämää katukuvaa ja sitte hermostuneita japanilaisia siinä vieressä, joku ala-asteen juhlasali jossa niitten oisko
70-luvun loppupuolelta tai 80-luvun ag-filmi. Siitä oli tullu joku vuosipäivä tekemisestä ja koko tekijätiimi paikalla ja butofaneja, mutta paikka on
ku Ressun lukion juhlasali tai vielä alhasempi mesta jossa Pukinmäessä. Ja
sellanen merchadise-ständi ulkomaalaisille aulassa jotka sattuu tulemaan.
Mut outoa että tekee noita juhlajuttuja siellä koulun juhlasalissa ja sitten
lähtee Nykiin esiintymään Anthony and the Johnsonsin kanssa jossain New
Yorkin hoteimmassa paikassa.”
T: ”Japanissahan butoskene on vieläkin tosi underground. Mä olin ihan samantapaisessa tilaisuudessa jossa näytettiin joku vanha filmi. Se liitty jotenkin niihin pommeihin”
O: ”Tossa oli Yoshito iso hevosmaski päässään ja isä häröilemässä jossain
vuoristoissa. Ja orastavia kyberpunk-vaikutteita, industrialia ja pojat jossain
luolassa synkistelemässä ja sit leikattiin suoraan vapauttavaan luontokamaan. Ja sen jälkeen Yoshito teki oman soolonsa valkonen kaapu päällä ja
sen jälkeen oli vielä joku tosi hasardi butoharrastaja maski päässä katanamiekkojen kanssa. Todella outo kombo ja kädenojennus sille sun tälle.
Siellä workshopissa varmaan pyörii kaikenlaista vapautusta ettivää nuorta
japanilaista. Se on jännä, että se on tarkka siitä mitä se tekee mutta sitten
se myös sallii tommosen tökerön elementin siihen sooloon mitä se tekee
pitkästä aikaa.
T: ”Ei niin, mutta ehkä tohon YT:seen on joku sukulaisuus kuitenkin – voimakas traditio ja silti pääset suoraan lavalle kun tuut sisään teatteriin.”

O: ”Tuliks se niiden kissa vastaan?”
T: ”Kissaa en kyllä nähny.”
O:”Se oli siellä tosi hienona Miyazaki-henkisenä ovivartijana, vanha kissa joka tuli moikkaamaan.”
T: ”Olikse Ohno vielä elossa?”
O: ”Oli se vielä siellä kämpillä, mut en saanu äksessiä,
eikä ollu sellaista pumppausfiilistä että ois ruvennu
kerjäämään sitä. Hyvä tragiikka siinä, sinne asti pääseminen, mutta ei itse gurun tapaaminen, siinä on jotain

O: ”Siin on kyllä oma hauska settinsä. Hurjaa tuo oli kyllä ottaa liian täydellä fiiliksellä 20 ihmisen ryhmä ja jaksaa vetää se sitten esitysmuotoon.”
T: ”ja 85 vuotta.”
O: ”Se ei painanu alkulastis niin paljo, nyt se alkaa tänä vuonna tuleen sisään. ’Täst on tehtävä legendaarista’ ja muuta shaissee.”
T: ”Katsojana sen voi ottaa siihen messiin. Ehkä varsinki ku se on uuden
kauden eka ja vielä kun sä oot tehny sen tolleen, niin ottaa historianki messiin.”
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O: Siin on se törkee uskonlahkoenergia tai semmonen. Iso porukka ja jos
sen saa innostumaan niin siit saa ne mielettömät kiksit treeneissä. Tai jos
tuntee että se porukka ymmärtää, tai jos mennään siellä alhossa, tuntuu
just lahkon tragedialta. Ja tosi voimakas parisuhdemainen - jopa voimakkaampi kun oman parisuhteen - energia, toi yhteistyön alottaminen noin
vahvassa ympäristössä plus ne historian aistimiset ja byrokraattiset kelat
tottakai vie mielen tosi mennessään. Raadollista elämälle tollanen omistautuminen. Tulee sellanen että on välillisesti tosi moneen yhteydessä, pitää
olla skarppi ja valita ja olla tietonen liidaamisestaan eri tavalla ku mä oon
missään vaiheessa kohdannu.”
T: ”Niin ja kun työskentelee tuolla vapaalla kentällä, niin ihmiset on osittain kyynistyneitä tai kuluneita siihen työhön, ne haikailee sitä intoa mikä
tossa on.”

T: ”Kyllä mulla jotain samaa on muistikuvissa siitä kun
tehtiin pari vuotta sitten kehotutkimusvuotta, se on ollu
sellainen ensemblemäisin kokemus, josta tunnistan ton.
Alkaa syntyä semmonen yhteisyyden kehä kaikkine ristiriitoineen, mihin sisältyy myös eroottisia vireitä.
O: ”Pitäis tehdä semmonen kokeiluvuosi että eletään
samassa talossa, kaikki on vapaata ja tai se muodostuu
siinä porukassa se tatsi, oikeudet myydään sub-tv:lle ja
saadaan himmeet massit, artsu-bb-talo mulla oli mielessä kun mietittiin tota ens vuotta että pitäiskö myydä jollekin indiekanavalle oikeudet siitä, tuolla tehtäis häröjä
proggiksia ja menis suoraa streamia...”
T: ”Se niistä parisuhteista sitte.”

O:”Niin ja pystyykö sen luotsaamaan siihen esitykseen mikä on tekeillä.
Tulee kuitenkin tuhoavia elementtejä, toisiin tottumisessa ja esitykseen
tottumisessa ja kaikessa tottumisessa. Pitää virittää niitä ansoja ja pitää
freessinä, ei se niin kovin montaa esitystä pysyis.”
T: ”Ja sit kun tulee lisää sitä analyyttisyyttä, niin tarvii taas takas sitä freesiyttä ja miten ne sais yhtä aikaa pysymään läsnä. Kokemuksen ja analyysin ja
tuoreen innostuvan tekemisen rinnakkaisuus.”

O: ”Ehkä. Hyvällä tavalla sitte. Tai sitte kameroiden paineesta ja artsuilusta ja teemojen rankkuudesta johtuen
ei tapahtuis yhtään mitään. Siinä vois olla monta hyvää
kulmaa. Ittensä ja työryhmää seinää vasten laittamisena.
Ku oli tää Symposionin tulevaisuuden proggisten manailufiilis.”

POLITIIKKA

kattomisesta. Jotain semmosta itua tossa on,
laajennettuna noihin nettijuttuihin, jos aattelee YT:tä kokonaisproggiksena, niin siinä
on sellaista hakua. Ootsä ajatellu sitä?”
O: ”Moneltakin kannalta. Yks on se, että
jos ton työryhmän kanssa pystyy luomaan
puitteet taiteen tekemiselle joka ei tuu liian
ylhäältä sanottuna, tai luo sille raamit sille
prosessille mutta koettaa saada ihmiset löytämään ittestään jotain niin ettei se tapahdu
alistavasti, että ” mä oon tullu Teakista ja
tunnen taiteen, niin teidän kaikkien täytyy
tehdä juuri minun maailmankuvaani orjallisesti toteuttavaa”. Ja sen rinnalla sitten oon
pyrkiny luomaan toisia olemisen tavan mahdollistumisia siellä YT:llä. Siellä on sektori
joka pyrkii lukupiirin ja YT:n kautta havahtumaan siihen että voi kommentoida todellisuutta esim. netin kautta tai ottaa siihen
poliittisen suhteen.”
T: ”Tarkotat siis että teatterissa on tapana
toimia diktatorisesti ja sä haluut liikkua siitä
pois?”

SEKSUAALINEN OLO

O: ”Meil on niit viikon puhe-sarjoja, poliittisten puheitten sarja, viikottain, kaivataan aina uusia puhujia,
erityisesti naisia etsitään, jostain syystä kaikki syksyllä
oli tamperelaisia yliopistomiehiä tai YT:n miesjäseniä.
Myös hermafrodiitteja ja transsukupuolisia. Saa olla teatteripolitiikkaa tai politiikkaa, miten sitten politiikan
haluaa ymmärtääkään sinä päivänä.”

O: ”Siinä omassa treeniympäristössä metodisesti kyllä. Ja suhteesssa niihin odotuksiin, joita ihmisillä selvästi oli. Että mä tuun
YT:lle ammattiohjaukseen. Sen huomas kun
lähti puolentoista kuun workshopilla siihen, se oli tosi pelokasta se suhtautuminen
aluksi siihen, että heiltä oikeasti pyydetään
jotain henkilökohtaista. Ensin ne kysy sitä,
että onko tämä sitä mitä minä haluan Sen
voi purkaa siihen että ei mulla oo mitään
valmiita odotuksia, vaan pyritään siihen että
ootte mahdollisimman spontaanissa suhteessa itseenne ja tuotatte materiaalia joka
on itteenne lähellä ja mä teen sitten seuraavassa vaiheessa siitä jotain dramaturgisia
valintaa, mutta yritän pitää sitä suhdetta
alkuperäiseen materiaaliin vielä elävänä kykyjeni mukaan, haltioitumatta liikaa omista
ideoistani.

T: ”Toi politiikka. Että taide on vaan marginaalinen
ilmiö, ei vakavasti otettava ilmiö. Ku YT:ssäkin on toi
poliittinen tunnelma niin miten se sitten pääsis vaikuttamaan yhteiskuntaan eikä sitä vaan katsottais hörhöilynä jossain nurkassa. Noi ajatukset aktivoituu teiän jutun

T: ”Oman elämän kautta vaikuttaminen
tuntuu jo tyhjentyvän, turhautuminen siihenkin diskurssiin, kun poliittinen systeemi
on niin suuri, kun on ollut noita avantgarde
piirejä ja virtauksia, parinkymmenen vuoden

klo 3.40
Klo 02.48. Viimeiset lasit.
T: ”Onhan Debordilla paljon hyvääki.”
O: ”Tuleeks sulle yleensä produktioissa seksuaalinen olo?”
T: ”Kyllä niissä yleensä jotain semmosta on. Vaikkei se olis pääpaino, tai
vaikkei siellä syntyis rakkaussuhdetta. Joskus niitä kuitenki syntyy ja jos ei,
niin on jotain hetkiä.”
O: ”Joo se on hurjaa että jossain harjoitteessa voi avautua jonkun semituntemattomankin esiintyjän kanssa joku älytön klikki joka tuntuu maailman
suurimmalta henkiseltä yhteydeltä hetkeksi. Tai jotain, joka on suurempaa
kuin mikään mitä oon tuntenu parisuhteessa viimeisen kuukauden aikana.”
T: ”Tai jopa esityksessä katsojan kanssa, ainakin näissä kokemusesitysjutuissa.
O: ”Jos nää kokemukset on tällasia, niin miten mä jaksan pyöriä näissä peruskeloissa? Kokemusnarkomania ja uberfiiliksien kokemushaavi aukeaa.
Kahmintafiilis ehkä se on se teatterilaisten elämänjanon yks synkkä puoli, että pitää koko ajan jaksaa koittaa tuntee siinä yhteisössä? Upeeta, että
on niin tiheyttä ja tapahtumapintaa, ainakin voi puhua just tästä syksystä
YT:läisten kanssa ehkä just rakkaussuhteena. Et se vei niin bipolaarisiin,
ekstaattisiin fiiliksiin siinä samalla. Se on niin täyttä, että oma tavallisuus
latistuu niitten rinnalla helposti. Toi on liian rajoilla toi homma välillä.
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O: ”joo mutta just se avantgarden mahdottomuus kiteytyy siinä että taas perustetaan nettiportaali joka tuo
jotain uutta mutta suurinta siinä on se että päädytään
laittamaan spektaakkeliyhteiskunta sinne youtube-klippeinä.”
T: ”Kyl mäkin oon tota paradoksii oon kontemploinu.”

välein niitä nousee, mutta ne ei tunnu vaikuttavan valtapolitiikkaan mitenkään. Taide
jää aina siihen samaan narrin rooliin eikä
vaikuta siihen mihin tää meidän yhteiskunta
suuntautuu.
O: ”Suurimmat utopiat on ollut sitä että
YT:n vaikka viikoksi tai viikonlopuksi eristäisi ja julistaisi omaksi valtiokseen mediatempauksena. Manifestoituis oikeesti.”
T: ”Luuleksä että se pääsis narrin roolin yli?”
O: ”Niin sen pitäis olla tarpeeks ytyä sen
kaman, luoda ne säännöstöt, anarkistinen
utopiansa...”
T: ”... tarpeeks voimakkaasti ja perustellusti...”
O: ”... ja tervetuliakstoivottavasti siinä ubermediatempauksessaan. Ehkä se vaatis sen
artsu-bb:n petaukseksi että siitä kiinnostuu
iso massa ja sit voi väittää jotain poliittista.
Siinä täytyis oikeesti integroitua median
kanssa jotta sais sen primetime-jengin siihen mukaan ja sit olla tosi skarppina sen
kokonaisväitteen kanssa jos vielä vie johonki
rakastavan eristäytymisen... itsevaltiuden
maastoon, jolla vois väittää, tai tarviiko sitä
sitten koittaa väittää koko kansalle jotain.
Mutta jos väittää itsetietosesti ja mahtipontisesti jotain, niin siitä voi syntyä jotain
hauskaa.
Tääkin on pastissia jostakin neue slowenisce
kunstin volksbuhne -tempauksista joissa on
perustettu oma valtio. Niissä on ollut jotain
tarpeeks röyhkeetä välähdyksenomasuutta.
Oon diggaillu sitä tosi paljon, globaali valtio
vapaan taiteen vuoksi, jonka voi aina perustaa minne tahansa. Se on avantgarden viimeisiä tai suurimpia mahdottomuuksia mitä
siinä havitellaan. ”

Keskustelun editointi ja lyhennys:
Katariina Numminen
Lyhentämätön versio (ja Symposionin

diskografia) luettavissa netissä osoitteessa:
www.todellisuus/esitys.
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LUKUPIIRI

MITÄ TAPAHTUI 1980-LUVULLA?
Suomen teatteri ja draama
toim. Mikko-Olavi Seppälä ja Katri Tanskanen
LIKE 2010

L

Liken julkaisemaa Suomalainen teatteri ja draama -historiateosta voi lukea nimensä
mukaisesti kahtena osittain toisiinsa limittyvänä kronologisena jatkumona. Mikko-Olavi Seppälä kirjoittaa teatterin, tarkemmin sanottuna suomalaisen teatteriinstituution historiasta, 1700-luvun ladoissa ja varastoissa esiintyvistä kiertävistä
ruotsalaisista ryhmistä lähtien. Katri Tanskanen puolestaan vastaa draaman, tässä
tapauksessa siis näytelmäkirjallisuuden ja esitysten historiasta. 1950-luvulta alkaa
ryhmä- ja pienteattereiden perustaminen, jonka myötä instituution sekä esityksen
ja/tai estetiikan kysymykset alkavat sulautua toisiinsa.
Suomalaisen(kaan) teatterin historiassa ei kai koskaan ole ollut sellaista kautta,
jolloin aika suurta osaa teatterista ei olisi pidetty ”pelkkänä viihteenä”, eikä myöskään sellaista aikaa jolloin ”vakavasti otettavan ja arvokkaan” teatterin tekijät eivät
olisi syyttäneet viihteen tekijöitä ”oikean teatteritaiteen” pilaamisesta. Tätä käsitystä myötäillen voisi teoksesta lukea esiin vielä kolmannen juonteen, vähän omiksi
luvuikseen kirjoitetun ”viihdeteatterin” historian. Lisäksi kronologisten esitysten
väliin on sijoitettu syventäviä artikkeleita joissa käsitellään mm tanssia, lastenteatteria ja lavastustaidetta.
Vanhemman historian lukeminen tuottaa paljonkin kiinnostavia havaintoja ja
muistutuksia siitä, miksi asiat nykyisin ovat niin kuin ovat. Kuten sen, että suomenkielinen teatteri on suomalaisen nationalismin ikätoveri, ja jo nupullaan ollessaan
valjastettu sen palvelukseen. Tai että hyvin harvoin on ollut sellaista aikaa, jolloin
suomalainen teatteri ei olisi ollut jakautunut vähintään kahtia: ensin fennomaanien
ja ruotsinmielisten kesken, sitten työväen ja porvariston kesken, ja sotien jälkeen
erilaisiin variaatioihin teemasta uudistajat ja konservatiivit. Jotain tosin on ehkä
tapahtunut: aiemmin kummankin osapuolen teatteri näytti keskeisiltä osiltaan samanlaiselta, ja riideltiin siitä, kenen käsitys maailmasta on oikeampi. Nykyisin niin
Ryhmäteatterissa, Kajaanin kaupunginteatterissa kuin Todellisuuden tutkimuskeskuksessa ollaan kai enimmäkseen samaa punavihreää mieltä siitä mikä maailmassa
on pielessä, mutta riidellään siitä, kenen teatteri on oikeampaa. Vai ollaanko samaa
mieltä? Miksi me puhumme ja kinastelemme niin paljon teatterista, ja miksi niin
vähän maailmasta?

M

inä odotan kuitenkin eniten sitä, mitä kerrotaan suomalaisesta teatterista 1980-luvulta tähän päivään asti. Erityisesti haluaisin tietää mitä a)
laitosteattereissa ja b) suomalaisessa näytelmäkirjallisuudessa tapahtuu 1980-90-luvuilla, mutta molemmista kerrotaan varsin vähän. Seppälä käy vielä läpi laman ja
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teatterilain, mutta muuten teatteri-instituution historiallisen kaaren seuraaminen lopahtaa 1980-luvulle
tultaessa. Tanskasen keskeisin strategia on kai koko
ajan ollutkin aikakaudelle tyypillisimpien aiheiden
ja esteettisten ratkaisujen esittely listaamalla esimerkkiteoksia ja keskeisiä tekijöitä niiden mukaan
väljästi ryhmiteltyinä, mutta tässä kohtaa sidokset
niin suomalaiseen yhteiskuntaan kuin eurooppalaiseen teatteriinkin ohenevat lyhyiksi ja ohimeneviksi
maininnoiksi.
80-luvulta esitellään omilla otsikoillaan jumalan
teatteri ja performanssi, sekä neljän sivun verran
muita tekijöitä ja aiheita (saman verran palstatilaa
saavat mm. Maria Jotunin komediat sekä esitystaide). En tiedä vaadinko liikoja. Ehkä 1980-luku on tosiaan ollut niin yksilö- ja julkisuuskeskeistä, että on
tarkoituksenmukaista mainita vain eniten medianäkyvyyttä saaneet ilmiöt ja jättää hiljainen puurtaminen vähemmälle. Vai eikö silloin tosiaan tapahtunut
juuri mitään mainitsemisen arvoista? Vai onko se
vaan vielä liian lähellä?
1990-luvulla näyttää esitysten saralla tapahtuneen
vielä vähemmän, ja lähinnä joissakin ryhmissä (jotka
nykypäivän näkökulmasta ovat kyllä vakiintuneita
teattereita.) Pari vuosikymmentä aiemmin hiellä ja
vaivalla pystytetty, koko Suomen kattava teatteriverkosto jää mustaksi aukoksi, josta ei siis ole mitään
kerrottavaa. Eikä ole muuten Kansallisteatteristakaan.
Tämän vuosituhannen teatteri-otsikon alla kerrotaan sitten, että teatteri on monipuolisempaa kuin
koskaan, mainitaan pari uutta ryhmää, ja käsitellään
omina otsikoinaan Esitystaide (suhteessa teatteriin) ja
Kotimainen näytelmä kukoistaa. Tässä kohtaa Tanskasen muka kantaa ottamaton tyyli alkaa vähän jurppia.
Yritys selittää esitystaidetta maallikolle on varmasti
ihan vilpitön, vaikka ehkä tässä kohtaa olisi kannattanut pyytää joltakin asiantuntijalta syventävää artikkelia, kun sellaisiakin on olemassa. Mutta varsinaisesti haluaisin kysyä, millä oikeudella tutkija Tanskanen
jättää kerta kaikkiaan mainitsematta ja käsittelemättä sellaisen 2000-luvulla käyttöön (toistaiseksi) vakiintuneen termin kuin nykyteatteri? Onko kysymys
tietoisesta valinnasta vai tahattomasta vahingosta?
Teatterikorkeakouluun on tällä vuosikymmenellä
perustettu nykyteatterin erikoistumisopinnot, ja
Liken seuraava teatterikirja käsittelee nimenomaan

nykyteatteria, joten tuskin sen olemassaolo on voinut jäädä kokonaan
huomaamatta.
Realismin saapumisesta lähtien teoksessa on säntillisesti seurattu miten teatterin uudistamiseksi kulloinkin katsotut virtaukset ovat
saapuneet Suomeen, miten niitä on toteutettu, ja miten ne ovat joko
integroituneet tai vaikuttaneet, tai olleet integroitumatta ja vaikuttamatta valtavirtateatteriin, mutta tämäkin tarkastelu loppuu 1970-luvulla. Sen jälkeen näkökulma muuttuu Suomen sisäiseksi ja teatterin
sisäiseksi. Kertooko tämä enemmän siitä, että edellinen suomalaista
teatterihistoriaa käsittelevä yleisteos on kirjoitettu 40 vuotta sitten,
vai siitä, että tässä vaiheessa suomalainen teatteri on tosiaan kadottanut sekä itsetuntemuksensa että velvollisuudentuntonsa suhteessa
ympäröivään todellisuuteen? Minä jään kaipaamaan tiukkaa analyysiä
siitä, kuinka saavuttiin maailmaan jossa taloudelliset ”välttämättömyydet” koko ajan valtaavat hengitystilaa tavallisten ihmisten elämästä, ja jossa on ihan ok, että jokainen, niin rikas kuin köyhäkin, tekee
ihan mitä huvittaa, ainoo vaan että köyhällä on siihen yhä vähemmän
mahdollisuuksia, (ja tätä pidetään sitten sinä suurimpana epäkohtana.)
Mutta ehkä se tosiaan on liikaa vaadittu teatterihistorialta.

S

uomen teatteri ja draama päättyy Pirkko Kosken kirjoitukseen,
jossa todetaan suomalaisen teatterin olevan uudistumisen haasteen edessä. Sitä ennen ehditään kuitenkin todeta, niin kuin nykyisin
on tapana, suomalaisen teatterin ja näytelmäkirjallisuuden voivan hyvin, koska esityksiä tehdään enemmän kuin koskaan ja ne ovat keskenään erilaisempia kuin koskaan ja yleisö käy niitä paljon katsomassa.
Radion uudenvuoden katsauksessa Kansallisteatterin uusi johtaja
Mika Myllyaho sanoo kyllästyneensä siihen, että koko ajan halutaan
puhua siitä, mitä vikaa teatterissa on: ”En näe mitään vikaa. Tulee
hirveästi hyviä esityksiä, hyviä kirjoittajia. En tiedä mistä se kertoo,
kun tänä päivänä puhutaan teatterin ongelmista. Ihmisethän käyvät
Suomessa teatterissa enemmän kuin urheilutapahtumissa.”1 Minä haluaisin paneutua siihen, miksi tätä ”teatteri voi hyvin”-puhetta (vrt.
”Suomi voi hyvin”-puhe) ylläpidetään niin tehokkaasti, mutta se on jo
toisen kirjoitelman aihe.
Ja mikäs tässä hei, tulosta tulee, meillon hyviä tuotteita, osavuosikatsaukset on ollu plussan puolella jo pitkään. Mitä te oikeen valitatte
hei! Älkää menkö sinne kellariin problematisoimaan vaan tehkää lisää
niitä hyviä biisejä.

Maria Kilpi, dramaturgi

1) http://www.yle.fi/uutiset/kulttuuri/2010/12/kansallisteatterin_tuore_
johtaja_kehui_teatterivuoden_2253059.html
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IV

ikoni

Darkthronen tuotannon voi jakaa kolmeen
eri kauteen. Bändi aloitti death metalin parissa, loi
kulttimaineensa yhdeksänkymmentäluvulla black metalilla, kunnes muutti suuntaansa 2000-luvulla ja alkoi
testata tunnetusti tiukkapipoisen metalliskenen ja
kriitikoiden sietokykyä. Uuden suunnan merkkipaaluna voi pitää EP:tä NWOBHM – New Wave Of Black
Heavy Metal (2007), väännös muun muassa Iron Maideniin liitetystä termistä New Wave of British Heavy
Metal. Tuosta EP:stä lähtien Darkthrone on tehnyt
musiikillisesti sitä, mitä sitä on huvittanut – genrerajoista viis. Sanoituksissaan bändi on pilkannut modernia black metalia, ja haastatteluissa ja tiedotteissa
– joita Fenriz antaa nykyään enemmän kuin kukaan
ehtii lukea – bändi on haukkunut nykyaikaiset äänitys- ja soittolaitteet, jotka sen mielestä tuhoavat koko
musiikin.

MINÄ JA
DARKTHRONE

I

Norjalainen Darkthrone on toinen keskeisistä bändeistä, jotka
loivat yhdeksänkymmentäluvun niin sanotun norjalaisen black metal -ilmiön. Toinen on Mayhem; joku Casion syntikkasoundeihin
vakavasti suhtautuva laskee tähän joukkoon vielä Burzumin, mutta
tämän ikoninen asema johtuu ymmärtääkseni sen ainoan jäsenen,
Kristian Vikernesin rikoksista, ei musiikillisista ansioista. Näistä
kahdesta Mayhem on vienyt epäkaupallisen, ikävän black metalin
musiikillisesti ja keikkailullisesti niin pitkälle, kuin se lienee mahdollista. Darkthrone sen sijaan on tehnyt kaikkensa, että tuhoaisi
koko musiikkigenren, ellei peräti musiikkia ja bisnestä sen ympärillä.

II
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V

Paitsi musiikillinen ikoni, Darkthrone on ollut
minulle tärkeä sen harjoittaman metalligenren horjutustyön vuoksi. Siinä missä muu genre pyrkii säilyttämään uskottavuuden, siis vihan ja väkivallan tuoman
karisman, Darkthrone on alkanut vetää toiminnallaan
mattoa sekä koko genren että oman kulttiasemansa
alta. Nocturno ja Fenriz ovat osoittautuneet – tai tekeytyneet tahallaan – oikeiksi black metalin spedeiksi.
Kun muu skene ammentaa esimerkiksi Norjan jylhästä luonnosta ”pahuutta”, vaellusta ja pilkkimistä
harrastava Darkthrone tekee siitä kaveruutta henkivän biisin Hiking Metal Punks. Kun muut bändit pyrkivät näyttämään promokuvissa vihaisilta ja pahoilta,
Nocturno ja Fenriz hymyilevät, virnuilevat tai poseeraavat keke-lasit päässään. Muutos, rekisterin vaihto,
ei ole ihan pieni, vaikka se ei kenties asiaa tuntemattomalle tästä helposti välitykään. Minulle kyse on samankaltaisesta asiasta kuin jos vaikkapa Uuno Kailas
olisi yhtäkkiä todennut, että kurjaa tämä alakuloisuus,
eiköhän tehdä jotain hauskaa yhdessä! Tai jos Markus
Copper alkaisi tehdä pieniä ja huvittavia veistoksia
ja sabotoida totista kuvanveistäjäperinnettä. Juuri tämänkaltainen, uskottavuuden uhallakin tehty siirto
tekee Darkthronesta minulle tärkeän, jopa esikuvallisen. Samaan aikaan, kun black metalista on muotoutunut itsetuhoa juhliva ”suicidal”-versio, yksi genren
luoneista kulttibändeistä palauttaa musiikkiinsa ilon,
huumorin, elämän.

i n ok i

Olin seitsemäntoistavuotias, kun Darkthronen toinen levy,
A Blaze In The Northern Sky (1992) ilmestyi. Syrjäseudun nuorukaisena olin tilannut levyn helsinkiläisestä levykaupasta; pyöräilin
keltaisen saapumisilmoituksen kanssa postiin, lunastin lähetyksen,
pyöräilin kotiin, avasin paketin, laitoin levyn soimaan. Olin pitänyt
Darkthronen ensimmäistä levyä (Soulside Journey, 1991) melko tylsänä death metalina, mutta koska metallipiireissä liikkui huhuja,
että tämä levy olisi ”jotain aivan muuta”, odotukseni olivat korkealla. Kuuntelin biisin, kuuntelin toisen. Inhosin levyä sydämeni pohjasta. Olin aikeissa heittää koko levyn siltä istumalta roskiin. Levy
oli todellakin ”jotain aivan muuta”: kitarasoundi ohut, sekava ja sähisevä, rummut yhtä puuroa, eikä biiseistä ollut saada millään mitään selvää. Ihmettelin, miksi edellisen levyn perusteella teknisesti
taitavat muusikot soittavat nyt niin päin helvettiä – soittovirheitä
kun levyllä ei viitsitä peitellä. Ainoa, missä tuntui olevan järkeä, oli
laulu. Katsoin levyn kansia, joissa luki laulajan kodalla: Voices of
the Night – Nocturno Culto. Tyrmistykseni keskellä olin vakuuttunut, että Nocturno oli paras laulaja, jota olin koskaan kuullut.
Pistin levyn pois ja unohdin sen hetkeksi. Vuoden päästä jo ajattelin, että kyseinen levy oli paras ikinä – etenkin sen kammottavat
soundit hakivat vertaistaan.

III

”So enjoy, if you can stand the
sound of Necrohellwarning!”, Darkthrone laittoi saatteeksi kappaleelle, jonka se
äänitti levy-yhtiönsä promolevylle. Kyseisen kappaleen soundit ovat niin huonot, että sitä ei voi kuunnella juuri muuna kuin mielenosoituksena levy-yhtiön
”kaupallista” toimintaa kohtaan. Saman
”kaupallisuuden” vastustamisen nimissä
Darkthrone on koko uransa ajan kieltäytynyt keikkailemasta ja huhujen mukaan
bändin piti samasta syystä lopettaa koko
toimintansa vuonna 1995 äänitettyyn
Total Death -levyyn. Kun nettiin kyhätyt
kotisivut yleistyivät bändien markkinointikanavina, Darkthronen kotisivuilla luki jonkin aikaa vain, että jos jollakulla
ei ole parempaa tekemistä kuin roikkua
heidän sivuillaan, tämän kannattaa hirttää itsensä. On bändi toki osannut aina
kääntää takkinsa: muutaman vuoden kuluttua bändin Myspace-sivusto oli jo yksi
alan seuratuimmista, ennen kaikkea siksi, että Fenriz pitää siellä suosittua Band
of the Week -listaansa. Niin, ja mitä kaupallisuuteen tulee, tätäkin juttua kirjoitetaan Darkthronen logolla varustetut
pilkkikynsikkäät kädessä.

Tuomas Timonen
näytelmäkirjailija
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