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pääkirjoitus

”Hetki tässä, ääressä, äärellä minun, tekstin, ajatuksen, esityksen. Se 
hetki on essee, se tämä, tässä. 
Mahdollisuus tuntuu kiteyttävän itselle olennaisen esseestä. 
Tässä oleva, tässä mahdollistuva, kokoontuva, näyttäytyvä, tähän tuleva. 
Huomion kiinnittäminen siihen, mihin tai mille on tilaisuus.
Tilaisuus levähtää.”

Näin kirjoittaa Lauri Mattila, Teatterikorkeakoulun ohjauksen maisteriopiskelija, ja kiteyttää jotain olennaista niin 
esityksestä kuin esseestäkin. Kummankin hetki on nyt. Huomenna on liian myöhäistä. Siksi Esitys-lehti siirtää pe-
rinteisen formaattinsa hetkeksi syrjään ja julkaisee yhdeksän esseen kokoelman. Emmekä ole yksin. Kritiikin Uuti-
set julkaisee samanaikaisesti oman essee-numeronsa. Yhdessä lehdet läpivalaisevat esseemäisyyttä, joka ei tässä tapauk-
sessa ole kirjallisuutta, vaan ilmiö joka lävistää kaikki taiteen alat juuri nyt. Esseemäisyys on tapahtumankaltaisuut-
ta. Kuvataideteoksista tulee installaatioita, runoista enemmän esitettäviä kuin kansien väliin painettavia. Teatterissa 
se näkyy katsojan roolin aktivoitumisena, siirtymisenä jopa keskiöön. Käyttäjälähtöisyys on esseemäistä. Sekä tekijä 
että vastaanottaja tulevat henkilökohtaisesti näkyvämmiksi ja heidän oma kokemuksensa korostuu. Kritiikin Uutis-
ten lähtökohta on kirjallisuus, joka siirtyy pois paperilta. Esitys-lehti selvittää mitä esseemäisyys tarkoittaa esittävissä 
taiteissa, ja koska alaa käsitteleviä esseitä kirjoitetaan liian vähän, julkaisemme niitä – siirrämme kokemusta paperille.

Tässä numerossa teatterikriitikko Maria Säkö aloittaa selvitystyön hahmottelemalla mitä esseemäisyys tarkoittaa 
kirjallisuudessa ja kuvataiteessa, sen jälkeen hän siirtyy viime aikoina näkemiinsä esityksiin. Esseemäisyys vaatii Sä-
kön mielestä esitykseltä kolmea asiaa: tiedon käsittelyä uudella tavalla, yritystä kuroa maailmasta kokonainen ja pyr-
kimystä olla ihmisenä läsnä esityksessä. 

”Jürgen Habermasin mukaan teatterin alkuperäinen tarkoitus ei ollut tuottaa esityksiä”, kirjoittaa Säkö. ”Sen tar-
koitus oli olla paikka, jossa ihmiset voisivat tasavertaisesti ajatella.”

Teatteritieteen dosentti Mikko-Olavi Seppälä syventää katsausta avaamalla lukijalle perspektiivin suomalaisen 
teatteriesseen historiaan. Sen jälkeen sekä näytelmäkirjailija Veikko Nuutinen että tutkija Saara Hacklin vaeltavat 
Töölönlahdella toisistaan tietämättä ajattelemassa esitystä, älyä ja ajattelua. Esitystaitelija Pilvi Porkola kertoo hen-
kilökohtaisen performanssin tekemisestä. Teatterintekijä Marja Silde ja tutkija Petri Tervo käsittelevät sitä, miten 
esitystapahtuma käännetään kielelliseksi kuvaukseksi, jolla on voimaa vaikuttaa lukijaan. Kirjoittaja ja dramaturgian 
opiskelija Sanna Uuttu esittelee esseenäyttelijän, ja näytelmäkirjailija Jussi Moila tuo näyttämölle naisen, joka hän 
itse haluaisi olla.

Harvinaisen kirkkaana päivänä Helsingin Kallion kirkon tornista näkee Tallinnaan saakka. Auringon pimennyk-
sessä kosmisen mittakaavan kappaleet asettuvat kohdilleen suorassa linjassa. Samalla tavalla kokoelman päättävässä 
esitystaiteilija Tuomas Laitisen esseessä esitystaiteen historian eri muodot ja kerrokset lävistyvät fyysisesti niin, että 
lukija näkee suoraan mihin nuoli Mattilan oivalluksesta, nyt-hetkestä, johtaa: esitystaiteen juurille. Täten kaikki ajat, 
juurista latvaan, ovat olemassa yhtä aikaa. Essee tapahtuu, aika pysähtyy. Tuoko se levähdyksen – vai sittenkin säh-
köistymistä, kiihtymistä, naurun pyrskähdyksiä, niin kuin omalla kohdallani – vain sinä yksin tiedät.

Kannustan lukijaa hankkimaan Kritiikin Uutisten tämän vuoden ensimmäisen numeron joko hyvin varustetus-
ta kirjakaupasta tai www.kritiikinuutiset.fi. Numerossa kirjoittavat mm. kirjallisuuskriitikko Maaria Pääjärvi, kirjai-
lija Maria Matinmikko, toimittaja Pietari Kylmälä, päätoimittaja Aleksis Salusjärvi, kuvataiteilija Terike Haapo-
ja ja kirjailija Laura Gustafsson. 

Lauri Mattilan sekä tanssiopiskelija Laura Lehtisen esseet, jotka ovat syntyneet esitystaiteilija Anna-Mari Karvo-
sen vetämällä Essee esityksen muotona/asenteena -kurssilla Teatterikorkeakoulussa, ovat luettavissa Esitys-lehden 
nettisivuilla: http://esitys.todellisuus.fi/
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Mitä tapahtuu kun esitys saa esseen muodon?
”The Essayification of Everything”. Näin otsikoi New 
York Times -sanomalehdessä Christy Wampole esseen 
vetovoiman kiteyttävän artikkelinsa toukokuussa 2013. 
Kaiken esseistyminen kumpuaa hänen mielestään dog-
maattisen ajattelun vastustamisesta. Wampole määrit-
tää esseen asiatekstiksi, jossa kirjoittaja meditoi valitse-
miensa aiheiden äärellä, kulkee poispäin varmoista to-
tuuksista ja sekoittaa lajeja.

Toisen minulle tärkeän ajattelijan, ruotsalaisen us-
konnonfilosofi Ove Wikströmin mukaan essee on to-
tuuden etsintää, yritys puhua totta kategorioista ja am-
matillisista rajoista piittaamatta. Esseekokoelmassaan 
Läsnäolon taito hän kuvaa kohtaamistaan tuntematto-
man miehen kanssa budapestilaisessa kylpylässä. Mies 
alkaa kertoa hänelle elämästään. Mies on menettänyt 
poikansa, hänen surunsa on pohjaton. Miehen uurtei-
silla poskilla virtaavat kyyneleet. Hetki ei ole helpotta-
va tai lämmin.

Omassa näkemyksessäni esseestä yhdistyvät Wam-
polen kepeä, ilkikurinen yhden totuuden välttäminen 
sekä Wikströmin kömpelö, pateettinen tunnustuksel-
lisuus. Siinä ihminen yrittää olla mahdollisimman ko-
konainen, ymmärtää maailmaa mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti, vaikkei maailma ehjänä jäsentyisikään. 
Parhaimmillaan esseessä kuuluva ihmisen ääni pysäyt-
tää ajan.

***

Valitsen muiden keksimää sanaa, silti toki itselleni sopi-
vaa. Oloni on samanlainen kuin silloin, kun kuljen tava-
ratalossa talvella. Stockmannin liukuportaat ovat täynnä 
Suomessa asuvia ulkomaalaisia. He ajelevat niissä edes-
takaisin karkottaakseen ikävää, saadakseen edes tuulah-
duksen luksusta, lämpöä. Kuljen heidän mukanaan. Toi-
vomme, että meihin tarttuu sieltä jotain, mitä ei muual-
ta saa. Joie de vivre…

Esseemuoto antaa vapauden puhua genrerajoista vä-
littämättä. Sen vuoksi esseemuotoisuus on viime vuo-
sina alkanut näkyä monissa taiteenlajeissa: kirjallisuu-
dessa, elokuva- ja kuvataiteessa. Esseeromaanin suosi-
ota on selitetty sillä, että hyvin monimutkaiset kerron-
tarakenteet, itsetietoisuus ja ironia ovat nykyään min-
kä tahansa viihderomaanin ominaispiirteitä, eivätkä yl-
lättävätkään kerrontaratkaisut enää sisällä anarkiaa, jo-
ka antaisi ihmisen äänen kuulua. David Shields ylistää 
kulttimaineen saaneella Reality Hunger -teoksellaan es-
seemuotoista ilmaisua hienosyisesti kerrotun tarinan si-
jaan. Romaani koostuu kirjallisuutta kommentoivista 
sitaateista. Siinä liikutaan epävarmalla alueella: lukija 
ei voi olla varma lukeeko sitaattia vai Shieldsin tekstiä. 
Shields ei tarjoile uusia ajatuksia vaan hänen äänensä 

kuuluu ajatusten kierrättämisessä.
Norjalainen Karl Ove Knausgård taistelee tarinan-

kerrontaa vastaan Taisteluni 1–6 -sarjalla, jossa hän ker-
too proustilaisessa hengessä elämästään kaiken. Ekonomi-
sen tarinaihanteen rikkominen ottaa kantaa selkeitä tari-
noita ja brändäystä suosivaa kirjallista kenttää ja julkisuut-
ta vastaan. Se on kirjallinen performanssi, hätähuuto, joka 
kumpuaa nykyihmisen kyvyttömyydestä kohdata toinen.

Esseemuodon perustaja, 1500-luvun lopulla elä-
nyt Michel de Montaigne leveilee huonolla itsetunnol-
laan teoksessaan Esseitä. Esseeromaanienkin minäkerto-
ja epäonnistuu usein. Maggie Nelsonin sinistä väriä pohti-
vat lyyriset esseet Bluets-pienoisromaanissa saavat voiman-
sa kirjailijan jätetyksi tulemisesta – eivät siitä, että hänel-
lä olisi paljon viisasta sanottavaa sinisestä väristä. Teoksen 
oppineet sitaatit ja huomiot kiertyvät intensiiviseksi rak-
kaudenkaipuun ilmaukseksi. Jouko Turkka asettaa essee-
muotoisessa Häpeä-romaanissaan itsensä naurunalaiseksi 
rakastumalla nuoreen naiseen. 

Jean-Luc Godardia ja suomalaista Rax Rinnekangas-
ta pidetään esseististen elokuvien ohjaajina. Kuvataiteessa 
essee kytkeytyy fenomenologisen ajattelutavan suosioon. 
Kokijan paikka on esimerkiksi Eija-Liisa Ahtilan videote-
oksissa uudenlainen; katsoja liikkuu tilassa, kehollinen ko-
kemus on tärkeä ja katsoja toimii tarinan kokoajana. Sa-
malla näkyy ehyen tarinan rakentamisen mahdottomuus, 
sillä tarina syntyy osista. Katsoja on teoksen tekijä yrittä-
essään kaikkine aisteineen kuroa maailmasta kokonaista. 

Meditaatio, uppoutuminen, kokonaisuuden koke-
mus, josta ei lopulta rakennu yhtenäistä minuutta. Mah-
dollisuus puhua tunnustuksellisesti, mutta silti passiivis-
sa, yleistäen. Essee lupaa monia houkuttelevia asioita, jois-
ta esitysten tekijät haaveilevat. Esseitä tai esseemuotoisia 
romaaneja kirjoittavat ennen muuta lukeneet ihmiset eli 
niihin inspiroi lukijan, ei kirjoittajan, osa. Essee-esityksiä 
puolestaan tekevät paljon esityksiä nähneet ihmiset. Nii-
den tekemiseen houkuttelee ennen kaikkea halu ajatel-
la lokeroista välittämättä. Essee-esitys sysää yleisön kokoa-
maan tietoa ja kuromaan maailmasta kokonaista.

Wampole pohtii artikkelissaan, onko esseestä tullut ny-
kykirjoittajille kaikki ongelmat ratkaiseva talismaani. Sa-
maa voisi kysyä esitysten tekijöiltä, sillä yhä useammin te-
kijät määrittelevät esityksensä esseistiseksi. Vakiintunut 
määritelmä essee ei silti esitykselle ole. 

***

Jos minun pitäisi yhdellä sanalla kuvailla lapsuuttani, se sa-
na olisi: tulevaisuus. Tulevaisuus oli kohtu, jossa lapsuuteni 
maailma keinui. Siitä se imi oikeaoppisen sykkeen, rytmin. 
Se ei halunnut syntyä.

Minä on essee-esityksen prisma. Jo esseen keksijälle, 
Michel de Montaignelle, se oli sitä. Esseistisyys yhdistää 

monia sellaisia esityksiä, joista on vaikeaa sanoa, ovat-
ko ne tunnustuksellisesti henkilökohtaista ja yksityistä 
vai yhteiskunnallista, yhteistä pohdiskelua. Kun Juha 
Valkeapää esityksessään Executed Stories (2013) kertoi 
sekä teloitetuista ja teloittajista, hän ei saarnannut kuo-
lemantuomiota vastaan. Oli silti selvää, että hän vas-
tusti koko olemuksellaan kuolemanrangaistusta. Val-
keapää oli esityksen prisma, jonka läpi tieto suodat-
tui. Hän otti tietoon suhteen ja pakotti minutkin teke-
mään niin pyytämällä minut mukaan leikkimään hirsi-
puuta, kivittämään uskottomuudesta tuomittua naista 
esittävää kangasmyttyä ja repimään kuolemaantuomit-
tua havainnollistavalta nukelta raajoja. 

Esseemuoto herättää assosiaatioita esityksestä, jossa 
teoreettisia väittämiä käytetään readymadeina. Ihmisen 
ei tarvitse olla asiantuntija ajatellakseen kokonaisvaltai-
sesti. Essee-esitys saattaa kosketella asioita huolimatto-
masti ja antaa yleisön huomata asioita omin päin.

Essee-esitys meditoi, ei preparoi. Onko sellaisen esi-
tyksen tekijä laiskimus, pinnallinen ja epätarkka? Ken-
ties. Suhteessa omaan kokemukseensa hän on silti tur-
hantarkka, sillä hän ei voi olla paljastamatta tietämät-
tömyyttään. Hänen täytyy käyttää omaa minuuttaan. 
Esseemuotoisessa esityksessä voi olla elitismiä ja am-
mattipuhetta, mutta se ei voi jäädä kapeaa alaa koske-
vaksi ja erityisryhmälle tarkoitetuksi.

Jaana Pelkosen käsikirjoittama ja ohjaama Hylkää-
minen sai voimansa minuuden käyttämisestä. Puoli-
Q -teatterissa toukokuussa 2013 näkemäni esitys ker-
toi hänen vaikeudestaan olla vauvansa kanssa. Hän lä-
hestyi aihetta omien lapsuus- ja nuoruuskokemusten-
sa kautta, mutta näyttämölle astelivat myös Simone 
de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sart-
re sekä kirveen kanssa heilunut Medeia. Lastaan vie-
roksunut nainen keskusteli vimmatusti menneisyyten-
sä, myyttien ja äitiyden määrittelyjen kanssa. Oleellis-
ta Hylkäämisessä ei ollut sukeltaminen syvälle yksittäi-
siin filosofioihin. Oleellista oli päähenkilön kyky elää 
hänen maailmankuvansa muokanneiden impulssien 
kanssa. Hylkäämisestä välittyi ohjaajan pakottava tar-
ve jäsentää maailma ja itsensä uudelleen. Kun esityksen 
loppupuolella katsoin näyttämöä, jolla lojui hujan ha-
jan rekvisiittaa ja ruskeasta pakkauspaperista valmiste-
tun lavastuksen riekaleita, näin samalla kaikki näytel-
män hahmot: filosofit, tytön sukulaiset, terapeutin, sa-
tunnaiset Vauva-lehden keskustelupalstan kommen-
toijat. Ajatukseni vaelsivat henkilöstä ja sitaatista toi-
seen, tilanteesta ja kuvasta seuraavaan. Kohtaamiset 
olivat epätarkkoja ja vaivihkaisia, mutta niistä muo-
dostui haaste, johon oli vastattava: Keskustele meidän 
kanssamme!

***

Ensimmäinen kerta tuntui niin raikkaalta. Neula lä-
visti perhosen, kuului kitinää, jokin vähän ratkeili ja 
ritisi, mutta pian se jo pingottui paperille. Se oli liikku-
mattomana paljon täydellisempi, paljon ihanampi. Vä-
rit paljon hehkuvammat. Parempaa kohtaloa se tuskin 
olisi itse voinut itselleen toivoa.

Määrittely tuo esiin jonkun asian kauneuden mut-
ta samalla tappaa sen. Usein määrittelykään ei onnistu. 
Tulee muserrettua joku vain siksi, että tarkoituksena oli 
katsoa sitä, kertoa siitä.

Joseph Beuysin ajatus sosiaalisesta veistoksesta on 
läsnä esseemuotoisissa esityksissä. Saksalaisen ku-
va- ja performanssitaiteilija Joseph Beuysin ajatus sii-
tä, että kuka tahansa on taiteilija, että inhimillinen 
luovuus – ihmisenä oleminen – on taidetta, on edel-
leen radikaali ja se näkyy esseemuotoisessa esityksessä 
sekä sen yleisösuhteessa. Beuys-vaikutteet eivät Suo-
messa ole yhtä selvästi sidottuja tiettyihin esineisiin ja 
eleisiin kuin saksankielisten maiden teattereissa. Nii-
den esikuvaa ei helposti huomaa.

Esimerkkejä Beuysin ajattelun lävistämistä esseis-
tisistä esityksistä ovat saksalaisen Christoph Schlin-
gensiefin (1960-2010) ohjaukset Mea Culpa (2009) 
sekä Via Intolleranza II(2010). Schlingensief suo-
datti kolonialismin ongelmat itsensä läpi näyttämöl-
le. Hän toi syöpänsä esitykseen ja kertoi oopperaky-
län rakentamisesta Afrikkaan. Kolonialismin histo-
ria näytettiin mielensisäisenä tilana, ei dokumentaa-
tiona. Videotaiteilijataustaisen Schlingensiefin luo-
mat näyttämökuvat olivat kauneimpia ja kauheim-
pia mitä olen koskaan nähnyt. Näyttelijöiden pääl-
le levittäytyivät villit videokuvat hyönteisistä, lin-
nuista, muumioista. Sairaus lävisti esityksen mikros-
kooppisesta eliöstä suurimpaan maisemapanoraama-
kuvaan. Kuvien, sitaattien, musiikin, eri rekistereis-
sä näyttelevien ihmisten pyörteessä ymmärsin syövän 
olleen Schlingensiefille yhteiskunnallista muovailuva-
haa. Syöpä yhdisti esityksen eri tasot. Ihmisenä ole-
minen yhdisti elementit ja teki teoksesta sosiaalisen 
veistoksen, ihmisyys oli taidetta. Schlingensiefin sa-
noin: ”Jos olen ihmisistä vain terroristi, joka menee 
liian syvälle ihon alle, niin sitten asia on niin. Sekin 
on reaktio.”

Schlingensief ei kieltänyt epäonnistumista, virhet-
tä, sairautta – Mea Culpassa oli näyttämölle aseteltu 
jättikokoisia syöpäkasvaimia. Loppuaarian lauloi pa-
rantumattomasti sairas oopperalaulaja syövän hauras-
tuttamalla äänellä.

Joskus esseemuotoiset esitykset kehräytyvät Beu-
ysin ympärille. Sivuaskel 2013 -festivaalilla esiinty-
neen sanfranciscolaisen performanssitaiteilija-koreo-
grafi Keith Hennessyn Crotch -esityksen alaotsikko 
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kuului All the Joseph Beuys references in the world cannot 
heal the pain, confusion, regret, cruelty, betrayal, or trau-
ma… Hennessy kutsui yleisön kuljeskelemaan näyttä-
mölle Beuys-teemapuistoon. Hennessy viljeli viittauk-
sia saksalaiseen taidehistoriaan ja käytti rasvaa, Beuysin 
lempimateriaalia. Epäillessään Beuysia taiteilija herät-
ti Beuysin ajattelun eloon asettamalla kliseiset taidete-
okset ympäri näyttämöä, asettui niiden keskelle ajatte-
lemaan ja lopulta ompeli kehonsa maailmaan kiinni. 
Voisi luulla, että esityksestä saisi yliannostuksen Beu-
ysia, mutta ei. Viitteet eivät olleet yksittäisiä tilkku-
ja, joista Hennessy kasasi esityksen tyhjälle näyttämöl-
le. Hänen mielensä oli erottamattomasti kietoutunut 
Beuysin ajatuksiin. Hän ei esitystä tehdessään täyttänyt 
tyhjää näyttämöä vaan puhdisti mieltään.

Lopuksi Hennessy pyysi vapaaehtoisia lähelleen 
ja ompeli itsensä ihostaan kiinni heidän vaatteisiin-
sa. Kun seisoin Hennessyn lähellä, aistin hänestä huo-
kuvan melankolian ja kaipuun. Samalla hän oli hy-
vin lämmin. Ompeleminen ei ollut kohotettua vaan 
sen kömpelyyden rinnalla oli hyvä oleilla. Hänen kä-
tensä tärisivät vähän, hänen ihonsa oli hiestä kostea, ja 
ne kohdat, joista hän pujotti neulan ihonsa läpi, oli-
vat parkkiintuneita. Iho oli niistä kohdista muuttu-
nut paksuksi ja menettänyt heleyttään. Ompelemi-
nen tuskin tuotti kipua, mutta kun kuulin suhahduk-
sen neulan rusahtaessa hänen ihonsa läpi, esitys heräsi. 
Rusahdus antoi merkityksen aiemmalle haahuilulleni 
näyttämöllä. Neulanpisto muistutti Barthesin punctu-
mia, naarmua, joka rikkoo pinnan ja antaa pisteen jo-
hon kiinnittyä, ja sitä myöten koko esitykselle elämän. 
Pelkkä Beuys-kliseiden keskellä oleileminen ei riittänyt, 
tarvittiin Beuysin tekojen kaltainen ele, kuten suru-
mielinen pyyntö saada ommella itsensä punaisella lan-
galla kiinni ventovieraan ihmisen paidanhelmaan.

***

Kun ostan puseron pikkukaupasta, myyjän koko huo-
mio kiinnittyy hetkeksi minuun. Kuuntelen myyjän lem-
peää ääntä, jolla hän kertoo miten juuri minun ihoni ja 
silmäni saavat neuleen rose-sävystä ihmeellistä syvyyttä. 
Myyjä pitelee neuleita tarjolla hellästi ja silittelee niiden 
pintaa. Ne makoilevat makeina hänen käsissään kuin 
laiskat ja hemmotellut persialaiskissat. Minä, myyjä ja 
jättisuurennoksessa hymyilevä rintaliivitön nainen kuu-
lumme samaan piiriin, olemme toisillemme salaisuuk-
sia supattelevia ystävättäriä. Minun täytyy saada neule, 
muuten tunne katoaa. Tiedän, että tunne säilyy vielä het-
ken aikaa. Kun astun ulos liikkeestä ja vilkaisen näyteik-
kunasta sisälle, katsoo myyjä juuri oikealla tavalla. Hyvä 
valinta, oikea valinta. Pian sen jälkeen tunne alkaa haa-
listua. Lopulta väistämättä tapahtuu se pahin, tulen pak-
kasesta sisälle ja pusero on sähköisenä liimautunut käsi-

varsiin ja eteisessä on hämärää. Kurottaudun turvaa 
hakien peiliä kohti ja hehku ei enää syty. Ei auta vaik-
ka ostohetkellä tietää sen katoavaisuuden. Olen valmis 
maksamaan jokaisesta lisäsekunnista.

Esseemuotoisen esityksen tekijää ajaa eteenpäin 
epätäydellisyys, jopa itseinho. Esseemuoto vaa-
tii toteutuakseen aseman, josta käsin puheesta ei tule 
puolustuspuhe. Sellaista puhetta voi tuottaa vain val-
taa ja vastuuta kantava ihminen. Schlingensief purki 
esseemuotoisissa esityksissään valkoisen miehen taak-
kaa, vastaavasti Aune Kallinen, Laura Murtomaa ja 
Jenni Koistinen purkivat Kiasma-teatterissa touko-
kuussa 2012 esittämässään Yhteiskunnallista liikettä 
-esityksessään valkoisen naisen taakkaa. Yleisö koh-
tasi monenlaisia naisia: uneksivia, haastavia, paljas-
ta pintaa näyttäviä, suomalaisessa kansallispuvussa af-
rikkalaisia rytmejä tanssivan naisen. Esityksen luon-
teva ja äärimmäisen lakoninen tapa olla yhdessä sal-
li sen, etteivät erilaiset, joko ääneen lausutut tai muu-
ten ilmaistut näkemykset poliittisuudesta hajottaneet 
esitystä vaan esittelivät ihmisen poliittisuuden erilai-
sia puolia. Mikään ei pysynyt lopullisesti koossa vaan 
jokainen kohtaus, ele ja hetki hajosi – esitystä piti-
vät koossa pehmeät kohdat, jotka samanaikaisesti ha-
jottivat sen. Kun esityksen loppupuolella Kallinen va-
lutti värisevänä piimää alastomalle vartalolleen, hän 
asettui esitykseen uudella tavalla. Valta oli Kallisen 
käsissä ja hän myös käytti sitä. Aivan kuin ihon rik-
kominen neulalla Keith Hennessyn Crotch -esitykses-
sä tai Schlingesiefin Mea Culpassa jokaiseen tilantee-
seen, kuvaan ja kohtaukseen tunkeutuva syöpä, joka 
yhtä aikaa rikkoi ja yhdisti niitä, Kallisen teko muutti 
esityksen esseemuotoiseksi. Yhteiskunnallista liikettä 
ei jäänyt pelkästään lempeäksi moninaisuuden juh-
linnaksi vaan siihen tuli särö, yritys ymmärtää ja jä-
sentää henkilökohtaisesti.

***

Joskus kirjoittaminen tuntui samalta kuin silloin, kun 
oli valmistanut pitkän kaavan mukaisen aterian, käy-
nyt ensin valitsemassa kalan tuoretiskiltä, ostanut eri-
laisia yrttejä, vertaillut ja nuuhkinut. Oli hämmentä-
nyt kastiketta sekuntikello toisessa kädessä, soseuttanut, 
kuorruttanut ja poukkoillut kurkkimassa uuniin. Vie-
raille ruoka oli maittanut, mutta ei se itselle ollut mais-
tunut miltään. Kuin joskus, kun oikein teki töitä, et-
tä sai muut viihtymään, mutta samalla katsoi vähän si-
vusta koko näytelmää.

Keskustelevuus pitää esseemuotoisen esityksen 
hengissä. Kehno esseistinen esitys kuolettaa keskus-
telun juuttuessaan asioita näyttämölle printtaavaksi 

wikipediateatteriksi. Esityksen pohdinnat eivät houku-
ta keskusteluun jäädessään liian yleisiksi.

Olen nähnyt paljon henkilökohtaisia, tunnustuksel-
lisia esityksiä, joissa ei ole ollut laajempaa yritystä hah-
mottaa maailmaa, enkä pidä niitä esseistisinä. Toisaal-
ta olen nähnyt esityksiä, joissa maailmaa hahmotetaan, 
mutta niistä puuttuu ihmisenä olemisen taso, joten ne 
jäävät vain valtasuhteiden kuvaamiseksi. Esseistiset esi-
tykset vaativat mielestäni kolmea asiaa: tiedon käsitte-
lyä uudella tavalla sekä yrityksen kuroa maailmasta ko-
konainen ja olla mahdollisimman kokonainen.

Esseen historiaan kuuluu kaksi linjaa: Montaignen 
perintönä keskustelevuus ja hänen aikalaisensa, englan-
tilaisen Francis Baconin (1562–1626) perinteenä tee-
simäisyys. Wampolen mukaan Baconin tyyli on vali-
tettavasti yleisempi, vaikkei se täytä esseen kriteerejä. 
Montaigne oli Virpi Hämeen-Anttilan kuvauksen mu-
kaan epäilevä. ”Mitä minä tiedän? En juuri mitään.” 
Bacon puolestaan kirjoitti nokkelasti, mutta pysyi vii-
leänä auktoriteettina tekstiensä takana. Hän ei pääs-
tä lähelle, haltioidu, hymyile suvaitsevaisesti ja kään-
nä asioita päälaelleen, kuten Montaigne. Lähteekö es-
seemuotoisen esityksen tekijä liian usein samanlaisesta 
oikeassa olemisen pakosta kuin nykyesseisti, eli haluaa 
vain yleisöä ja kuulijan, ei keskustelua? Wampole ku-
vailee sen kaltaista baconilaista esseistiä henkilöksi, jo-
ka mieluiten ryyppää yksikseen.

Voi käydä niinkin, että montaignelainen keskuste-
levuus muuttuu autismiksi eli niin yleiseksi, ettei ylei-
sölle jää mitään, mihin peilata itseään. Silloin keskus-
telu tyrehtyy alkuunsa. Toisaalta tarpeeksi pitkälle vie-
ty baconilainen perinne voi toimia vuoropuhelun aloit-
tajana. Esimerkiksi sopisivat Sanna Kekäläisen esityk-
set. Niissä selkeitä teesejä käsitellään niin kompromis-
sittomasti, etteivät ne jää väitteiksi vaan niistä tulee jo-
tain suurempaa, tapa olla maailmassa. Kekäläinen ky-
kenee olemaan järkähtämätön säilyttäen samalla ute-
liaisuutensa. Oman argumenttinsa vankina oleminen 
luo silloin kiinnostavimman keskustelun. Järkähtämät-
tömyys muuttuu keveydeksi ja abstrahoi asiat sellaisiksi 
että ne voi ottaa vastaan ja niistä voi puhua. Luonnos-
mainen esitys voi puolestaan lukkiutua ja jysäyttää aja-
tukset tutuille urille.

Esseemäinen esitys on paluuta teatterin juurille, ohi 
juonen ja henkilöhahmojen. Vaikka usein kuulee väi-
tettävän, että paluu teatterin juurille tarkoittaa paluu-
ta teatteriesitykseen, jossa on juoni ja henkilöhahmot, 
ei teatterin alkuperäinen tarkoitus Jürgen Haberma-
sin mukaan ollut tuottaa esityksiä. Sen tarkoitus oli ol-
la tasavertaisen ajattelun paikka. Paluu teatterin juuril-
le voi tarkoittaa yhdessä demokraattisesti ajattelemista, 
siis juuri sitä, mitä esseemuotoinen esitys pyrkii teke-
mään. Hans-Thies Lehmannin mukaan näyttämöllisis-

sä esseissä esitetään tarinan sijaan julkista pohdiskelua.
Esimerkiksi yhdessä ajattelemisesta sopisi Kiasma-

teatterissa syksyllä 2009 esitetty Pimeä projekti: Sellai-
nen kuin – Päällekirjoituksia hyvään. Ohjenuorana te-
kijöillä oli vain olla, ja mahdollisesti olla toisen sijas-
ta – filosofi Giorgio Agambenin vision mukaisesti. En-
simmäinen osa koostui liikkuvasta kuvasta ja äänies-
seestä. Toisessa osassa tanssijat muodostivat valotilan-
teiden siivittämiä, klassisen kauniita ja groteskin lihal-
lisia virtoja, kuin dna-ketjuja tai kielen esiasteita, jot-
ka hakivat yhteistä näyttämöä. Tekstikatkelmat esitti-
vät ihmisen määrittelynhalua. Tilaan valui katastrofin 
tuntu, joka teki esityksestä minulle kokonaisen ja es-
seemuotoisen. Vaaran tuntu stimuloi havaintokykyä-
ni. Koin epätoivoa ihmisen kielenkäyttökyvyn mität-
tömyydestä verrattuna ihmisen kykyyn hoivata toista. 
Katastrofin uhka lisäsi tunnettani siitä, että tilassa ole-
va ihmisjoukko ainakin yritti ajatella yhdessä – samalla 
kun joutui koko ajan huomaamaan ihmisen ajattelun 
ja määrittelykyvyn rajat. 

Kiinnostavia rajatapauksia esseemuotoisen esityk-
sen ja fiktion välillä ovat norjalais-saksalaisen taiteili-
japarin Vegard Vingen ja Ida Müllerin Ibsen-kokei-
lut. Heidän Volksbühnen Prater -näyttämölle tekemäs-
sään 12-tuntisessa John Gabriel Borkmann -esityksessä 
keväällä 2012 käytiin läpi ja silvottiin nykyinen maail-
manjärjestys. Esityksessä hahmotettiin maailmaa löytä-
mättä sille tyhjentävää selitystä. Ohjaaja esitti suoraan 
livekameralle sukupuolielimellään nukketeatteria, maa-
lasi peräaukkoonsa tunkemillaan maaleilla action pain-
tingia ja virtsasi sinne tänne. Hänen iskulauseensa kuu-
lui: Minä en päätä vaan penikseni päättää! Klassikko 
suodattui ohjaajan ruumiin läpi – hän heilui fiktiivisen 
Ibsen-maailman edessä ja takana, ikään kuin linkkinä 
fiktion ja yleisön välillä. 

Rajatapaus voisi olla myös esitystaideryhmä Ob-
livian kolmen assosiaatioketjuja rinnakkain puhuvan 
esiintyjän MOPMA (2012), jossa pohdittiin postmo-
dernia. Siinä oli ajattelua, jollaisesta esseemuotoinen 
esitys usein muodostuu, mutten tiedä, oliko esityksessä 
tarpeeksi vahvaa yritystä nähdä ihminen kokonaisena.

***

Ajattelen ihmisiä, ja sitä, miten niin usein osaan varmas-
ti sanoa, millaisia he ovat. Mutta jos minun pitää mää-
ritellä itseni, vastaan, että riippuu tilanteesta. En myös-
kään ole yhtään varma siitä, että itsetuntemus kasvaa 
vanhetessa. Mitä jos ei ihminen vanhetessaan tulekaan it-
sekseen, kuten väitetään. Vaan enemmän oman perimän-
sä näköiseksi, kun kaikki omaksi luultu rapisee pois, ei 
enää hävetä kuulua joukkoon, tehdä niin kuin muut, 
tehdä niin kuin oikeastaan pohjimmiltaan oli aina ha-
lunnut tehdä.
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Esseemuotoisuudella haetaan vastavoimaa toisen 
esineellistämiselle ja lokeroimiselle. Martha Nuss-
baumin ajattelun mukaan taide on demokratian kul-
makivi, toisen kohtaamisen ja olemassaolon myöntä-
misen paikka. Taiteesta haetaan samastumista toiseen, 
toisenlaisen ajattelun olemassaolon myöntämistä – sil-
lä jos on olemassa vain minun totuuteni, vallitsee fasis-
mi. Nussbaumin ajattelun soveltaminen esitykseen voi 
tehdä siitä esseen. Hyvä esimerkki on Sanna Kekäläi-
sen The Beast (2011). Siinä Kekäläinen oli sekä nainen 
että mies, vallankäyttäjä ja uhri. Esitys oli yritys vapau-
tua muiden luomista määrittelyistä. Kekäläinen ympä-
röi itsensä monenlaisilla tavaroilla, jotka tyydyttivät hä-
nen tarpeensa, mutteivät auttaneet häntä tulemaan eh-
jäksi vaan hajottivat hänet erillisiksi tarpeiksi. Tilanne 
teki näkyväksi sen, miten huomaamattamme esineellis-
tämme muita ja itseämme.

Toisen ihmisen olemassaolon tunnustamisen vaati-
mus näkyi Akseli Aittomäen 7½ intensiteettiä (2013) 
-esityksen katsojalaboratoriomaisuudessa, jonka Ait-
tomäki loi harjoittelemalla hiki valuen omassa esityk-
sessään. Tulin hetki hetkeltä tietoisemmaksi tavastani 
määritellä katseellani esiintyjää. Tommi Silvennoisen 
Ihmissuhdenäytelmässä (2009) katsojan määräysvallan 
purkaminen ihmettelevän naurun kautta teki esitykses-
tä esseen. Pitkien improvisaatioiden pohjalta rakentu-
nut esitys koostui yksinkertaisista hokemista, filosofi-
sista sitaateista ja nonsensesta. Katsoessani esitystä täy-
tyin ilolla ja naurulla, joka ei ollut rajaavaa ja ihmisiä 
määrittelevää. Terike Haapoja puolestaan kritisoi toi-
sen ihmisen esineellistämistä esseemuotoisessa teokses-
saan Terminaali - esitys mediasta Kiasma-teatterin Kon-
tissa syksyllä 2006 luomalla vuoropuhelua Kontissa ol-
leen yleisön ja hikoilevien esiintyjien sekä videolta nä-
kyvien Itä-Lapin metsäkiistan osapuolten välille. Huo-
masin eri osapuolten yhteyden toisiinsa, samalla kui-
tenkin huomasin, miten vaikeaa niitä oli nähdä samas-
sa kuvassa tai miten harvoin niitä edes yritettiin saada 
samaan kuvaan mediassa. Vuoropuhelussa kiteytyi se, 
miten helposti näemme jonkun maa-alueen vain oman 
hyödyn kannalta ja miten yhteisön ulkopuolisen on 
vaikeaa ymmärtää paikan ja ihmisen yhteyttä.

***

Vaikka siskolla on haaveelliset silmät, joissa vaeltaa vekto-
reita, kielioppeja ja etydien rytmityksiä, ja vaikka silmät 
ovat äärettömät, ne ovat myös minua varten. Ne katso-
vat minua ja vapaudun yksinäisyydestä. Se muuttuu täh-
diksi siskon silmien avaruuteen ja muodostaa sinne kau-
niin kuvion. Sisko ja minä näemmä sen yhdessä. Vaikka 
muun perheen mielestä elän väärin, vaikka ihmiseni jät-
tää minut, siskoni pitää silti minua ja liikkeitäni elämäs-
sä hienoina. 

Essee-esitys hylkii ajatusta ihmisen ikuisesti muut-
tumattomasta ytimestä. Kulttuurimme on suoma-
laisesta performanssi- ja kehotaiteesta väitelleen Hele-
na Erkkilän sanoin täynnä syvää kaipausta läpinäke-
vää katsetta kohtaan alkaen Raamatun kaikkinäkeväs-
tä jumalan silmästä, joka leijuu maailman yllä ja tut-
kii ja ”tietää minut munaskuitani myöten”. Essee-esi-
tys hylkii toivetta siitä, että joku ymmärtäisi minut täy-
dellisesti, näkisi minut ja kaikki ajatusketjuni oikein – 
jolloin ei olisi mitään murtumaa näkyvän ja näkymät-
tömän välillä. Vaikka ajattelu tehdään esseemuotoises-
sa esityksessä näkyväksi, siinä ajattelu on ennen muuta 
kaiken hankitun tiedon jäsentelyä ja käyttämistä oman 
maailmankuvan rakentamiseen – erona sellaiseen ku-
vaamiseen, jossa joka ikinen ajatuskulku puetaan sa-
noiksi. Essee-esitys eroaa myös esityksistä, jotka poh-
jimmiltaan tutkivat, leikkivät ja kokeilevat.

Ajatusta toisen ihmisen kaikennäkevästä katsees-
ta käsitteli esseemäisesti Anni Kleinin ja Heidi Soidin-
salon esitys Heidi Klein (2012), jossa naiset muuttivat 
nimensä juridisesti ja pyristelivät siten saamaan itsel-
leen nimen, joka paremmin vastaisi heidän sisintään tai 
ei ainakaan olisi kenenkään muun määrittelemä. Klein 
yritti Yves Kleinin tapaan maalata alastomilla vartaloil-
la, kävi numerologilla ja tiedusteli uuden sukunimen-
sä etymologiaa. Soidinsalo pui suhdettaan omaan etu-
nimeensä näyttämällä valtavan kasan lapsena saamiaan 
Pikku Heidi -kirjoja. Tilassa oli vaaleanpunainen kä-
kikello ja iso muovinen metsäkauris. Identiteetteihin 
imeytyi kasa rihkamaa, kuten mielikuviin ja määritte-
lyihin aina. Oma määrittely ei ollut vapaa väärinym-
märryksiltä ja häiriöiltä, ei ollut puhdasta ydintä, jonka 
he olisivat kirkkaasti pystyneet määrittelemään.

Esseemuotoisissa esityksissä on yhtäläisyys perfor-
manssiin. Nekin voivat keskittyä hyvin alkeellisen nä-
köiseen tekoon, mutta tuo teko saattaa sisältää valta-
vasti ajatuksia ja on useimmiten pitkän analyysin, kult-
tuurisen kentän tutkimisen ja yhteiskunnallisen ajatte-
lun tulosta. Siten esitys on voinut sulattaa itseensä pal-
jon asiaa ja tietoa. Tämä ei silti näy namedroppailuna 
vaan tiedon käsittely uudella tavalla voi näkyä esityksen 
yksinkertaisuudessa ja helppoudessa kuten Juha Valkea-
pään ja Taito Hoffrénin teoksessa 10 matkaa sinne, mis-
sä mitään ei tapahdu. Esiintyjät kutsuivat yleisön puna-
vuorelaiseen Sepänpuistoon marraskuussa 2010 pysty-
tettyyn telttaan, jonka vierelle he olivat parkkeeranneet 
pakettiautonsa. He paistoivat lettuja ja tarjoilivat nii-
tä verkkaisesti, myös pannukahvia oli tarjolla. Lattial-
la oli räsymatto, tilassa leppoisa keinutuoli ja vanhan-
aikainen televisio, joka näytti kuvaa lähes paikallaan 
pysyvistä kastemadoista. Hoffrénilla oli tuuba. Hiljal-
leen miehet alkoivat kertoa esityksen valmistelusta. He 
olivat yrittäneet olla tekemättä mitään. Heidän tari-

noihinsa kuuluivat muun muassa Omakuva kattoon syl-
jeskelevästä apurahataiteilijasta sekä Omakuva kymme-
nentuhatta omaa levyään omistavasta levymogulista. He 
lukivat päiväkirjaa, johon oli tehty harvakseltaan mer-
kintöjä. Joinain päivinä he eivät olleet tehneet muuta 
kuin hakeneet työkalun ja poteneet avioeroa. Oli tär-
keää, että tiesin ja aistin miesten valmistelleen tapahtu-
maa kauan. Kaksi vähän hämillään olevaa miestä kom-
mentoi tekemättömyydellään maailmaa vastaan, jo-
ka ei salli pelkkää oleilua. Päiväkirjaan tuli yleisön läh-
dettyä lisää merkintöjä ja se täydentyi koko ajan. Jot-
kut yleisöstä palasivat seuraavana päivänä tarkistamaan, 
oliko heistä kirjoitettu. Esitys jatkui prosessin näkyviin 
tuoneella nettisivulla:

RESEPTI: 8 munaa. 2 l kefiiriä tai piimää tai maus-
tamatonta jugurttia, 1 kg vehnäjauhoja, 4 tl ruokasoo-
daa, 4 tl suolaa, kämmenellinen sokeria ja paistami-
seen öljyä.
En tiedä, voisiko ihmisenä olemista maailmassa enää 
vahvemmin yrittää.

*** 

Olen väittänyt siskon katsoneen minua koko elämäni 
ajan ”aivan kuin” olisin ollut lumottu lapsi. Mutta en ol-
lut, olin tavallinen ja voimakas ja silmissäni paloi. Olin 
valmis polttamaan pois kaiken sellaisen, mikä meni ylä-
puolelleni. Sillä sisko oli se, joka oli lumottu ja jonka lah-
jakkuuden tuhosin sillä, että vaadin siskoani tekemään 
minusta erityisen. Mutta erityislaatuisuuteni on kliseistä, 
kalpeaa lainaa, jonka joudun vielä maksamaan takaisin.

Esseemäisyys näytelmissä luo yhteyksiä genrerajo-
jen ja puhetapojen yli. Eri äänien vastakkainasettelun 
sijaan esseemuoto hakee keskustelua, maailmankuvan 
laajentamista, toisen äänen olemassaolon sallimista il-
man, että täytyy tyytyä kompromissiin tai sovintoon.

Yhteyksiä saatetaan luoda itsetutkiskelevilla jaksoil-
la, kuten Milja Sarkolan Perheenjäsen-näytelmässä. Sii-
nä päähenkilön tunnustuksellinen puhe isäsuhteestaan 
on yksityistä mutta sitä ja suorituspaineitaan puides-
saan hän kertoi koko ajan maailmasta ja ajan hengestä. 
Teatteri Takomon esitys syksyllä 2011 aiheutti minus-
sa huojuntaa. Näyttelijä puhui verhottomasti, suoraan, 
mutten saanut hänestä otetta. Aina kun kurotin hah-
mon sisimpään, huomasin katsovani yhteiskuntaa, ai-
na kun luulin seuraavani nykyajan analyysia, huomasin 
uppoavani henkilön yksityiseen maailmaan. Teatterin 
traditiot keskustelivat keskenään näytelmän henkilöi-
den vuorosanoissa sekä esitystavoissa. Onko mahdollis-
ta uskoa fiktioon vai ei? Täytyykö rakentaa illuusio vai 
purkaa se? Yhtä ydintä ei löytynyt tunnustuksellisesta 
puheesta huolimatta.

 Jussi Moilan Paratiisissa (2011) yhteyksiä näytelmä-

kirjallisuuden eri lajien välille luodaan sosiaalisen medi-
an verkostomaisuutta muistuttavalla rakenteella. Esitys 
liikutti katsojaa, sillä rasismi ei asettunut valmiiseen sap-
luunaan, vaan sitä täytyi saalistaa monella eri kehikolla, 
pysyä koko ajan liikkeessä. Esseemäisyys voi näytelmäs-
sä olla aiheen käsittelemisen miettimistä, jonka kautta 
lajien välille muodostuu keskustelua. Veikko Nuutisen 
Myötätunto-näytelmästä (2010) tehtyyn Teatteri Tako-
mon tulkintaan oli napattu erilaisia määritelmiä ja seli-
tyksiä kasvatusoppaista, mediasta, akateemisesta diskurs-
sista, iltapäivälehtilööpeistä. Ne osoittautuvat riittämät-
tömiksi, alkoivat soida ja risteillä näyttämöllä ja mieles-
säni. Ne pakottivat tunnustamaan, että lopullista selitys-
tä traagisille tapahtumille ei löytynyt, eikä syytä voinut 
paikantaa yksilöön tai yhteiskuntaan.

Saksalainen kirjallisuudentutkija Moritz Bassler ke-
hittelee ”The world is not enough” -artikkelissaan ide-
aa mahdollisesta, synteettisesti valmistetusta taidemaa-
ilmasta, joka ei kuitenkaan ole erotettu todellisen histo-
rian ja nykyajan diskursseista, kuten fantasiamaailmat 
yleensä, vaan joka työstää niitä taiteen moodissa. Siinä 
on hänen mukaansa kirjallisuuden state of the art. Fan-
tasiamaailman työstämistä taiteen moodissa voi havai-
ta tietokonepelimaailmaan ankkuroituneissa Vingen ja 
Müllerin Ibsen-kokeiluissa. Pelien taistelustrategiat su-
lautuivat osaksi klassikkotulkintaa ja lopulta oli mahdo-
tonta sanoa, kommentoivatko tapahtumat fantasiamaa-
ilmaa vai todellisuutta. Genrerajat eivät riittäneet välittä-
mään ajattelua, ne piti murtaa jotta tekijät saattoivat aja-
tella kokonaisvaltaisesti.

Viime aikoina on tehty esseistä rakennettuja esityk-
siä, kuten Kristian Smedsin ja Janne Reinikaisen Nylén 
ja Linkola -yhteisohjaus Juhlaviikoilla 2012. Se keskit-
tyi pelkistetysti kahden näyttelijän tukintaan Nylénin 
ja Linkolan esseistä. Esseistä muodostui myös Kaisanie-
men kasvitieteellisessä puutarhassa keväällä 2010 esitetty 
Teater 90-graderin Godhet är - Hyvä on -esitys, johon oli 
pyydetty tekstit Nyléniltä, Emma Juslinilta ja Tuomas 
Timoselta. Näyttelijöiden esittämät monologit lähestyi-
vät hyvyyttä kolmesta näkökulmasta. Kaisaniemen kas-
vitieteelliseen puutarhaan tuodut esitykset saivat merki-
tyksensä eksoottisista kasveista, lummelammesta, kos-
teudesta, valosta, vehreydestä ja lämmöstä. Asetuin esi-
tyksessä yhdessä muiden katsojien kanssa kasvien keskel-
le miettimään, eikä ajatteluni pysynyt umpiossa vaan oli 
yhtä haurasta kuin kasvillisuus sen ympärillä. Godhet är 
loi siten useiden esseetekstien, valoa ja lämpöä tulvivan 
ympäristön avulla esitykseen verkostomaisen rakenteen, 
joka pehmensi yleisön sosiaaliseksi veistokseksi.

***

Tämän tarinan takiako sitä oli noussut niin aikaisin aa-
muisin, kun mielessä oli vielä vilistänyt öisiä painajai-
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sia tv:n illan dokumenteissa esitetyistä asioista; tulitikun- 
ohuista lapsista, ihmisistä, joita nostettiin helikoptereilla 
tulva-alueilta, ja namusedistä, jotka ostivat käyttöoikeuk-
sia romanialaisiin katulapsiin. Tämän, nyt niin mitättö-
mältä näyttävän tarinan vuoksi, olin huonosti nukutusta 
yöstä huolimatta haparoinut itkuisena ylös, vaikka aamu 
oli näyttänyt jo valmiiksi pimeyden lannistamalta, krapu-
la kivistänyt jäsenissä ja toinen vain kääntänyt kylkeä.

Esseestä ei ensisijaisesti haeta tietoa vaan taideko-
kemusta. Siitä haetaan esteettistä elämystä, samastu-
mista ja eläytymistä toisen ihmisen ajatteluun eli toisen 
kohtaamista ja ymmärrystä siitä, mitä on olla ihminen 
maailmassa. Esseestä haetaan samaa asiaa kuin fiktios-
ta, mutta monet fiktion muodot ovat muuttuneet liian 
heikoiksi eivätkä kommunikoi todellisuuden kanssa. 
Esseemuotoinen esitys voi olla signaali uudenlaisen to-
dellisuudenkuvaamisen tarpeesta. Ilmiö näkyy Knaus-
gårdin Taisteluni-romaanisarjassa, jossa on kyse uuden-
laisesta fiktion kaipuusta pikemmin kuin mystisestä re-
hellisyydestä. 

Esseemuodon suosio saattaa kertoa tarpeesta löytää 
uudenlainen fiktion muoto. Katastrofi kyseenalaistaa 
totutun kielen ja fiktiivisten muotojen toimivuuden, 
siksi ihmisille tulee tarve löytää sanat kertomaan tapah-
tuneesta. Theodor Adorno sanoi, että on mahdoton-
ta kirjoittaa runoutta toisen maailmansodan jälkeen, 
mutta Paul Celan vastasi siihen runojensa uudella kie-
lellä, jolla erottautui vanhasta ja tuhoisasta. Vastaavan-
laisen halun löytää uusi kieli voi nähdä luonnonkata-
strofien ja taloudellisten katastrofien aikaan. Löytyy-
kö kieltä tai muotoa, millä asian voi kertoa ja tavoittaa 
ja jakaa muiden kanssa? Yrityksestä löytää uutta kieltä 
on esimerkkinä portugalilaisen ryhmän, Mundo Perfei-
ton, If a window would be open -esitys (2013), jossa du-
battiin uutisten globaali kuvasto uusiksi, koska uutis-
ten kieli ei tavoittanut tapahtumia.

Esseemuotoisessa ja dokumentaarisessa esityksessä 
on samankaltaisia ongelmia. Mitä asioita dokument-
ti ei voi todellisuudesta tavoittaa? Jos nykyinen kie-
li on syyllinen julmuuksiin, tarvitaan uudenlainen ih-
misiä yhdistävä kerrontatapa. Japanilainen nykyteat-
teriryhmä chelfitsch kertoi siitä pohtiessaan uutta fik-
tiota Current Location -esityksessään (2012). Esityk-
sen hyperrealistisella kiellellä yritettiin tavoittaa tapah-
tunut. Esityksessä todellisuus ja fantasia liukuivat yh-
teen samaan tapaan kuin Haruki Murakamin tai Ba-
nana Yoshimoton romaaneissa. Esitys teki scifin todek-
si ja liittyi vahvasti tiedon järjestelyyn uudella taval-
la esseistisen ilmaisun tapaan. Current Location -esityk-
sessä joukko nuoria naisia yritti sanallistaa ydinvoima-
laonnettomuuden jälkeistä aikaa. He olivat passiivisi-
na luokkahuoneessa, johon tuli hieman valoa. Kom-

munikointi toisten kanssa oli tarkoin koodattua ja vail-
la tunteenilmaisuja. Se ei meinannut millään onnistua. 
Yhden kerran he silti onnistuivat kommunikoinnis-
sa. Yksi tytöistä oli leiponut makeisia, joita toiset mais-
telivat. Tytöt kehuivat leivonnaisia ja tunsivat yhteyt-
tä toisiinsa. Hetken ydinvoimalaonnettomuutta edeltä-
neen ajan kieli yhdisti heitä. Current Location alleviivasi 
kohteliaiden sanojen käyttökelvottomuutta luokkahuo-
neen ulkopuolella. Tyttöjen tulevaisuus riippui heidän 
kyvystään luoda uudenlainen kieli. Esityksen ohjaa-
ja Toshiki Okada huomasi etsivänsä Japanin maanjäris-
tyksen ja ydinvoimalaonnettomuden jälkeen uutta, ih-
misiä yhdistävää tarinaa. Hän haki uudenlaista suhdet-
ta todellisuuteen ja uudenlaista tapaa jäsentää tietoa. 
Miten voimme ajatella yhdessä ilman yhteistä kieltä?

Yhteisen kielen syntymiseen tarvitaan esseen sijaan 
uudenlaista fiktiota. Ehkä uuteen fiktioon johdat-
taa essee. Samalla kun se paljastaa fiktion rajoitukset, se 
myös näyttää esseemuodon, tunnustuksellisen puheen 
ja todellisuuden janon rajoitukset. Barthesin mukaan 
kaunokirjallisuus auttaa häntä elämään nyanssien mu-
kaan, antamaan yksityiskohdille ja sävyille merkityksen 
myös elämässä. Kirjallisuus toimii dogmaattista ajatte-
lua vastaan. Aika näyttää, muuttuuko essee esittävissä 
taiteissa genreksi, joka on rikottava, jotta syntyy taidet-
ta, joka auttaa antamaan nyansseille myöten myös to-
dellisuudessa.
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Teatteriessee sijaitsee jossakin päivänkritiikin ja histo-
riallisen katsauksen, akateemisen ja populaarin väli-
maastossa. Se viihtyy kulttuurilehtien palstoilla. Esseis-
tin perusedellytys on kirjallisen ilmaisun taito – ja tiet-
ty henkevyys. Usein oppineisuus. Älyllinen riskinotto. 
Suomessa tätä lajia ovat viljelleet kriitikot, kirjailijat, 
tutkijat ja teatterintekijät. Milloin nämä puolet ovat 
kohdanneet jossakin ihmisessä, hän mitä todennäköi-
simmin on kirjoittanut esseitä. Mainitsen Eino Leinon, 
Arvi Kivimaan, Timo Tiusasen ja Ralf Långbackan.

Kokonaisuutena katsoen esseemäinen puntaroin-
ti on keskittynyt draamakirjallisuuteen, ei esittävään 
teatteriin. Pitkäaikainen linja hahmottuu myös teatte-
rikentän rakenteita pöyhivistä pamfletin tai manifestin 
luonteisista kirjoituksista. Taiteilijamuotokuvista sai-
si laajan gallerian. Neljättä, hieman ohuempaa juon-
netta voisi luonnehtia teatterihistorialliseksi katsauk-
seksi – tämäkin kirjoitus kaiketi uppoaa tuohon mää-
ritelmään.

Suomalainen teatterikirjoittelu varsinaisesti alkoi 
1840-luvulla yhteiskunnan avautuessa. Syntyi porvaril-
lisen julkisuuden instituutioita, kuten sanomalehtiä ja 
seurahuoneita. Höyrylaivaliikenteen ansiosta ruotsalai-
set teatteriseurueet löysivät Suomen markkinat, ja teat-
teritarjonta maassamme lisääntyi ja parantui. Sanoma-
lehdet ja teatterit synnyttivät kriitikoita ja näytelmäkir-
jailijoita – ja päinvastoin.

Huomattavimpien teatterikriitikoiden kirjoituk-
set on vanhastaan koottu yksiin kansiin. Kirjamuodos-
sa päivänkritiikeistä tulee oraakkelimaisia teatterihis-
toriallisia dokumentteja samalla kun niiden tyylilliset 
piirteet korostuvat: ne jalostuvat, kirjallistuvat esseiksi. 
Tietä avasi Fredrik Berndtsonin Dramatiska studier och 
kritiker (1879), jonka päättää pohdiskelu puhenäyttä-
mön ja oopperan suhteesta – ajankohtainen aihe tuon 
ajan kulttuuripolitiikassa.

Rohkaisevia aloitteita teatterikentän organisoimi-
seksi ja edistämiseksi viljelivät 1840- ja 1850-luvul-
la Zacharias Topelius sekä Fredrik Cygnaeus, edellinen 
osana kriitikon- ja kirjailijantointaan, jälkimmäinen 
professorin virassaan. Cygnaeuksen tutkielmat ja pai-
navat mutta korkealentoiset puheenvuorot antoivat vi-
rikkeitä myös näytelmäkirjailijoille.

Kielipoliittinen kamppailu ja linnoittautuminen 
pääkaupungin kahden kansallisen teatterilaitoksen ym-
pärille leimasivat 1800-luvun jälkipuoliskon teatteri-
keskustelua. Tutkija-kriitikko Kaarlo Bergbomin pam-
fletti ”Muutamia sanoja nykyisistä teatterioloistamme” 
(1872) on purevasti kirjoitettu kieli- ja kulttuuripoliit-
tinen puolustuspuhe, joka nousi Suomalaisen Teatterin 
ohjelmanjulistukseksi.

Svenska Teaternin johtajana 1880-luvulla työsken-
nellyt professori Wilhelm Bolin kirjoitti esseitä monil-
ta eri aloilta, myös teatterista ja draamasta. Esseessään 

”Den tionde sånggudinnan” (1895) hän nimesi taide-
kritiikin kymmenenneksi muusaksi. Sitä ei pitänyt se-
koittaa mihin tahansa taidepuheeseen tai yleiseen mie-
lipiteeseen, ei myöskään ammattikriitikoiden langet-
tamiin lannistaviin tuomioihin. Ihanteena oli ymmär-
tävä, taideteoksia avaava ja esittelevä – ja taiten ilmais-
tu – kritiikki.

Aivan 1800-luvun lopulla esiin työntyi uusi älymys-
töpolvi, joka ei kuitenkaan päässyt valtaamaan asemia 
vähissä kulttuuri-instituutioissa. Sitäkin enemmän syn-
tyi – kahdella kielellä – hyvää kirjallisuutta ja tutki-
musta sekä kulttuurilehtiä, kuten Euterpe ja Päivä: te-
rävää kritiikkiä ja lennokkaita ohjelmanjulistuksia. Ja 
uusia kustantamoja ja teatterilaitoksia.

Kokemus teatterityöstä on hedelmällinen lähtökoh-
ta teatteriesseistille. Suomalaisen Teatterin entiset oh-
jaajat Kasimir Leino ja Jalmari Finne avasivat kirjoi-
tuksillaan uusia näköaloja suomalaiseen teatterikeskus-
teluun. Kansallisteatterin johtajakautensa jälkeen myös 
Jalmari Hahl kunnostautui esseistinä, jonka mielen-
kiinto suuntautui etenkin intiimiin teatteri-ilmaisuun 
ja moderniin ranskalaiseen draamaan – tältä alalta on 
esseekokoelma Nykyajan näytelmäkirjoittajia (1908).

Teatteriessee kuuluu itsestään selvästi Eino Leinon 
monipuoliseen kirjailijan- ja kriitikonkuvaan. Suoma-
lainen näyttämötaide (1902) hahmotti Suomen Kansal-
listeatterin olemusta sen taiteilijakunnan sekä tilaoh-
jelman kautta. Kirjailijaesseissään (1909) Eino Leino 
luonnehti ja asetti aikansa kansainvälisiin virtauksiin 
myös näytelmäkirjailijoita, kuten Aleksis Kiveä, Kaarlo 
Bergbomia, Robert Kiljanderia ja Minna Canthia. Ke-
vyellä otteella hän tuli luoneeksi sujuvan yleisesityksen 
suomenkielisen kirjallisuuden historiasta. Leinon ko-
mein saavutus oli pyhän draaman manifesti, jossa hän 
ehdotti symbolistisen ja ekspressionistisen vaikutuste-
atterin yhdistämistä suomalaiskansalliseen aiheistoon ja 
näki teatterin uudistuvan kansalaisuskonnoksi.

Ruotsin kielellä kirjoitettiin oppinutta ja ennakko-
luulotonta kritiikkiä. Professori Werner Söderhjelm 
osallistui innolla myös teatteridebatteihin; hänen es-
seekokoelmansa Profiler ur finsk kulturliv (1913) myös 
suomennettiin. Tuleva professori Olaf Homén näyt-
ti kyntensä 1900-luvun alussa useiden lehtien teatteri-
kriitikkona. Suomenkielisistä esityksistä kirjoittaessaan 
he olivat vapaita klikeistä.

Aikaa leimasi myös ideologinen vastakkainasette-
lu. Taidekäsitykset rikastuivat, kun teatterit laidasta lai-
taan joutuivat työväenlehtien palstoilla marxilaisen te-
atterikritiikin puntariin. Edvard Valpas raivasi kritii-
keillään tilaa työväenteattereille, ja Elvira Willman-Elo-
ranta pohdiskeli kirjoituksissaan teatterin uudistumi-
sen mahdollisuuksia.

Suomen itsenäistymisen aattona ilmestyi kirjailija 
Volter Kilven kulttuurikriittinen, purevan ironinen es-

teksti • mikko-olaviseppälä
Kirjoittaja on teatteritieteen dosentti Helsingin yliopistossa
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seekokoelma Kansallista itsetutkistelua (1917). Teatteri-
kin sai osansa siinä, miten tosi taidetta ei osattu havai-
ta. Kilpi syytti yleisöä: millainen yleisö, sellainen näyt-
telijän- ja ohjaajantyö. Teattereiden epäpätevillä ja las-
kelmoivilla johtokunnilla oli liikaa valtaa kiinnityksis-
sä ja ohjelmistonvalinnassa. Roolitukset olivat kauttaal-
taan pielessä. Näyttämötaiteilija oli muiden alojen tai-
teilijoita riippuvaisempi toisten ihmisten arviointiky-
vystä päästäkseen yleensä käyttämään ja näyttämään 
lahjojaan.

Sotien välisenä aikana teatteriessee kukoisti. Sirpa-
loituneen puoluepolitiikan sekä eheytymistä ja tasa-
puolisuutta tavoitelleen julkisen kulttuuripolitiikan 
vuoksi teattereita, teatteriesityksiä ja lehtien teatteri-
palstoja oli entistä enemmän. Modernistinen teatteries-
tetiikka teki tuloaan. Lavastajat ja ohjaajat nousivat va-
lokeilaan ja ammattimaistuivat. Uudet valtakunnalli-
set teatteriliitot julkaisivat erityisiä teatterilehtiä, Työ-
väen Näyttämötaidetta, Näyttämöä ja Naamiota. Niiden 
palstoilla teatterin eri osa-alueiden tekijät pääsivät ker-
tomaan työstään, näkemyksistään ja kokemuksistaan. 
Lehdet myös esittelivät runsaasti eurooppalaisen teatte-
rin virtauksia.

Toimittajana, näytelmäkirjailijana ja teatterinjohta-
jana työskennellyt Erkki Kivijärvi kirjoitti monipuoli-
sesti ja sujuvasti teatterin eri osa-alueista. Hän julkai-
si 1910- ja 1920-luvulla niin taiteilijamuotokuvia, te-
atterihistoriaa kuin puhetekniikan oppaankin. Krii-
tikkokunnasta Svenska Pressenin ja Nya Pressenin Nils 
Lüchou sekä Nya Arguksen Eric Olsoni julkaisivat teat-
teriarvionsa myöhemmin kirjoina.

Keskustelijoina ja uusien herätteiden välittäjinä 
kunnostautuivat 1920-luvulla näytelmäkirjailijat Ha-
gar Olsson ja Lauri Haarla, jotka tekivät yhteistyö-
tä kaksikielisen Ultra-lehden palstoilla. Haarlan Teat-
terikirja (1928) esitteli parikymmentä teatteritaiteili-
jaa, pohdiskeli näyttelijäntyön luonnetta ja sylki sii-
nä sivussa madonluvut Suomen teatterin tilalle. Olsso-
nin vaikutus modernistisen kirjallisuuden ja teatterin 
esittelijänä oli pitkä ja jatkui vielä toisen maailmanso-
dan jälkeen.

Matkakertomukset olivat se kirjallisuuden laji, jo-
hon ajan teatteriesseet luontevasti liittyivät. Ulkomaan-
matkoilla käytiin teatterissa ja virikkeet muotoiltiin es-
seiksi. Esimerkiksi Anna-Maria Tallgren esitteli suoma-
laiselle yleisölle ranskalaista ja Elsa Enäjärvi englanti-
laista teatteria.

Uutterin teatterituristimme oli tulenkantajapolveen 
lukeutunut Arvi Kivimaa, jonka esseekokoelmat Hel-
sinki, Pariisi, Moskova (1929) ja Teatterivaeltaja (1937) 
syntyivät jo ennen uraa teatterinjohtajana. Essee-
tä hän ei jättänyt myöhemminkään. Näyttämön lumo-
us (1952) kokosi yhteen Kivimaan tyylikkäästi muo-
toiltuja puheenvuoroja 1940-luvun ajalta. Hän ei kart-

tanut suuria aiheita vaan kirjoitti teatterin tehtävästä, 
sen suhteesta yhteiskuntaan sekä näyttelijätaiteen ole-
muksesta. Teatteriesseet ovat Kivimaan laajan kirjalli-
sen tuotannon kestävintä antia.

Kahden teatteriohjaajan, Eino Salmelaisen ja Ilmari 
Lahden, toimittama Teatteri ja näyttelijä (1937) sisältää 
teatterintekijöiden, kriitikoiden ja kirjailijoiden oma-
kohtaisia puheenvuoroja. Teos pyrki antamaan katta-
van kuvan suomalaisesta teatterikentästä ja sen kehitty-
mispyrkimyksistä. Kirja tuntuu edelleen hyvin vitaali-
selta, edistykselliseltä.

Myös akateeminen essee kehittyi, etupäässä ruotsin 
kielellä. Lehtimies, runoilija ja tutkija Emil Zilliacus 
oli esseemuodon taituri ja antiikin teatterin ja draaman 
tuntija. Myös professori Yrjö Hirn puki tutkimuksensa 
esseekokoelmien muotoon. Barnlek (1916) käsitteli oi-
valtavasti muun ohella teatterinomaista leikkiperinnet-
tä. Teatrar och teaterstrider i 1800-talets Finland (1949) 
koostui teatterihistoriallisista tutkielmista. – Isoisänsä 
jalanjäljissä Sven Hirn on selvittänyt 1700- ja 1800-lu-
vun teatterihistoriaa.

Toisen maailmansodan jälkeen avattiin ikkunat 
paitsi Eurooppaan myös Neuvostoliittoon ja Atlantin 
yli. Modernismi teki toista tuloaan. Essee viittoi uu-
siin suuntiin, antoi virikkeitä, asetti vaatimuksia. Suo-
men teatterijärjestöjen keskusliitto julkaisi 1940-luvul-
la vuosikirjaa Teatterimme ja nykyhetki, joka sisälsi ylei-
sen informaation lisäksi ajankohtaisia ja esseemuotoon 
puettuja puheenvuoroja teatterikentältä. Vasemmisto-
lainen kulttuurikritiikki kukoisti 1940- ja 1950-luvun 
vaihteessa etenkin Vapaan Sanan palstoilla.

Kylmän sodan aikana instituutiot vahvistuivat ja 
jäykistyivät. Esitysarviot saivat palstatilaa, ja pääleh-
tien teatterikriitikoille kasautui sananvaltaa ja painoar-
voa. Oli Helsingin Sanomien Sole Uexküll, Uuden Suo-
men Katri Veltheim, Aamulehden Olavi Veistäjä, Va-
paan Sanan ja Kansan Uutisten Maija Savutie-Myrsky, 
Hufvudstadsbladetin Hans Kutter sekä Nya Pressenin ja 
Hufvudstadsbladetin Greta Brotherus. Heistä useimpien 
kritiikkejä on jälkeenpäin julkaistu kirjoina.

Suomalaisen teatteriesseen tyypillisin edustaja Eino 
Leinon ja Jalmari Hahlin ajoista lähtien on kirjailijaku-
va: modernin draaman ruotiminen yksittäisen näytel-
mäkirjailijan kautta. Tähän linjaan asettui myös Urho 
Verhon Uuden teatterin tiennäyttäjiä (1963).

Professori Eino Krohn urakoi laatimalla teatterialan 
oppikirjoja, mutta hänelle essee oli omin ilmaisutapa. 
Teatteri oli ajan peili, ja näytelmistä käsin Krohn hah-
motti maailmankuvia ja kirjoitti syvällistä kulttuuri-
analyysiä. Kaksi lukittua lipasta (1961) sisälsi myös es-
seen ”Näyttelijätaiteen kehitys”, jossa Krohn kuvai-
li, miten näyttelijäntyö oli läpi teatterihistorian jous-
tavasti uusiutunut draaman uusien aluevaltausten mu-
kaan. Teoksessaan Käännekohtia (1967) hän eritteli uu-

teen dramaturgiaan liittyvää ihmiskuvan muutosta. Po-
litisoituvana aikana Krohn vannoi liberaalin, jousta-
van ja riippumattoman taidekritiikin nimiin, näin esi-
merkiksi kirjoituksessa ”Huhutaan, että estetiikka on 
kuollut”:

”Onneksi on kaikkina aikoina ollut myös per-
soonallisuuksia, joiden kokonaisuutta käsittä-
vä näköpiiri on ainakin suhteellisen laaja ja es-
teettinen asennoitumiskyky kehittynyt ja herk-
kä ja joilla siten on tavallista suuremmat edelly-
tykset toimia aksiologisina auktoriteetteina tai-
teen alalla. Valitettavasti heidän lukunsa ei lie-
ne ylen suuri.”

Esseemuoto periytyi Krohnin lapsille, Heidi, Aarni 
ja Tiina Krohnille.

Teatterikeskustelu yltyi 1960-luvulla. Nuori teki-
jä- ja kriitikkopolvi omaksui radikaalit ihanteet ja ta-
voitteet, vanhat instituutiot haastettiin. Ryhmäteat-
teriliike kyseenalaisti rakenteet, estetiikan ja perusta-
vaa laatua olevat kysymykset teatteritoiminnan tavoit-
teista. Teoria ja maailmankuva asettivat esitysten läh-
tökohdat, taiteen yhteiskunnallisuus oli selviö. Tekijät 
vaativat oikeutta päättää sisällöistä. Teatterikenttä kas-
voi, ammattimaistui ja hajautui. Vaikka varsinaisen po-
liittisen teatterin juonne ei ollut Suomessa kovin vah-
va, 1970-luvulle tultaessa teatterikenttä ja -kritiikki po-
litisoituivat. Esityksiä tehtiin ja purettiin ideologisis-
ta lähtöasetelmista. Instituutioiksi nousivat päälehtien 
pitkäaikaiset teatterikriitikot, kuten Helsingin Sanomi-
en Jukka Kajava ja Kirsikka Moring, Uuden Suomen 
Heikki Eteläpää sekä Suomen Sosialidemokraatin Hilk-
ka Eklund.

Akateeminen essee säilyi jotenkin hengissä. Profes-
sori Timo Tiusasessa yhdistyivät lausujan, teatterin-
johtajan ja teatterintutkijan roolit. Hirnin ja Kroh-
nin tavoin Tiusaselle essee oli luontainen ilmaisumuo-
to. Teoksessaan Teatterimme hahmottuu (1969) hän loi 
ilmavan yleisesityksen Suomen teatterihistoriasta. Lin-
joja (1977) sisälsi tutkielmia kirjallisuuden ja teatterin 
tai esitystaiteen aloilta.

Teatterihistoriallisen esseen saralla liikkui myös pro-
fessori Rafael Koskimies teoksessaan Väliverho 1900 
(1951). Pekka Suhonen taas oli omimmillaan taide-
historian ja arkkitehtuurin alueilla, mutta teoksessaan 
Rooli ja kohtalo (1996) hän käsitteli varsin ohjelmal-
lisesti teatterihistoriaa Aino Acktén ja Marlene Diet-
richin urien kautta. Esseessään ”Teatterirakennuksista” 
(1968) Suhonen perkasi tuhansien vuosien ajalta eri-
laisia teatteritiloja katsojan peruselämystä vasten ja tu-
li siihen tulokseen, ettei arkkitehtuuri oikeastaan ollut 
muuttunut: ”Jos teatteri alkaa siitä, että jossakin yhteis-
menossa toiset alkavat esittää ja toiset jäävät passiivisik-
si, niin arkkitehtuuri saa tähän samaan alistua. Muuta 
se ei voisikaan tehdä.”

Tekijälähtöinen teatteriessee nousi kukoistukseen 
1900-luvun jälkipuoliskolla, kun yliopistolla kouliintu-
neet ja teoreettisiin kysymyksiin vihkiytyneet ohjaajat ryh-
tyivät kirjoittamaan. Lukeneisuus yhtyi käytännön koke-
mukseen rampin molemmilta puolilta.

Vanhempi polvi näytti mallia. Eino Salmelaisella oli 
kriitikkotaustaa; eläkepäivinään hän heittäytyi teatterikir-
joittajaksi. Perspektiivi oli pitkä ja historia antoi turvalli-
sen ankkurin taiteilijamuotokuville sekä 1960-luvun ny-
kyteatteria koskeville pohdinnoille. Toinen nestori, Mat-
ti Aro, puolestaan kirjoitti Viksarin pakinoita Teatteri-leh-
teen ja luonnosteli omakohtaisuutta karttamatta kansalli-
sen teatterihistorian Suomalaisen teatterin vaiheita (1977).

Nuorempi polvi katsoi eteenpäin. Ohjaaja Ritva Arve-
lon pamfletissa Teatterimme umpihaude (1968) hahmotet-
tiin muutoksessa olevaa kotimaista teatterikenttää, penät-
tiin keskustelua vaikenemisen kulttuurin sijaan ja varoitel-
tiin laitostumisen vaaroista. Taiteen oli muokattava ylei-
söä, ei päinvastoin.

Täysipainoisimpina suomalaisen teatteriesseen saavu-
tuksina tekee mieleni mainita ohjaaja Ralf Långbackan 
kirjoituskokoelma Bland annat om Brecht (1981, suom. 
Muun muassa Brechtistä) sekä kiinteän tutkimukselli-
nen Möten med Tjechov (1986, suom. Kohtaamisia Tseho-
vin kanssa). Ne syntyivät uran huippuvaiheessa taiteilija-
professuurin suoman työrauhan tuloksena, selvensivät hä-
nen taiteellisen työnsä tuloksia ja sisälsivät myös eteenpäin 
suuntautuvan manifestin.

Vaikka Långbackan teokset antoivat lukijoille Tans-
kaa ja Saksaa myöten inspiraation ja oivalluksen hetkiä, 
ironista on, että teatterin kurssi oli muuttumassa hänel-
le epäedulliseen suuntaan. 1980-luku sanoutui irti yhteis-
kunnallisesti valveutuneesta teatterista. Esitykset ja kri-
tiikki saivat välillä kuvainraaston piirteitä. Mutta samal-
la teatterin kenttä avartui esitystaiteeksi, ja teoksia selven-
tävät analyysit olivat kipeästi tarpeen. Tämän kehityksen 
dokumenttina kansiin on koottu Juha-Pekka Hotisen kir-
joituskokoelma Tekstuaalista häirintää (2002).

Teatterikenttä on 2000-luvulla monipuolisempi kuin 
koskaan, ja uudet muodot vaativat yhä edelleen tuekseen 
puheenvuoroja, taidekritiikkiä. Kulttuurilehtiä on kaatu-
nut, mutta esimerkiksi Teatteri & Tanssi sekä niin & näin 
julkaisevat teatteriesseitä. Verkko tarjoaa edullisen julkai-
sualustan, mutta kirjamuoto elää painokkaana sen rinnal-
la. Teatterin tiedotuskeskus intoutui julkaisemaan 2005 ja 
2007 vuosikirjat, joissa myös esseemäisillä teatterikatsauk-
silla oli sijansa. Teatteriesseiden monipuolisena julkaisija-
na on erityisesti kunnostautunut Like-kustantamo, jonka 
julkaisuista mainittakoon Johanna Enckellin ”essee” An-
tonin Artaudin jäljet ranskalaisessa teatterissa (2003), Esa 
Kirkkopellon 1990-luvun näytelmät ja kirjoitukset koos-
tava Nuori kaarti (2007) sekä Annukka Ruuskasen toimit-
tama Nykyteatterikirja (2011).

Henkilökohtaisten mielipiteitten ja tunteitten esiin-
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tuominen on nyt muotia, kolumnit ja blogit kukoistavat. 
Kun mittaus ja punnitseminen käyvät yksilöllisistä lähtö-
kohdista ja kun kaikki niin tekevät, jalostunut esseemuoto 
on noussut arvoon arvaamattomaan. Laatu ratkaisee.
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1. Töölössä 
Tiedän olevani älykäs, yksi suomalaisen teatterin älyk-
käimmistä tekijöistä, mutta nyt pelkään paljastuvani 
tyhmäksi. Olen lupautunut kirjoittamaan Esitys-leh-
teen älykkäästä esityksestä ja älykkään esityksen kai-
puusta ja minusta tuntuu, ettei minulla ole yhtään 
kiinnostavaa ajatusta, vaikka olen pyöritellyt aihees-
ta esseetä jo ties miten kauan. Esitys-lehden jokainen 
numero on jo itsessään manifesti älykkäämmän teatte-
rin puolesta, ja nyt minulla pitäisi olla jotakin varteen-
otettavaa sanottavaa tai muuten kuulun auttamatto-
masti tyhmien teatterintekijöiden listalle. Listalle, jo-
hon kaikkein vähiten haluaisin kuulua, koska sieltä on 
mahdotonta päästä pois.

Lista on siis oikeasti olemassa. Minä olen sellaisen 
tehnyt. Tykkään listailla asioita ja kun en muutakaan 
keksinyt, päätin listata suomalaisia teatterintekijöitä. 
Listalla on sata nimeä. Rajaus näytelmäkirjailijat ja oh-
jaajat. Vain sellaiset, joiden esityksiä olen nähnyt ja joi-
den näytelmiä olen lukenut. Listassa on tekijän nimi 
ja sen perässä kaksi ruutua, toinen älykkäille ja toinen 
tyhmille tekijöille.

Lista on nyt valmis. Printteristäni on muste lopussa. 
Menen Töölön kirjastoon tulostamaan listaani.

Tulostaessani mietin, kumpaan kategoriaan sijoit-
taisin itseni. Ja kumpaan kategoriaan kollegani sijoit-
taisivat minut. Monta tyhmää ja monta älykästä rastia. 
Nousen portaat kolmanteen kerrokseen ja etsin kat-
seellani pöytää, jossa voisin tutkailla listaani rauhassa.

Taaimmaisessa pöydässä istuu tutunnäköinen hah-
mo. Tunnistan hänet Kalle Holmbergiksi. Hän lu-
kee kirjaa. Tai itse asiassa kahta. Rinnakkain. Toinen 
on Theodor Adornon Esteettinen teoria ja toinen Hei-
ner Müllerin Germania - Kuolema Berliinissä, johon on 
koottu Müllerin näytelmiä ja muita teatterille kirjoitet-
tuja tekstejä. Holmberg on listallani tyhmien joukos-
sa. Tiedän, että hän on tehnyt pitkän ja kunnioitetta-
van uran ja että häntä pidetään yhtenä suurista, mutta 
minä olen nähnyt Kallelta vain yhden ohjauksen kym-
menvuotiaana Savonlinnan Oopperajuhlilla. Istuin ta-
karivissä parhaan kaverini Jarkon kanssa. Meillä oli yk-
köset päällä eli Savonlinnan Työväen Palloseuran pu-
naiset verkkarit ja huolella viimeistellyt vesikampauk-
set. Olimme salakuljettaneet katsomoon karkkia ja ko-
kista. Odotimme, että näkisimme jotakin ihmeellistä ja 
jännittävää. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Esityksen 
seuraaminen tuntui pitkästyttävyydessään kidutukselta. 
Vai oliko sen ohjannut sittenkin Ralf Långbacka? Entä 
jos Kalle näkisi nyt listani. Tiedän hyvin kumpaan ka-
tegoriaan hän minut sijoittaisi.

Haen hyllystä Adornon ja Müllerin (joita minulla ei 
ole aikomustakaan lukea) ja lähden häpeissäni kotiin. 
Alan väsätä uutta listaa. Kaikki uusiksi. Lopulta listaan 
kaikki tuntemani sata teatterintekijää älykkäiksi ja vii-

meisenä lisään itseni tyhmien listalle. Katson listaa. Tai 
oikeastaan tuijotan sitä. Tuijotan sitä loppupäivän. He-
rään iltapäivällä. Huomaan listan. Lähetän sähköpos-
tia Janne Saarakkalalle. Kerron, että nyt on vitsit vähis-
sä. Olen jumissa. Minusta ei ole kirjoittamaan mitään 
älykkäästä esityksestä tai sen kaipuusta. 

2. Kansan parissa
Olen kävelyllä Töölönlahdella kun Janne soittaa mi-
nulle. Janne kysyy listasta ja tivaa kumpaan kategoriaan 
olen hänet laittanut. Sanon, etten kumpaankaan, koska 
en ole nähnyt hänen esityksiään. 
Ylitän Linnunlaulun rautatiesillan ja jatkan matkaani 
kohti kaupunginteatteria. Isolla näyttämöllä on esitys.

Tiedän, että Janne on tehnyt esityksen, jossa kontat-
tiin marraskuussa räntäsateessa pitkin Helsingin katu-
ja jonkin hyvän puolesta (en muista minkä). Ehkä mi-
näkin voisin kontata jonkin hyvän asian puolesta ja to-
distaa siten älykkyyteni. Kontata vaikka nyt sitten älyk-
käämmän teatterin puolesta. Tässä, nyt, kaupungin-
teatterin edustalla. En vain erityisemmin pidä kont-
taamisesta. Enkä haluaisi, että kalleimmat, 314,95 eu-
roa maksaneet Citizens of Humanityn Adonis Slim Fit 
-farkkuni likaantuvat. Se olisi liian suuri uhraus oli asia 
miten tärkeä tahansa. Jos konttaamisen sijaan ankkakä-
velisin tai tekisin kyykkyhyppyjä?

Jonkun pitäisi nähdä esitykseni, että se olisi olemas-
sa. Soitanko Hesarin toimittajalle ja sanon, että tulee 
kuvaajan kanssa paikalle? Ehtisin miettiä muutaman 
älykkään onelinerin ennen kuin he saapuvat. Parin si-
vun henkilökuva älykkäästä teatterintekijästä Hesariin. 
Minähän on esityksistä nykyään se kaikista tärkein. 
Ja Hesarin toimittaja näytelmieni ainoa katsoja (eikä 
Marx). Juha Hurmekin työntää itse kottikärryissä pölk-
kyä pitkin kaupunkia uuden Europaeus-näytelmän-
sä videotrailerissa. Siinä ei ole kyse taiteilijan monivi-
vahteisesta ja pulppuavasta luovuudesta vaan tietoisesta 
ja ennen kaikkea älykkäästä brändäyksestä. Juha Hur-
me on merkki, ja vaikka et näkisikään Juha Hurmeen 
mahdollisesti tylsää näytelmää, näet ainakin ja nimen-
omaan Juha Hurmeen, ja ehkä seuraavalla kerralla kir-
jastossa lainaat hänen kirjansa, luet ensi-illan alla leh-
destä haastattelun, kuuntelet Juhan matalaa ääntä ra-
diosta tai katsot Juhaa television kulttuuriohjelmassa. 
Minäkin tiesin Juha Hurmeen älykkääksi ja syvällisek-
si teatterintekijäksi ennen kuin olin nähnyt yhtään hä-
nen esitystään.

Mutta takaisin älykkääseen esitykseeni. Jos ajoittai-
sin vastaesitykseni kaupunginteatterin farssin väliajalle, 
niin silloinhan minulla olisi iso yleisö. Voisivat katsella 
esitystäni samalla kun nauttivat väliaikatarjoiluista.

Odotellessani väliaikaa googlaan 905,90 euroa mak-
savalla Apple iPhone 5S 64GB (Kulta) -älypuhelimel-
lani tietoa Helsingin kaupunginteatterista. Wikipedia 

tietää kertoa teatterin olevan Helsingin teatterisäätiön 
ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mah-
dollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdolli-
simman laajalle katsojakunnalle. Minulle on epäselvää 
mitä moderni tässä yhteydessä tarkoittaa. Tai siis edus-
taako teatterissa tänään esitettävä Hotelli Paradiso hei-
dän käsitystään modernista? Tai hyvästä tai monipuo-
lisesta?

Haen teatterin aulasta ohjelmalehtisen ja alan sela-
ta esitysten tekijätietoja. Paljon tuttuja nimiä, joista osa 
on myös omalla sadan tekijän listallani.

Opiskeluaikoinani useampikin teatterintekijä il-
moitti haluavansa tehdä kansanteatteria. En tiedä tar-
kalleen mitä he sillä tarkoittivat, mutta oletan, että ai-
nakin yhtenä pyrkimyksenä oli tehdä sellaisia biisejä, 
jotka avautuisivat laajemmalle yleisölle ja joiden väli-
tyksellä tulisi tehtyä pesäero elitistiseen ja itseensä kä-
pertyvään marginaaliteatteriin, joka ei huomioi katso-
jaansa.

Mutta onko kansanteatterintekijän suhde yleisöön-
sä sitten sen tasavertaisempi? Vai katsooko tekijä ”kan-
saa” jo lähtökohtaisesti hiukan ylhäältäpäin ja näyttäy-
tyykö kansa vähän tekijää itseään tyhmempänä, jona-
kin, jonka kapasiteetti ei riitä vastaanottamaan muuta 
kuin entuudestaan tuttuja ja turvallisia sisältö- ja muo-
toratkaisuja?

Toki kansanteatterin tekijäksi julistautuminen voi 
olla älykkäästi laskelmoitua urasuunnittelua. Tekijä voi 
perustella valintojaan tyyliin ”kun nyt teen Niskavuo-
ren siellä ja Tšehovin täällä, niin sitten viiden tai kym-
menen vuoden päästä saan tehdä ihan mitä huvittaa 
tuolla”. Mutta ajatteleeko taiteilija näin ja tekeekö hän 
työtään silloin intohimosta vai ainoastaan vallanhimos-
ta?

Toisaalta Helsingin Kaupunginteatterin ja kaupun-
ginteattereiden kritisoiminen on helppoa. Eikä edes 
kovin älykästä. Konttaustani enemmän vaikutusta olisi 
sillä, että juonisin itseni taloon ja lähtisin seinien sisäl-
lä tekemään vallankumousta – vaikka sitten tekemällä 
epämodernia, huonoa ja yksitoikkoista teatteria.

Otan sadan älykkään tekijän listani esille. Ympyröin 
sieltä kymmenen minun mielestäni kiinnostavinta te-
kijää. Koska olen itse ensimmäisenä top-kympissä, al-
lekirjoitan listan Vieno Niemisen nimellä. Pudotan lis-
tan teatterin palautelaatikkoon. Toivottavasti se kan-
tautuu Sarkolalle asti.

3. Hagikses
Jatkan matkaani Hakaniemen rantaan. Juha Hurme 
tulee kottikärryineen ja pölkkyineen vastaan. ”Mul-
la on tässä kyydissä Steven Elopin pää”, Juha hekotte-
lee kun ohitan hänet. Olen ajatuksissani enkä jää nyt 
tutkimaan päätä sen tarkemmin. Haluaisin mennä kal-
jalle, mutta minulla ei ole rahaa. Olisi pitänyt tajuta 

pummata Juhalta muutama euro.
Näin joitain vuosia sitten Berliner Ensemblessä Ro-

bert Wilsonin ohjauksen Brechtin ja Weilin Kolmen 
pennin oopperasta. Sali oli viimeistä piippuhyllyn sei-
somapaikkaa myöten täynnä ja yleisössä oli niin kaljaa 
juovia punkkareita bondagehousuissa kuin parhaim-
piinsa tälläytyneitä vanhempia rouvia iltapuvuissa. Kun 
näytelmän päähenkilö Puukko-Mackie lausui klassik-
korepliikkinsä ”Mitä on pankkiryöstö pankin perus-
tamiseen verrattuna?” yleisö puhkesi monta minuut-
tia kestäviin suosionosoituksiin, taputuksiin ja vihel-
lyksiin.

Minulle esitys oli älykästä teatteria: Jokainen näyt-
tämökuva oli kiehtova ja huolella rakennettu, ja mie-
lestäni Wilson oli ratkaissut (tai ehkä Wilsonin kohdal-
la olisi parempi sanoa kuvittanut) älykkäästi ja hyvällä 
maulla varsinkin näytelmän väkivallan- ja seksintäytei-
sen pintatason. Esitys oli tinkimätön, epäsovinnainen 
ja surrealistinen, enkä kokenut että minua katsojana 
yritettiin erityisemmin miellyttää.

Esitys oli minulle myös siksi erityinen teatteriko-
kemus, että pidän harvoin mistään yhtä populaaris-
ta ja viihteellisestä. Tunnistan suhtautuvani jo valmiik-
si ennakkoluuloisesti ja asenteellisesti vähänkin popu-
laarimpaan teatteriin. Asenteellisuuteni takia käyn hy-
vin harvoin katsomassa isommille näyttämöille tehty-
jä esityksiä ja silloin kun käyn, minussa aktivoituu jon-
kinlainen vastustus esitystä kohtaan, haluttomuus pitää 
esityksestä. Populaarien – tai sellaisiksi tarkoitettujen – 
esitysten sijaan tarkastelua kaipaisi ehkä oma asenteelli-
suuteni. Siis miksi marginaalijuttu on muka lähtökoh-
taisesti parempi ja helpompi hyväksyä kuin esitys, joka 
on tehty isolle näyttämölle? Yleensä, kun näen jotakin 
hyvää teatterissa, toivon kyseisen esityksen tavoittavan 
mahdollisimman laajan yleisön. Mutta entä jos näin 
kävisi? Täsmälleen sama esitys siirtyisi isolle näyttämöl-
le ja saisi paljon katsojia. Kadottaisiko esitys silloin jo-
tain viattomuudestaan tai ”hengestään” vain sen takia, 
että se olisi suosittu?

Berliner Ensemblen Kolmen pennin oopperassa mi-
nulle ei tullut ikävä Grotowskia, köyhää teatteria, li-
kaista kellaritilaa, hienhajua ja niitä kolmea kollegaa 
katsomossa, joita näin viimeksi viime viikolla Vaihtola-
van performanssitapahtumassa. (Kaikki edellä luetellut 
ovat asioita, joista myös kovasti tykkään ja joiden ku-
mouksellisuuteen vahvasti uskon.)

4. Tyhjä aukeama 
Voisiko esseeni olla vain tyhjä aukeama? Menisikö se 
läpi käsitetaiteena? Siis vähän samaan tapaan kuin tyh-
jä näyttämö. Saisinko silloin 400 euron kirjoittajapalk-
kioni? (Saan myöhemmin kuulla, että palkkio onkin 
100 euroa.)

Eikö jossain festareilla ulkomailla ollut joskus esitys, 
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jossa katsojat istuivat katsomassa tyhjää näyttämöä ei-
kä mitään muuta tapahtunut? Muistan lukeneeni, et-
tä moderni taideteos sisältää aina myös teoksen itsensä 
kritiikin. Miten on tyhjän kohdalla?

5. Älykkö näyttämöllä 
Miltä älykkö näyttää näyttämöllä? En tiedä onko Ho-
telli Paradiso -esityksen tyypeissä älykköä, mutta jos ei 
ole, voin luonnostella sellaisen tässä teille. Esseen dea-
dline venyy ja paukkuu, mutta tähän ei mene kuin mi-
nuutti – jos sitäkään. Takaan, että tämä on hauska ja 
uppoaa takuuvarmasti kansaan.

Älykön tärkein tunnusmerkki on silmälasit. Älykkö 
on aina rillipää. Mitä paksummat linssit, sen hauskem-
pi hahmo. Älykön ruumiinrakenne on laiha ja epäur-
heilijamainen, mahdollisesti huonoryhtinen. Hiusmalli 
on epämuodikas, sotkuinen tai outo. Älyköllä on tun-
nistettava puhetapa ja älykön suuhun sopii hyvin sivis-
tyssanat ja tieteelliset ilmaukset, jotka kuvastavat äly-
kön vieraantuneisuutta todellisuudesta ja kanssaihmi-
sistä. Myös käytös on kummallista. Älykkö on neu-
roottinen, älykkö voi esimerkiksi pestä jatkuvasti käsi-
ään. Älyköllä on vähän tai ei lainkaan kokemuksia vas-
takkaisesta sukupuolesta. Älykön mahdollisesta homo-
seksuaalisuudesta voidaan myös antaa vihjeitä. Suku-
puoleltaan älykkö on mies. Naisälykköjä ei näyttämöl-
lä tapaa.

Jatkan matkaani Kruununhakaan ja kohta tapaan-
kin jo näyttämöllä äsken kuvaamani tyypin. En Kome-
diateatteri Arenassa vaan suomenruotsalaisessa vaihto-
ehtoteatteri Viiruksessa, ohjaaja Lauri Maijalan kirjoit-
tamassa ja ohjaamassa Där Vi En Gång Flått -esitykses-
sä. Vaikka Oskar Pöystin esittämässä ranskalaisessa kä-
sitetaiteilijassa toteutui lähes kaikki kuvailemani ulkoi-
set älykkökliseet, oli kohtaus silti minusta hauska. Eh-
kä siksi, että tunnistin hahmosta itseni. Minä voisin ol-
la tuo tyyppi, joka on valmis paketoimaan saksalaisen 
transvestiittipoikansa (Viktor Idman) muoviin ja myy-
mään hänet vain demonstroidakseen, miten nykykapi-
talismi toimii. Kohtauksen sisältö oli ehkä vähän ky-
seenalainen (kapitalismin kritisoijat ja taiteilijat ovat 
naurettavia sekopäitä) ja jopa populistinen, mutta älyk-
köhahmo toi esitykseen itsekriittisen tason tarkasti ja 
oivaltavasti näyteltynä.

6. Pussy Jokela
Esitys-lehdessäkin parjattu Juha Jokela tekee minusta 
älykästä älykästä teatteria, vaikka hänen taiteensa ei eri-
tyisemmin puhuttelekaan minua. 

Minusta on arvokasta, että Kansallisteatterin ja Es-
poon Kaupunginteatterin isoilla näyttämöillä esitetään 
menestyksekkäästi uutta kotimaista draamaa, jossa on 
riittävästi sisältöjä ja avauksia laajempaan yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Arvostan Jokelan taitoa, myös 

teknisesti näytelmäkirjailijana, vaikka estetiikaltaan hä-
nen näytelmänsä muistuttavat minusta liikaa televi-
siodraamaa. Niin myös Esitystalous 2. Hyvää esitykses-
sä minusta on se, että Jokela on uskaltanut rikkoa edel-
listen näytelmiensä suljettua kamarinäytelmämuotoa. 
Esityksessä on jonkinlaista Charlie Kaufman -hakua, 
mutta omiin mieltymyksiini esitys on vähän liian kiltti, 
sovinnainen, järkevä ja konstailematon. Ehkä Juha Jo-
kelan esityksistä puuttuu pahuutta sikäli kuin se filoso-
fi Georges Bataillen mukaan on tunnusomaista merkit-
tävälle taiteelle.

Toisaalta olen nähnyt paljon pahuuden kanssa flirt-
tailevia esityksiä, jotka ovat olleet hyvin epäkiinnosta-
via. Ymmärtääkseni Bataillen ajatus teatterikonteks-
tiin siirrettynä tarkoittaisi sitä, että itse teatteriteon tu-
lisi olla tietoista pahan tekemistä sen sijaan, että aiheen 
tasolla käsitellään pahan ongelmaa. Ehkä Pussy Riot 
-punkyhtyeen performanssitaide voisi tavoittaa jotain 
siitä, mitä Bataille pahallaan ajaa takaa. Mutta Suo-
meen siirrettynä sekin voisi olla vain paskaa punkkia ja 
tuhnua performanssia.

Ehkä äly on kontekstin tajua. Ei ole samantekevää 
mihin tekee mitäkin, koska rakenteet ja maisema sisäl-
tävät merkityksiä. Yleensä parhaissa esityksissä tämä on 
jollain tavoin huomioitu. Esitystalous 2:n oikea paikka 
on nimenomaan Espoon Kaupunginteatteri.

7. Teatterintekijä avoimena: ”Vihdoinkin olen sinut 
muotojeni kanssa!” 
Jokaiseen esitykseen voi suhtautua älyllisellä uteliaisuu-
della. Kaiken voi halutessaan älyllistää. Mille tahansa 
näyttämölliselle ratkaisulle voi löytää älylliset peruste-
lut tai nähdä jokaisen ratkaisun takana ajattelua ja va-
lintaa...

Operetin, revyyn, kyökkidraaman tai muun halvek-
situn muodon voi ”löytää uudelleen” ja tehdä toisin.

Kovimmat näytelmänkieltäjät ja kokemusesitystyy-
pit ohjaavat nykyään pertsaa kaupunginteattereille. Mi-
kä valinta se on?

Parhaista esityksistä tulee aina sellainen fiilis, että ne 
on jotenkin vapaita, että niissä voi tapahtua mitä ta-
hansa. Niissä suhde katsojaan on jotenkin röyhkeämpi, 
katsojan odotuksia ei kunnioiteta tai sitten ollaan aina 
vähän edellä katsojaa. Pidän siitä katsojana, että saan 
olla esitystä tyhmempi, etten pääse esityksen päälle, saa 
sitä haltuun. Kun menen katsomaan teatteria, menen 
katsomaan taideteosta. En kaipaa sitä, että minua yrite-
tään miellyttää, ellei teoksen aihe ole miellyttäminen.

Onko niin, että kaikista pahin stigma, jonka suo-
malaisella teatterikentällä voi saada, on se että leimau-
tuu älykkään teatterin tekijäksi ja joutuu tahtomattaan 
marginaaliin?

Älykäs ja omaperäinen tekijä tietysti tekee valintaa 
myös sen suhteen mistä vaikuttuu. Jos on tehty lyhy-

en ajan sisällä jo kymmenen esitystä tai näytelmää, jos-
sa kritisoidaan vaikka tosi-tv:tä tai persuja, niin voi olla 
hyvä valita jotain muuta näiden sijaan.

Sitä toivoisin, että juuri ne älykkäimmät tekijät tart-
tuisivat näihin latteisiin aiheisiin. Lähestyisivät niitä 
poikkeavasta kulmasta ja yllättävillä havainnoilla. Oli-
si hienoa nähdä vaikka ohjaaja ja dramaturgi Katariina 
Numminen tekemässä teatteria Matti Nykäsestä. Äly-
käs tekijähän tekee myös itseään vastaan! Tekee sitä mi-
kä on mahdotonta tai mitä ei pitäisi tehdä, kiinnostuu 
myös sellaisesta mikä ei kiinnosta itseä tai omia kave-
reita (tai sitten kiinnostaa liian monia).

8. ”Jos kaikki se mistä mä olin alunperin haaveillu 
ois toteutunu...” 
Minunkin joitakin tekstejä on luonnehdittu joskus 
älykkäiksi. Sellainen tietysti imartelee, mutta samalla 
olen miettinyt teoksen puutteita ja mitä teksti tai esitys 
olisi voinut olla.

Eikö tekijä koe aina teoksensa vähän tyhmänä, jo-
tenkin riittämättömänä, vajaana, vaikka pyrkimyk-
set olisivatkin olleet miten älylliset tahansa? Tai älyttö-
mät? Ainakin minä olen havahtunut ruoskimasta itseä-
ni myös siitä, etten ole saanut luotua mitään riittävän 
älytöntä, hauskaa ja räävitöntä meininkiä – kuten vaik-
ka tässä esseessä.

Voiko mikään esitys koskaan vastata kaikkiin siihen 
kohdistuviin kriittisiin katseisiin? Eikö paraskin esitys 
ole aina jollain tavalla vajavainen, haavoittuva ja alttii-
na vastaväitteille? Siksi älykkäinkään esitys ei ole kos-
kaan tarpeeksi älykäs. Jokainen näyttämöllinen ratkai-
su on aina jostakin näkökulmasta epätyydyttävä. 

Onko kysymys älykkäästä esityksestä lopulta vain 
makuasia? Ja kenellä on valtaa määritellä se mistä mi-
nun tulee pitää?

Olen taipuvainen ajattelemaan, että suomalainen 
teatteri saisi olla vähän älykkäämpää, miksei paljon-
kin. Ei välttämättä akateemisempaa, en kaipaa profes-
soreiden rutikuivia esityksiä filosofien vaikeista klassik-
koteksteistä. Mutta olisi hienoa, jos meillä myös oli-
si omat jelinekit ja polleschit, jotka määrittelisivät ko-
ko taiteenlajin uudestaan omilla ehdoillaan. Olisi hie-
noa, jos suomalaista teatteria katsoessa saisi useammin 
tunnistaa näyttämöälyä ja älyllistä rohkeutta esimerkik-
si aihevalinnan, havainnon, tyylin ja muodon tasolla. 
Olisi hienoa, jos tehtäisiin esityksiä, joiden yleisösuh-
teet olisivat rohkeampia. Olisi hienoa nähdä nykyteat-
teriesitys, joka olisi niin älykäs, ettei sen tekijöiden tar-
vitsisi erikseen uhota omaa nykyaikaisuuttaan. Ja olisi-
pa muuten hienoa nähdä joskus älykästä pertsaa.

Silti jo pelkästään vilkaisu sadan tekijän listaani saa 
minut vakuuttuneeksi siitä, että suomalaisessa teatteris-
sa on vaikka miten paljon kiinnostavia tekijöitä, jotka 
tekevät tinkimättömästi täysin omanlaista taidettaan ja 

joille ainakin toivottavasti on täysin samantekevää pi-
detäänkö heitä älykkäinä vai ei – ja monentenako he 
ovat milläkin listalla. e
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Tässä esseessä pohdin käsitystä tiedosta ja sen muodos-
ta. Miten tieto suhteutuu materiaan? Entä millaista tie-
toa ruumis voi pitää sisällään? Tarkastelen – tai ajatte-
len – erityisesti kokemustani Maija Hirvasen Walkapo-
lis -kaupunkikävelyteoksesta (2013), jossa katsoja haas-
tetaan liikkeeseen kohti kaupunkia, toisia katsojia ja it-
seään.

Taustaksi
Olen tutkinut väitöskirjassani Maurice Merleau-Pon-
tyn (1908–1961) fenomenologiaa peilaamalla hänen 
ajatteluaan valikoituihin nykytaiteen teoksiin.1 Alkusy-
säys tälle tutkimusprojektille oli oivallus siitä, miten sa-
mankaltaisia taiteen ja filosofian kysymyksenasettelut 
voivat olla. Taiteilija voi tutkia samaa kysymystä, jos-
ta filosofi on kirjoittanut tuotantonsa. Kuitenkin tai-
deteoksen ja filosofian tavat ajatella ovat hyvin erilai-
sia. Filosofia on argumentaatiota, ankaraa ajattelua, jo-
ka tapahtuu keskusteluissa yhteisössä – ja tietysti en-
nen kaikkea kirjoituksessa. Taiteessa ajattelu puolestaan 
kietoutuu teokseen tai esitykseen, mutta sen varsinais-
ta paikkaa on vaikea jäljittää. Teoksen kohtaaminen voi 
synnyttää minussa ajatuksen, mutta voinko väittää, et-
tä teos ajattelee? 

Idean ruumis
Italialaisen filosofi Giorgio Agambenin Proosan idea 
(Idea Della Prosa, 1985) koostuu lyhyistä teksteistä. Jo-
kainen luku on otsikoitu saman kaavan mukaan. Kus-
sakin esitetään jonkin asian idea, oli kyse sitten oikeu-
den, muusien tai hiljaisuuden ideasta... Lyhyet teks-
tit saattavat vaikuttaa lähinnä reunahuomioilta ja ou-
doilta anekdooteilta. Kirja ei tunnu pyrkivän muodos-
tamaan yleispätevämpää teoriaa, joka paljastaisi kirjoit-
tajan lopullisen käsityksen proosan ideasta. Ellei sitten 
kirja tekona ole juuri sitä: että koko ajatus proosan ide-
asta, sen paradoksaalisuus – voiko olla proosaa ja siitä 
erillistä ideaa? – havainnollistetaan juuri tässä teorian ja 
muodon uudessa kohtaamisessa.

Agamben kirjoittaa keskiaikaisista trubaduureis-
ta, joiden edellytettiin voivan kertoa omien runojen-
sa ”syy”, razo. Termi juontaa juurensa latinan ratio-
nem sanasta. Razo esittelee runon aiheen ja tarjoaa seli-
tyksen, miksi runo on kirjoitettu. Razon ohella truba-
duurielämäkertojen yhteydessä on julkaistu vida, elä-
mäkerta. Agambenia kiinnostaa esimerkki, jossa runoi-
lijan selitys vain sekoittaa entisestään ja päätyy asetel-
maan, jossa runo onkin razon selitys. Samalla kun ra-
zon rooli tulee kyseenalaistetuksi, vahvistuu ajatus siitä, 
että runous asuu runoudessa. Runouden ulkopuolella 
sillä ei ole mitään sanottavaa – ja kuitenkin, kun sukel-
lamme runouteen, voimme tavoittaa eletyn kokemuk-
sen, merkityksen.2  

1 Hacklin 2012.
2 Giorgio Agamben, Idea of Prose, New York: SUNY Press, 1995, s. 51–53.

Agambenin teos muistuttaa meitä ”proosan idean” il-
mauksen sisältämästä ennakko-oletuksesta ja yrittää sa-
malla purkaa sitä. Se osoittaa, miten pelkästä ideasta 
puhuminen synnyttää ajatuksen siitä, että olisi ilmai-
susta irrallaan olevaa erillinen idea. Tämä idean ja ma-
terian välinen jännite liittyy keskusteluun, jonka on sa-
nottu leimanneen estetiikan traditioita: että maailma 
jäsentyisi aistiseen ja yliaistiseen, ideoihin ja aistein ha-
vaittavaan heijastukseen tuosta todellisuudesta. Teos 
materiaalisena antaa muodon idealle, mutta teos sinän-
sä on vain representaatio, siinä missä todellinen idea ai-
na jossain toisaalla.

Kaupunki ja kävelyn taide
Maija Hirvasen Walkapolis-teos korostaa yhteyttä ajat-
telemisen ja kävelyn välillä. Esityksen lähtökohtana on 
tietyssä mielessä ruumiin ja mielen välisen kuilun ylit-
täminen, liikkeen ja ajattelemisen yhteys – kenties jopa 
liikkeen kautta ajattelun muuttuminen?

Kun elokuussa valmistauduin esitykseen, mielee-
ni nousi erilaisia erityisesti kuvataiteen piiristä tuttu-
ja kävelyteoksia, kuten ihmisen kestävyyden äärirajoja 
tutkiva Ulay ja Marina Abramovićin The Lovers – The 
Great Wall Walk (1988), jossa taiteilijat kävelivät pit-
kin Kiinan muuria toisia kohti. Tai performanssin, ku-
vanveiston ja maataiteen rajankäyntiä tutkiva Richard 
Long, joka synnytti maahan jäljen kävelemällä (A Line 
Made by Walking, 1967). Hirvasen Walkapolis ei kui-
tenkaan ole edellisten kaltainen äärimmäinen fyysinen 
suoritus, vaan kutsu kävelylle kaupungin sivupoluille: 
”Sen kuvat, tunnelmat ja äänimaailmat houkuttelevat 
huomaamaan tutuissa paikoissa uudenlaisia asioita.” 

Walkapolis hakee siis kävelemällä erilaista suhdetta 
ympäröivään tilaan. Esitys liittyykin perinteeseen, jo-
hon kietoutuu Charles Baudelairen flaneeraaja, Guy 
Débord ja situationistien dérive sekä psykomaantiede. 
Nämä kaikki pyrkivät vastustamaan funktionaalista ja 
usein markkinalogiikalle alistettua tapaa liikkua kau-
pungissa. Situationistien ja psykomaantieteen tavoit-
teena oli katsoa ympäröivää maailmaa toisin. Harhailu, 
dérive, oli tässä keskeinen rituaali. Eräässä mielessä tä-
män vastustamisen perinteen voi yhdistää myös uuden-
laisen kaupunkitutkimuksen syntyyn, Henri Lefebrven 
ja miksei myös Michel de Certeaun ajatteluun, joissa 
korostui sosiaalinen näkökulma kaupunkitilan raken-
tumiseen. Ketkä kaupunkia asuttavat – ja miten?

Situationistien ja psykomaantieteilijöiden tavoittee-
na oli löytää kävelemällä uusi näkökulma kaupunkiin. 
Tietyssä mielessä dériven tapa suhtautua ympäristöön 
on siis jäljittää sieltä kerroksia, joita ei voi nähdä, mut-
ta jotka kuitenkin ovat tuossa ympäristössä läsnä. Tä-
mä tavoite tuntuu osuvan yksiin myös taiteen ajatte-
lun kanssa.

Hirvasen Walkapolis sisälsi kaksi reittiä, ”Rappi-
on labyrintti – Kallion kujat ja kauneus” sekä ”Pilvi-

teksti • saarahacklin
Kirjoittaja on fenomenologiaan ja nykytaiteeseen erikoistunut tutkija, kriitikko ja kuraattori
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linnoja – Näkymätön eläintarha”. Kallion kujien si-
jaan valitsin jälkimmäisen reittivaihtoehdon, sillä mi-
nua kiehtoi juuri näkymättömyys. ”Pilvilinnoja – Nä-
kymätön eläintarha” viittaa jo nimessään yhteen hel-
sinkiläisten arkipuheessa alati läsnä olevaan, mutta nä-
kymättömään ulottuvuuteen. Kalliolaisten virkistys- 
ja puistoalueena toiminut Töölönlahden pohjoispuo-
li sai 1800-luvun lopulla huviloiden lisäksi myös sosi-
aalisia ja yleishyödyllisiä laitoksia, kuten Diakonissalai-
tos ja Sokeainkoulu. Alueelle piti alkujaan tulla myös 
eläintarha, mutta lopulta se rakennettiin Korkeasaa-
reen. Nimi kuitenkin jäi. Eläintarhaa voisi siis ajatella 
oman aikansa kaupunkisuunnittelun pilvilinnana, joka 
ehti tarttua paikan nimistöön niin, ettei siitä enää ha-
luttu luopua.3  

Kohti ruumista
Jos Agamben palautti mieleen ideoiden ja aistisen maa-
ilman välisen jännitteen, teatteri pakottaa miettimään 
entistä tarkemmin kysymystä ruumiista. Länsimaisen 
filosofian historiassa ruumiin ja mielen jako yhdistyy 
erityisesti ranskalaisfilosofi René Descartesiin (1596–
1650).4 Kartesiolaisessa mieli–ruumis -dualismissa ruu-
mista pidetään petollisena: aistien kautta saatu tieto on 
epävarmaa, mutta ajattelun avulla on mahdollista saa-
vuttaa varmaa tietoa ja kirkkaita ideoita.

Sittemmin ajattelua on kritisoitu. Merleau-Pon-
ty pyrki fenomenologiallaan purkamaan jakoa pettä-
vään ruumiiseen ja kirkkaaseen ajattelun maailmaan. 
Havainnon fenomenologia -teos ottaa tarkasteltavakseen 
havainnon. Lähtökohtana on ajatus, että kaikki tie-
tomme maailmasta tulee meille havainnon kautta. Tai-
detta tarkastelevassa ”Silmä ja henki” -esseessä Merle-
au-Ponty kritisoi Descartesia siitä, että tämä pyrki häi-
vyttämään havaintoon liittyvät ongelmat ja korvaa-
maan sen mallilla: ”[ajattelija] ei enää halua olla teke-
misissä näkyvän kanssa, vaan päättää rekonstruoida sen 
laatimansa mallin mukaan”.5  

Merleau-Pontyn fenomenologian mukaan ihminen 
ei voi irrottaa itseään ruumiista – eikä toisaalta maail-
masta, jonka erottamaton osa on. Läpi koko tuotan-
tonsa Merleau-Ponty pyrkikin uudelleen ajattelemaan 
subjektin ja objektin välistä suhdetta – tai oikeammin 
hänen tavoitteenaan oli ylipäätään päästä eroon näis-
tä käsitteistä, jotka jo itsessään sisältävät jaon kahteen. 
Keskeinen ajatus liittyi oivallukseen siitä, ettei ole ole-
massa ulkopuolista tarkkailupistettä, josta on mahdol-
lista turvassa tarkastella tilannetta, vaan ihminen on ai-
na jo mukana tilanteessa. Fenomenologiassaan Mer-
3 Ks. ”Eläintarhan huvilat ja yleishyödylliset laitokset”
4 Monet Descartesin kirjeenvaihtoon perehtyneet nykytutkija ovat viime vuosina 
halunnut kiinnittää huomion näkökulmaan, joka osoittaa Descartesin suhtautuneen ru-
umiiseen ja sen mahdollisuuksiin tietää myötämielisemmin. Böömin Prinsessa Elisabeth 
(1616–1680) esitti Descartes’lle kysymyksiä tavasta, jolla mieli oikeastaan on yhteydessä 
ruumiiseen ja saa tämän toimimaan. Vastauksessaan  filosofi muotoilee kolme erilaista 
tiedon muotoa, joita ihmisellä voi olla mielestä, ruumiista ja niiden liitosta. Ks. 
Descartes, 25.v.1643. (Descartes 1995.)
5 Merleau-Ponty 2012, 435.

leau-Ponty korostaakin vastavuoroista suhdetta, jossa 
subjekti ja objekti kietoutuvat, sekoittuvat toisiinsa. 

Merleau-Pontyn fenomenologia on vaikuttanut voi-
makkaasti myös käsitykseen katsojasta ja tämän suh-
teesta teokseen. Kuvataiteessa fenomenologinen, elet-
ty kokemus haastoi ajatuksen ilmassa leijuvasta silmäs-
tä, joka tarkasteli teosta ideaalisesta katsomispistees-
tä kuin jumala ikään. Vastaavasti teatterin tai elokuvan 
katsojaa on ajateltu passiivisesti tuolillaan istuvana kat-
sojana. 

Erityisesti 1960-luvulla uusi tapa ajatella katsojan 
roolia johti kokeiluihin, joissa katsojaa ei enää mielle-
tä etäältä tarkkailevaksi, vaan teokseen osallistuvaksi. 
Osallistujana katsojan ei ole mahdollista saada kattavaa 
käsitystä teoksesta. Hän on menettänyt ideaalin tark-
kailupisteen, jossa teosta voisi hallita. Tästä muutok-
sesta kertoo havainnollisesti esimerkiksi installaatiotai-
teen tai myöhemmin myös monikanavaisten videote-
osten synty. Ne imaisevat katsojan sisäänsä ja tarjoavat 
vain erilaisia fragmentteja, muuttuvia katsomiskoke-
muksia, jotka tuottavat erilaisia avauksia teokseen. Toi-
nen esimerkki liittyy erilaisiin osallistavan taiteen muo-
toihin, joissa perinteinen ajatus yleisöstä halutaan tor-
jua ja muuttaa katsoja osallistujaksi.6 Katsojasubjekti 
on syrjäytetty. Eläköön katsoja!

Uudessa asetelmassa katsoja siis imaistaan mukaan 
teokseen. Osallistuminen muuttaa suhteen läheisem-
mäksi – osallistuja on ikään kuin kosketuksissa teok-
seen – mutta samalla otteen saaminen siitä vaikeutuu. 
Kokonaiskuva katoaa ja sen sijaan teos rakentuu jo-
kaisen omassa kokemuksessa. Se tallentuu mielikuvi-
na muistiin ja saattaa siellä muhiessaan myös muuntua 
joksikin aivan muuksi. 

Ruumis esityksenä, esitys ruumiissa
Hirvasen Walkapolis -teoksessa katsoja astuu toiseen to-
dellisuuteen huuhkajan siivittämänä. ”Pilvilinnoja – 
Näkymätön eläintarha” -kävelyllä ensimmäinen pysäh-
tymispaikka on puun juurella. Töölönlahden puistos-
sa oppaamme (Niina Sillanpää) kertoo tarinaa, jossa 
huuhkajan ääni oli sekoittunut ihmisen huuteluun ja 
epäilyyn hulluksi tulemisesta. Hän jatkaa kertomalla, 
miten huuhkajaan liittyy erilaisia uskomuksia. Käve-
lijöiden mieliin piirtyy kuva huuhkajasta, jonka oikea 
jalka on asetettu nukkujan rinnalle, jotta tältä voitai-
siin kysyä mitä tahansa. Kenen rinnalle jalka asetetaan? 
Mitä kysytään? Mikä on totuus? Ensimmäinen pysäh-
dys synnyttää eräänlaisen sopimuksen: on haluttava as-
tua alueelle, jossa toden ja kuvitellun, unen ja valveen 
rajaa hämärtyy.

Kävelyllä ollaan liikkeellä. Esitys kohdataan yleisö-
nä. Helpotuksekseni huomaan, että myös kävelyesityk-
sessä yleisön joukkoon on mahdollista piiloutua. Voin 
viipyillä toisen selän takana tai uppoutua hetkeksi kes-
6 Bishop 2012.

kusteluun, aivan kuin olisin ihan vain kävelyllä ystä-
vän kanssa. Esitys kuitenkin muistuttaa itsestään eri ta-
voin. Yksi näistä tavoista on lähes huomaamaton: kul-
jetamme mukana vanerista matkalaukkua, jota jokai-
sen kävelylle osallistuvan toivotaan vuorotellen kanta-
van. Vaikka matkalaukku on epäkäytännöllinen, huo-
maan oman vuoroni tullessa, ettei se ole onneksi ko-
vin painava. Laukkua ei tarvita kertaakaan koko käve-
lyn aikana. Paitsi tuohon kantamiseen. Taakan jakami-
sen eleeseen.

Kanssakatsojan selän taakse piiloutuva katsoja jou-
tuu kävelyn aikana kuitenkin myös erotetuksi osastaan 
laumaa. Pysähdymme puun juurelle, jossa yleisöltä 
pyydetään vanhentuneita mielipiteitä. Kuten oppaam-
me kertoo, kyseessä on kuvataiteilija Tellervo Kochta-
Kalleisen teos. Ajatuksena on jäljittää muistisopukois-
ta mielipiteitä, jotka ovat aikojen saatossa muuttuneet. 
Siis: ”Mielipide ja vuosi, jolloin se on vanhentunut?” 

Tilanne on periaatteessa vapaa. Kukaan ei pako-
ta sanomaan ääneen mitään. Kukaan ei myöskään pyy-
dä sitoutumaan, perustelemaan kantojaan tai aloitta-
maan väittelyä. Sen sijaan nyt kaivellaan epäjohdon-
mukaisuuksia, ratkaisevia nytkähdyksiä omassa ajat-
telussa. On outoa millaisen täydellisen avuttomuuden 
tunteen kysymys voi synnyttää. Yhdessä silmänräpäyk-
sessä olen vakuuttunut siitä, etten oikeastaan ole kos-
kaan ollut mitään mieltä mistään tai jos olen, en aina-
kaan ole koskaan muuttanut mielipidettäni. Kumpikin 
ajatus kuulostaa vastenmieliseltä. Olenko harmaa, mie-
lipiteetön olmi vai joustamaton paremmin tietäjä? Vai 
ovatko merkittävät mielipiteenmuutokset liian häpeäl-
lisiä jaettavaksi?

Mielipiteillä rakennetaan omaa identiteettiä. Mie-
lipiteen muuttaminen edellyttää sysäystä ja se synnyt-
tää katkoksen, jonka jälkeen käsitys itsestä ja muista on 
jälleen erilainen. Kun kuulen muiden kävelijöiden van-
hentuneita mielipiteitä, tunnen suurta haikeutta. ”En 
mene koskaan naimisiin” kertoo kenties nuoruuden 
uhmakkuudesta tai epätoivosta ja samalla vihjaa onnel-
lisesta lopusta. Joku, jossain, on löytänyt rakkauden? 
Kukin ääneen lausuttu vanha mielipide piirtää esiin ih-
misiä ja heidän tarinoitaan, joista erottaa elämänkoke-
muksen tai erilaisten elämäntilanteiden synnyttämän 
suuremman tai pienemmän oivalluksen. 

Toisten vanhentuneet mielipiteet myös sysäävät etsi-
mään omia mielipiteitä. Yllättäen huomaan, että juuri 
ruumiin kautta olisi mahdollista tavoittaa rippeitä mie-
lipiteen muutoksesta. Muistan yhtäkkiä, miten joskus, 
ehkä vielä vuonna 1999 ajattelin, että vain toisenlaiset 
ihmiset käyvät tanssitunneilla. En kuitenkaan saa sa-
nottua mielipidettä ääneen. Lohduttaudun ajatuksella, 
ettei tätä mielipidettä pitäisikään levittää – vanhentu-
neita mielipiteitä nimittäin myös jaetaan eteenpäin ha-
lukkaille. Osa ei tietenkään löydä uutta omistajaa. Lo-

puksi, ryhmän yhteisestä päätöksestä, käyttämättä jää-
neet mielipiteet poltetaan. Olemme parantolassa.

Muistutus, varoitus
Jos Agambenin kautta päädyin pohtimaan muodon ja 
sisällön yhteyttä, on luontevaa ajatella, että Walkapolis-
esitystäkään ei voi irrottaa sen kävelystä. Esitys houkut-
telee esiin erilaisia liikahduksia minun ja maiseman vä-
lillä, luo vastavuoroista suhdetta. 

Walkapolis yhdistää maisemaan tarinoita ja tarinoi-
ta maisemaan. Ryhmän mukana kulkenut ”suojelusen-
keli” (Liisa Oikkonen) kutsuu meidät seisomaan kes-
kelle ruohokenttää, josta avautuu näkymä Töölönlah-
den pohjukkaan. Yksityiskohtaisesti enkeli kuvailee 
meille Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli -maalaus-
ta (1903), joka on alun perin sijoittunut juuri tuohon 
samaiseen Töölönlahden maisemaan. Simberg on oles-
kellut alueella parantolassa. Kohta kohdalta elokuisen 
aamuruuhkaan paahtaessa taustalla Helsinginkadulla 
eteemme hahmotellaan maalaus kahdesta enkeliä paa-
reilla kantavasta pojasta. Ikoninen kansallismaisema, 
pääkaupungin ylpeys ja toisaalta haurauden ja melan-
kolian kuva lomittuvat toisiinsa. Tässä samassa paikas-
sa opas otti meistä ryhmäkuvan. Olemme selvästi toi-
pumassa.

Kävelyn viimeisimpinä koitoksina ryhmää pyyde-
tään nousemaan rataa vierustaville kalliolle. Täältä on 
hyvä ihailla Helsingin horisonttia – moni kävelijöistä 
lienee ollut kallioilla ennenkin. Maiseman ihailun kui-
tenkin pysäyttää kallioiden keskeltä nouseva huppupäi-
nen hahmo (tanssija-koregrafi Mia Habib). Hän lähes-
tyy meitä tarkkaillen ja ryhtyy sitten yksitellen rakenta-
maan meistä ryhmää siirtämällä ihmisiä toistensa lähei-
syyteen, kosketuksiin. Kun kosketus kulkee koko ryh-
män läpi, Habib kuiskaa ohjeita korvaan jaettavaksi 
eteenpäin. Tämä ihmisketju, joka toimii samalla rikki-
näisenä puhelimena, alkaa pikku hiljaa hengittää ja vi-
heltää kuin yksi iso orgaaninen massa. 

Kun seison kallioilla käsi vieraan ihmisen olkapäällä, 
huomaan miettiväni August Rodinin veistosta Calais’n 
porvarit (1889). Olen varma, että assosiaatio syntyy 
muistikuvasta toisiinsa nojaavasta ihmisjoukosta. Kuu-
luisassa veistoksessa Rodin on kuvannut kaupungin 
puolesta itsensä uhraavien miesten ryhmän, ne porva-
rit, jotka antautuvat Englannin kuninkaalle pelastaak-
seen Calais’n. Myöhemmin kun tarkistan, huomaan, 
että veistoksen eri versioissa miehet eivät itse asiassa oi-
keastaan kosketa toisiaan. (Kuningas armahti nämä it-
sensä uhraajat – Rodinin veistokseen valitsemalla het-
kellä miehet eivät tätä kuitenkaan vielä tiedä.)

Kallion päällä ”Pilvilinnoja – Näkymätön eläintar-
ha” -kävelyesitys leikkii monumentin idealla. Tilapäi-
nen monumentti ei noudata perinteisen monumen-
tin logiikkaa; tilapäinen monumentti on oksymoroni. 
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Monumenttihan pystytetään, jotta muistettaisiin. Mui-
naisranskan sana monument tarkoittaa hautaa. Taustalla 
on latinan monumentum ja monere: muistuttaa tai va-
roittaa. Hirvasen esityksessä rakentamamme näkymä-
tön monumentti pyyhitään seuraavassa hetkessä pois, 
se jättää kalliot vapaiksi seuraavien esitysten monu-
menteille. 

Mutta onko tilapäinen monumentti jo unohdet-
tu? Tietyssä mielessä tuo monumentti jatkaa vielä elä-
määnsä, sillä ryhmän yhdessä muodostama monu-
mentti on kaiverrettu muistiin, meidän osallistuji-
en ruumiisiin. Entä mistä sitten tuo tilapäinen monu-
mentti haluaa meitä varoittaa ja muistuttaa? Pysähty-
misestä, hetkestä, jolloin kaupunki, esitys ja sen katso-
minen olivat kaikki vain yhtä hengitystä? 
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On yö ja yritän kirjoittaa biisiä No More Broken Hearts 
-esitystä varten. Olen kirjoittanut useana yönä, mut-
ta biisi ei tahdo tulla valmiiksi. Tiedän miten se menee, 
se on eräänlaista ränttätänttä-punkia ja kertosäkees-
sä lauletaan ”Olen rakastanut kuin ruhtinas”. Biisi ker-
too siitä, miten rakkautta on tuhlattu ylitsevuotavasti, 
röyhkeästi ja seurauksista välittämättä. Siitä, että vaik-
ka ihmisen kokemusta ihmissuhteista hallitsisi pääasi-
assa torjutuksi tulemisen tunne, hän voi silti yrittää säi-
lyttää arvokkuuteensa ja nähdä jotain mieltä siinä, että 
on yrittänyt. Siitä esityksenkin pitää kertoa. Biisistä ei 
vain tule valmista, ei tänäkään yönä. 

Itseasiassa biisi ei tule koskaan valmiiksi, eikä siis 
päädy esitykseen.

***

No More Broken Hearts -esityksessä luen kirjoittamia-
ni rakkauskirjeitä viidentoista vuoden ajalta. Kirjeet on 
osoitettu seitsemälle eri miehelle. Esityksessä seison Ki-
asman seminaaritilassa ja puhun, minulla on farkut ja 
musta lyhythihainen paita. Nappimikrofoni mahdol-
listaa sen, että kaikki puheeni kuuluu. Luen kirjeen, 
kommentoin sitä, luen toisen kirjeen ja kerron jon-
kun irrallisen tarinan, joka liittyi elämäntilanteesee-
ni kirjeen kirjoittamisen aikana. Kommentit ovat vä-
lillä hauskoja, välillä pohdiskelevia. Luettuani viimei-
sen kirjeen totean, etten aio kirjoittaa enää koskaan ke-
nellekään. Juon punaviiniä ja kuuntelen Nick Cavea, 
pyörrän päätökseni kirjoittamattomuudesta ja päätän-
kin kirjoittaa kirjeen Stringer Bellille, amerikkalaisen 
tv-sarjan gangsterille. Kirje perustuu rakkauslauluista 
ottamiini lainauksiin. Tämän jälkeen pukeudun vaale-
anpunaiseen stetsoniin ja valkoisiin bootseihin, sytytän 
pinkin sydänvalon ja esitän kirjoittamani kantrihenki-
sen biisin Love is a Desert.

Esitys perustui yksityisille kirjeille, jotka olin lähet-
tänyt, mutta joiden luonnosversiot olin säästänyt. Aja-
tus kirjeiden käyttämisestä osana esitystä oli ollut mie-
lessäni joskus aiemminkin lukiessani niitä. Kirjeiden 
teksti tuntui erityiseltä, huolimatta niiden erilaisuudes-
ta ja siitä, että kirjeet oli kirjoitettu eri aikoina, erilai-
sissa elämäntilanteissa. Niiden vastaanottajat olivat ol-
leet keskenään erilaisia ihmisiä, erityisiä. Kirjeet kirjoit-
tanut ”minä” oli ollut eri aikoina erilainen: nuorem-
pi, joka tunsi itsensä vanhaksi, tai vanhempi, joka luuli 
oppineensa jotain. Yhteistä kaikille kirjeille on äärim-
mäinen henkilökohtaisuus, pakottava tarve sanoa jota-
kin, jonka olin yrittänyt sanoa niin suoraan kuin pys-
tyin.

Kesällä 2012, päätettyäni aloittaa esitysprojektin, 
minua hävetti. Kirjeet ovat yksityisiä. Niistä käy il-
mi, että olen halunnut ja miten paljon olen halunnut, 
miten olen tullut torjutuksi ja miten kömpelösti olen 

yrittänyt sitä peittää. Minua hävetti monta päivää pelk-
kä ajatus siitä, että näyttäisin sen kaiken. Samalla häpeä 
oli merkki siitä, että päätös oli jo tehty, tämä esitys oli-
si tehtävä. Sillä miksi tehdä esitys jossa ei ole riskiä? Tai 
miksi tehdä esitys, jossa esittää itsensä kokonaisena ja 
ehjänä, missä elämä näyttää hyvältä, suunnitellulta tai 
hallittavalta?

 
***

Esitystä tehdessäni epäilin, voiko se oikeasti toimia: 
muuttuuko äärimmäisen henkilökohtainen kerrottuna 
tunnistettavaksi ja jaettavaksi? Jos niin ei tapahdu, tätä 
esitystä ei kannattaisi tehdä. Entä jos esitys näyttäytyy-
kin narsistisena tunnustuksena ja sentimentaalisena so-
perteluna? Entä jos tunnelma ei olekaan herkkä, jos tästä 
tulee jälleen yksi esitys, jossa henkilökohtaisuus on pake-
toitu liian siististi? Millä keinoin voin jakaa jotain hen-
kilökohtaista? Ilman kiusaantumista? Tai ilman paatosta?

Esityksen tekeminen on aina käytännöllistä. Täytyy 
kirjoittaa ja dramatisoida tekstiä, miettiä tilaa, vaatteita, 
musiikkia. Pitää sopia aikatauluja ja harjoitella. Kuljen 
päivisin olohuoneessani ja luen kirjeitä ääneen uudelleen 
ja uudelleen. Mietin äänenpainoja ja sävyjä, tekstin ryt-
mitystä, taukojen kestoa. Yritän kuvitella yleisön tähän 
ja katsoa heitä silmiin. Se tuntuu tärkeältä, silmiin kat-
sominen. Mietin mihin minä nämä kädet laitan, ne ovat 
aina tiellä. Esitysprosessi on päätösten tekemistä, punk-
biisi ei valmistu vaikka yöt kuluvat, mutta kantribiisi sen 
sijaan syntyy. Minua ei enää hävetä, enkä enää muista, 
miksi häpesin.

Ajattelen, että esityksen tekeminen on aina henkilö-
kohtaista, liittyipä henkilökohtaisuus aiheeseen tai ei. 
Henkilökohtaisuus tulee sitoutumisesta prosessiin ja 
ajankäyttöön, se on valintoja ja päätöksiä. Se on asian 
ajattelemista uudelleen ja uudelleen: mitä minä sinulle 
haluaisin sanoa ja miten. Eri asia on miten henkilökoh-
taisuus välittyy yleisölle, tai välittyykö lainkaan. Luo-
daanko kuvia ja etäisyyttä, vai välittömyyttä? Eivätkä nä-
mä valinnat kerro mitään siitä, miten yleisö esitystä kat-
soo. Katsominen on aina henkilökohtaista, jokainen kat-
soja on omanlaisensa. Joskus katsoja tarvitsee kuvia ja 
etäisyyttä, joskus kokemuksen tässä olosta.

***

Ranskalaisen taiteilijan Sophie Callen installaatiomuo-
toinen teos Take Care of Yourself (2007) perustui hänen 
saamalleen erokirjeelle. Kirjeessä mies jätti naisen va-
kuuttaen rakastavansa tätä, mutta ehtoja oli liikaa, ah-
distus liian syvä. Kirjoittaja päätti kirjeensä lauseeseen 
”pidä huolta itsestäsi”, take care of yourself. Calle pyysi 
107:ää naista tekemään tulkinnan saamastaan kirjeestä. 
Naiset hän valitsi ammatin perusteella, ja tulkinnat to-

teutuivat sen pohjalta: sarjakuvataiteilija piirsi kirjees-
tä sarjakuvan, filosofi analysoi, oikolukija luki tekstin, 
näyttelijä esitti sen. Videonauhoituksista, valokuvista ja 
dokumenteista Calle koosti installaation.

Calle itse kuvaili kirjettä tavalliseksi erokirjeeksi, sel-
laiseksi, joita miehet kirjoittavat naisille kaiken aikaa. 
Samalla hän ajatteli, ettei kirje sittenkään ollut tavan-
omainen, vaan liian kirjallinen. Loppusanat olivat Cal-
len mukaan väkivaltaiset kaikessa muodollisuudessaan. 
Calle ajatteli ottavansa lauseen vakavasti ja pyrki huo-
lehtimaan itsestään. Hän pyysi toisia naisia vastaamaan 
ja tulkitsemaan kirjeen, pitämään hänestä huolta sil-
loin kun hän ei itse siihen kyennyt.

Callen tulkinta näyttää, miten taide voi olla paikka, 
jossa on mahdollista käsitellä henkilökohtaisia asioi-
ta, surua ja luopumista. Samalla kuitenkin herää kysy-
mys etäännytyksestä ja sen mittakaavasta. Kirje irrotet-
tiin alkuperäisestä kontekstistaan, kahden ihmisen vä-
lisestä vuorovaikutuksesta. Siitä tuli materiaalia, jonka 
ihmiset tulkitsivat. Kirje ei ole enää yksin; on videoita 
ja kuvia, naisia lukemassa, tanssimassa ja analysoimas-
sa, papukaija ja nukke puhumassa kirjeen tekstiä, tul-
kintoja ja uusia tulkintoja. On taidemuseoita, instituu-
tioita, lehdistö ja yleisöä. Calle itse sanoi, että hän tar-
vitsi etäännytystä, sitä että muut tulkitsivat ja käsitteli-
vät kirjeen hänen puolestaan.  

Henkilökohtaisiksi miellettyjen taideteosten yhtey-
dessä puhutaan usein etäännytyksestä. Etäännyttämi-
nen on taiteen keino. Henkilökohtaisista asioista, joi-
den jakaminen sellaisenaan olisi tulkittavissa terapeut-
tiseksi eleeksi, pyritään tekemään etäännyttämällä jaet-
tavia, yleisiä ja taiteen piiriin kuuluvia. Se voi tehdä 
asian vastaanottamisen helpommaksi. Tai päinvastoin, 
se voi muuttaa asian niin yleiseksi, että intiimiys kato-
aa. Monta kertaa olen katsonut esitystä, jota on mai-
nostettu henkilökohtaiseksi, mutta se ei näy missään. 
Esitys on etäännytetty, paketoitu liian siististi ja mah-
dollinen herkkyys on työstetty pinnaksi.

***

Ajattelen, että taiteen käytännöt ovat täynnä erilaisia 
etäännytyksiä. Suurempi haaste on luoda henkilökoh-
taisuutta. Henkilökohtaisuus ei minulle tarkoita henki-
lökohtaista aihetta tai dokumentaarisuutta, se tarkoit-
taa tietynlaista aiheeseen yhdistettyä tunnelmaa ja vä-
littömyyttä. Esitystapahtuma on täynnä konventioi-
ta: esiintyjillä on esiintyjän rooli (en tarkoita tällä te-
atteriroolia), katsojalla on katsojan rooli. Esiintyjä pu-
huu tai liikkuu, vastaa siitä mitä tapahtuu. Katsojat tu-
levat, katsovat, ovat hiljaa, taputtavat vaikka eivät halu-
aisikaan ja poistuvat kun on aika. Tiedämme säännöt. 
Kumpikin osapuoli toteuttaa rooliinsa sisältyvät odo-
tukset. Itse esitystapahtuma on täynnä etäisyyttä, tämä 

on minun tilani ja tuo sinun. Minä puhun, sinä kat-
sot, minusta tulee objekti, sinä teet tulkinnan. Eikä sii-
nä mitään, konventio on myös osa lajin hienoutta. Vä-
lillä minä kuitenkin mietin, että tässä me olemme, täs-
sä tilassa yhdessä, ja tämän etäisyydenkö me siihen ra-
kensimme.

No More Broken Hearts -esityksessä henkilökohtai-
suus ei ollut vain sitä, että luen ääneen kirjoittamia-
ni yksityisiä kirjeitä vaan henkilökohtaisuus tarkoit-
ti myös harjoiteltua tapaa olla näyttämöllä ja esiintyä. 
En ollut sellainen kuin arkisesti olen, vaan käytin eri-
laisia metodeja, joiden pyrkimys oli poistaa tai lieven-
tää esitystilanteessa olevia etäisyyksiä. Käytin esimer-
kiksi empimistä, empimisen eleitä, ja katseen suun-
taa. Mietin, kuinka monta sekuntia voin katsoa katso-
jaa silmiin niin, että välillemme syntyy jokin yhteys, 
mutta en ole liian tunkeileva. Mietin sitä, miten kulje-
tan katsetta, miten liikutan käsiä, miten pysyn paikoil-
lani tai milloin liikun. Yritin keskittyä aistimaan erilai-
sia impulsseja ja sitä, miten annan niiden näkyä. Kuin-
ka olen hallitsematta tilannetta liikaa? Miten luen kir-
jeen niin, etten tarjoa tekstille valmista tulkintaa? Kos-
ka perinteinen esitystilanne perustuu etäisyyksille, hen-
kilökohtaisuus pitää rakentaa tietoisesti.

Kesken esityksen eturivissä istuva vanhempi rou-
va avaa suunsa, hän haluaa kysyä jotain. Nyökkään. 
Saitko sinä vastauksen tähänkin kirjeeseen, hän kysyy. 
Myönnän ja hymyilen. Myöhemmin hän kommentoi 
jälleen: ”Ovatko nämä kaikki miehet olleet hieman eri-
koisia?” Hymyilen, vastaan, että ehkä minulla on ol-
lut vain huono tuuri. Pohdintani esityksen etäisyydes-
tä tuntuvat äkkiä kovin teoreettisilta. Tätä katsojaa ei 
kiinnosta se, miten henkilökohtaisuus tähän on raken-
nettu, vaan se, mistä puhun ja mitä jätän kertomat-
ta. Hänelle minä olen ihminen, joka kertoo kokemuk-
sistaan, en esiintyjä joka rakentaa henkilökohtaisuut-
ta. Hyvä niin, niinkin. Ystävänikään eivät halua tämän 
esityksen jälkeen keskustella esityksestä tai sen teke-
misen menetelmistä, vaan ihmissuhteistani. Siitä, mi-
tä minä olen tehnyt suhteissani väärin, ja kirjeistä, mi-
tä minä oikein yritin niillä sanoa? Ihmiset puhuvat lau-
lamisestani, minulle ehdotetaan etten yrittäisi laulaa, 
koska en sitä osaa. Ensi-illassa teatterin johtajakin vit-
sailee toivovansa, etten ryhdy laulajaksi.

Paitsi prosessin, myös palautteen myötä esitys alkaa 
merkitä jotain muuta kuin mitä se tehdessä merkitsi. 
Esityksestä tulee elettyä elämää, esitykseen asettuminen 
tuottaa kommunikaatiota ja identiteettiä. Juon lasilli-
seni nopeasti ja lähden kotiin, minua ei kiinnosta kes-
kustella ihmissuhteistani baarissa. Hymyilen kun lau-
lutaidottomuuttani kommentoidaan uudestaan ja uu-
destaan. Toki minä tämän tiesin, laulaa ei sovi, jos ei 
osaa. On niin paljon kaikkea, mitä ei kuulemma pitäi-
si, kun ei osaa. 
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***

Minulta kysyttiin, olinko tehnyt esityksen kostaakse-
ni. Kysymys on minusta kummallinen. En usko et-
tä kukaan, joka on nähnyt esitykseni, voisi ajatella si-
tä kostona. On taiteilijallakin etiikka. Toisista ihmi-
sistä puhuminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että 
heitä käyttää hyväkseen. Mutta toisaalta, enkö Callen 
teoksen kohdalla kysynyt samaa itsekin: vaikka Cal-
len ilmeinen tarkoitus on käsitellä jotain oikeasti kipe-
ää asiaa, näyttäytyykö ele kostona, julkisen paljastuk-
sen myötä tulevana valta-asetelmana? Ei, minulla ei ol-
lut mitään syytä kostaa kenelläkään. Ajattelin tekevä-
ni esityksen, koska halusin käsitellä asiaa ja sanoa ole-
vani olemassa. Ammattietiikkani ei sallisi kostoa esi-
tyksen tekemisen motiiviksi. Ajattelin kyllä, että esitys 
voi näyttäytyä röyhkeänä eleenä, mutta koska se ei ol-
lut tarkoitukseni, pyrin tekemään töitä sen eteen, että 
esityksen sävyä ei voisi tulkita loukkaavana. Haluan us-
koa, että onnistuin. 

Kerroin esityksestä kahdelle seitsemästä kirjeen saa-
neesta miehestä. Kerroin, koska ajattelin, että he saat-
taisivat tulla katsomaan esitystä ja kiusaantua siitä, et-
tä esityksessä viitataan heihin (vaikka heitä ei voi esi-
tyksestä tunnistaa). En halunnut, että henkilökohtai-
suus tulisi yllätyksenä, halusin, että he voisivat kat-
soa esitystä esityksenä. Toinen heistä on vanha ystävä-
ni. Tulkitsin, että hän oli imarreltu siitä että liittyy esi-
tykseen. Hän piti esityksestä (tosin esityksen jälkeen 
hän päätyi riitelemään kanssani siitä, ymmärsimme-
kö ystävyyden samalla tavalla – riita toki sovittiin sa-
man tien). Myös toinen mies, jolle kerroin esityksestä, 
vaikutti paitsi hämmentyneeltä myös imarrellulta. Hän 
sanoi kunnioittavansa sitä, että ihmiset käsittelevät oi-
keita asioita esityksissään. Hän vitsaili tulevansa katso-
maan esitystä; kesken esityksen hän nousisi seisomaan 
ja kertoisi oman versionsa. Idea nauratti minua kovas-
ti. Kun esitys lähestyi, minusta kuitenkin tuntui, et-
tä hän oli kiusaantunut. Soitin hänelle ja pyysin häntä 
katsomaan esitystä, sanoin että se olisi minulle tärkeää. 
Ajattelin, että esitys itsessään, sen sävy, poistaisi kiu-
saantumisen. Kun hän näkisi esityksen, kaikki olisi hy-
vin. Hän ei päässyt katsomaan esitystä. Olin niin pet-
tynyt, että itkin.

Kolmas mies tuli katsomaan esityksen. Hän istui 
eturivissä eikä se haitannut minua lainkaan. En ollut 
kertonut hänelle, että hänelle kirjoittamani kirje oli osa 
esitystä, mutta tiesin että hän ymmärtäisi. Jälkeenpäin 
hän laittoi minulle viestin, jossa kiitti esityksestä, hä-
nen mielestään se oli kaunis ja hieno.

***

Mitä henkilökohtaisuudelle tapahtuu esitysprosessis-
sa? Se muuttuu joksikin muuksi. Se muuttuu toistojen 
myötä, ja siksi että siitä tulee materiaalia, se kontekstu-
alisoidaan ja paketoidaan toisin. Kirje ei ole enää itseis-
arvo vaan osa esityksen kokonaisuutta. Päätökset teh-
dään kokonaisuuden ehdoilla, ja kirje on vain yksi sen 
osista. Esityksessäni eri aikakausina kirjoitetut kirjeet 
sidottiin yhteen tarinaksi. Kirjeet lakkasivat olemas-
ta henkilökohtaista vuorovaikutusta ja alkoivat yhdes-
sä väistämättä merkitä eri asioita. Katsojat näkivät esi-
tyksessä henkilökohtaisuuden, tutut tunnistivat kirjeis-
tä tai jutuista itsensä, muistivat jotain erityistä ajasta, 
johon kirjeet liittyivät. Tuntemattomat katsojat pitivät 
esitystä hyvinkin henkilökohtaisena: oliko se esitys, vai 
jopa liian toden tuntuinen sellaiseksi?

Tekijänä henkilökohtaisuus ei häviä kokonaan, se 
vain muuttuu. Henkilökohtaisinta ei minulle enää ol-
lut se, että luen kirjeen ääneen ja kerron mitä ajattelin 
tai tunsin. Henkilökohtaista oli kolmannella rivillä is-
tuva ystäväni, joka ei ollut käynyt pitkään aikaan kat-
somassa esityksiäni. Häntä itketti, saatan vain arvailla 
miksi. Henkilökohtaista oli hetki, jossa tajuan, että mi-
nun pitäisi katsoa katsojaa silmiin kaksi sekuntia kau-
emmin, mutta äkkiä en pystykään.

Sain kirjeen naiselta, jota en tunne lainkaan. Hän 
oli käynyt katsomassa esitykseni ja liikuttunut. Koska 
minä olin jakanut asioita esityksessä, nainen halusi vas-
tavuoroisesti kertoa jotain itsestään. Hän kirjoitti mi-
nulle rakkauselämästään ja Nick Caven kuuntelemi-
sesta. Nainen kirjoitti minulle, koska halusi kiittää esi-
tyksestä ja kertoa, miksi se oli hänelle merkityksellinen. 
Omaelämäkerrallisuudesta kirjoittaneena olen aina ko-
rostanut analyyseissäni sitä, ettei esitys ole yhtä kuin 
henkilökohtainen elämä. Esitys on aina tiettyyn paik-
kaan ja aikaan rakennettu esitystapahtuma, jossa va-
linnat ovat taiteellisia. Esitystä tehdessä kysymys ei ole 
enää siitä, mitä todellisessa elämässä tapahtui tai vas-
taako se, mitä esityksessä kerrotaan, sitä, mitä tapah-
tui. Naisen lähettämä kirje tuntui äärimmäisen henki-
lökohtaiselta eleeltä. Oli ikään kuin hän ei olisi hyväk-
synyt esityskonstruktiota, vaan halusi uskoutua ihmi-
selle, joka sen rakensi.

Haastatteluissa minulta kysyttiin uudelleen ja uu-
delleen miksi tein tämän esityksen. Minä vastasin uu-
delleen ja uudelleen kirjeiden kielestä, joka on kiinnos-
tavaa, vaativaa, vilpitöntä. Vastasin, että minua kiin-
nosti tehdä esitys rakkaudesta. Vastasin jotain yleistä, 
jotain puoliteoreettista. Se oli toki totta, mutta samal-
la minusta tuntui, että minun oletetaan olevan jollain 
tapaa henkilökohtaisempi, ehkä jopa uskoutuvan haas-
tattelussa, kertovan jotain mitä en esityksessä kerro. 
Minulla ei ollut mitään tarvetta olla haastattelutilan-
teessa erityisen henkilökohtainen. Ennemminkin koin 
olevani korostuneesti ammattini edustaja.

***

Esityksestä tuli yhtä aikaa konstruktio ja elettyä elä-
mää. Esityksen kirjeitä henkilökohtaisemmalta tun-
tui elämä sen ympärillä: hetket, joina odotat bussia py-
säkillä, syöt juustoa ennen esitystä, säädät äänenvoi-
makkuutta ja kuljet edestakaisin tilassa katsoen kel-
loa. Joku koputtaa oveen ja sanoo, ettei pääsekään kat-
somaan esitystä vaikka aikoi. Suoristat vielä papereita, 
jotka ovat suorassa, ja yrität pitää pään tyhjänä. Nyök-
käät, oven saa avata. Katsot taas yleisöä, tässä me olem-
me, taas hetken, näiden säädettyjen etäisyyksien pääs-
sä. Esityksen jälkeinen tyhjyys. Kiasman ulkopuoli-
nen maailma tuntuu hämärältä, etkä tiedä mihin nämä 
kaikki ihmiset ovat menossa. Käyt ostamassa ruokaa, 
vaikka sinulla ei ole nälkä. Istut taas bussissa ja menet 
kotiisi, joka on pimeä ennen kuin sytytät valot, ja tun-
tuu kuin aika lakkaisi kulumasta. Seuraavalla viikol-
la se kaikki on ohi. Ihmiset tekevät ja katsovat jo mui-
ta esityksiä, istut sohvallasi ja tiedät että sinunkin pitäi-
si ryhtyä johonkin muuhun.

Dillon, Brian: ”Take Care of Yourself ”, Art Review no 
12, 2007.
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Ekphrasis merkitsee genreä, joka antiikin laajasta re-
torisesta tulkinnasta rajautui modernina aikana maa-
lauksen kielelliseksi kuvaukseksi. Käsitteen etymolo-
gia erään tulkinnan mukaan viittaa ”ulospuhumiseen”, 
jossa ek tarkoittaa ”ulos” ja phrazo puhumista. Antiikin 
ekphrasis, jonka kohteena oli toiminta tai tapahtuma 
pikemminkin kuin staattinen objekti, avaa mielenkiin-
toisia näkymiä esityksen ekphrasiksesta kiinnostuneil-
le. Tärkeintä oli kuvauksen elävyys, energeia, ja sen vai-
kutus kuulijaan niin, että tämä saattoi ”sielunsa silmin” 
nähdä ja kokea tapahtuman. Yksityiskohtiin fokusoi-
malla välitettiin kuulijalle sitä, miten kaikki tapah-
tui, miltä tapahtuma näytti, miltä se kuulosti ja tuntui. 
Kuvauksen tuli kyetä liikuttamaan yleisönsä niin, että 
näistä tuntui kuin he olisivat olleet tapahtumassa läsnä.

Esitysanalyysistä ruumiillistumisen ekphrasikseen
Esitysanalyysi lähestyy esitystä yleensä semioottisesta ja 
fenomenologisesta näkökulmasta, painottaen merkitys-
ten lukemista ja oletetun katsojan kokemuksen analyy-
siä. Esitysanalyysi ymmärtää esityksen erityisenä maa-
ilmana, joka asetetaan sopimuksellisin järjestelyin eril-
leen jokapäiväisestä elämästä. Se määrittelee esityksen 
kulttuurisena tuotantona, joka pyrkii luomaan merki-
tyksiä mobilisoiden kulttuurin materiaalisia ja intellek-
tuaalisia resursseja. Me määrittelemme esityksen hete-
rogeenisena, monitekijäisenä ja moniaalle verkostoi-
tuna, joka lisäksi mobilisoi affektiivisia ja mimeetti-
siä voimia. Ekphrastinen kuvaus antaa mahdollisuu-
den vastata tähän esityksen monimuotoisuuteen ja mo-
nitekijäisyyteen. Se yhdistää esityksen ja todistajan ko-
kemuksen kuvauksen, ottaa lähtökohdaksi tasavertai-
suuden esityksen inhimillisten ja ei-inhimillisten ma-
teriaalien kesken. Sen sijaan kuvauksen ei tarvitse pyr-
kiä kokonaisvaltaisuuteen, vaan pikemminkin luomaan 
yksityiskohtien kuvailulla suhteen vastaanottajaan-
sa. Ekphrasis ei pyri tulkintaan systematisoidussa mie-
lessä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten estää elävän 
esityksen moniulotteellisuuden ja moniaistisuuden la-
tistuminen tekstuaaliseksi toisiinsa viittaavien merkki-
en sarjaksi. 

Ekphrasiksen teoriassa ei-kielellisen kuvan kielelli-
nen kuvaus ei voi koskaan olla eksaktia, se on aina tie-
tyllä tavalla epämääräistä. Retoriikan teorian energeia 
perustuu lopulta genren konventioihin, joita sekä pu-
huja että kuulija osaavat soveltaa aiheeseen ja tilantee-
seen. Epämääräistyminen koskee ennen kaikkea itse 
elävän kuvan ilmituloa abortiivisena kielellisessä kuva-
uksessa. Maurice Blanchot korostaa kerronnan teorias-
saan yleistä kielen voimattomuutta Lazaruksen esimer-
killä: romaani puhuttelee romaanihenkilöään kuin Jee-
sus hautaluolan Lazarusta, pyytäen tätä astumaan pi-
meydestä esille, ilmi. Ja Lazarus astuu päivänvaloon, 
mutta ainoastaan kuolleena.1 Tämä kuolleena tulemi-
1 Ks. Maurice Blanchot 1981: 46. Emme kylläkään tee tästä kielen 

nen täytyy hyväksyä kielen vastuksena kuvan eläväi-
syydelle, mutta siitä ei tarvitse tehdä ontologista ais-
tikuvan ja kielen olemukseen liittyvää kysymystä. Se-
kä katsojalla että kuvauksen lukijalla on ruumiillinen 
muistinsa, johon kuvaus pyrkii viittaamaan. Ruumiilli-
nen muisti liittyy esitystä edeltäneisiin tilanteisiin, ais-
tikenttiin ja niiden affekteihin. Affektin herättäminen 
on aina ruumiillisen herättämistä, joka meille merkit-
see väistämättä aistikentän herättämistä. Esityksen ai-
nutlaatuinen ajallisuus ei viittaa pelkästään katoami-
seen, muistiin ja menneisyyteen, vaan myös tulevaisuu-
teen jatkuvassa aistikenttien ja niiden kuvauksien kier-
tokulussa. Lopulta kaikki ruumiillistuminen tapahtuu 
keskellä tätä kiertokulkua. Tämä kiertokulku on osa 
sosiaalisen mimesiksen prosessia, jossa esityksen ja sen 
kuvauksen suhde johtaa myös väistämättä sisäpuolisuu-
den ja ulkopuolisuuden eron hämärtymiseen – ja tällä 
tarkoitamme sekä aistikenttää julkisena tilana että teki-
jän, esittäjän ja katsojan identiteettien katoamista, auk-
toriteetin katoamista esitykseltä tai sen kuvaukselta.

Ekphrasis ja mimesis
Voisimme ajatella mimesis-käsitettä kääntämisen käsit-
teen sijalla siellä, missä on kyse erilaisen koostumuk-
sen omaavien aistikenttien suhteista. Yksinkertaisim-
millaan voitaisiin puhua esityksen kokijasta aistiken-
tän osallisena. Esityksestä kirjoittaminen on aina kään-
nöstyötä yhdeltä aistilta toiselle, tai paremminkin, yh-
deltä aistikentältä toiselle. Aistikenttä muodostuu kai-
kista aisteista: kuulo, näkö, haju, tunto, maku, vetovoi-
ma, lämpö, liike. Aistikenttä syntyy kun aistien kautta 
rakentuu tapahtuma, figuurin ilmeneminen taustako-
hinasta. Tämä tapahtuma havahduttaa aistikentän osal-
lisen. Osallinen ei koskaan ole ominaisuuksiltaan va-
kio, ajassa pysyvä. Mutta osallinen katsojana ei myös-
kään koskaan ole yhteen sattuva esityksen rakennetulle 
aistikentälle (esimerkiksi näyttämökuvalle) tai maala-
uksen tai valkokankaan aistikentälle. Esimerkiksi katu, 
jolla kävelemme ajatuksissamme on mahdollinen aisti-
kenttä. Jos on pimeä ja kadulla vastaan kävelee toinen 
ihminen, joka synnyttää meissä pelon tunteen, kadus-
ta tulee aistikenttä. Sama efekti voidaa rakentaa näyt-
tämölle tai heijastaa valkokankaalle. Näkisimme tä-
män aistikenttien käännöstyön mimeettisenä toiminta-
na, jossa luodaan kaltaisuuksia mediumien, esityksien 
ja genrejen välille.  

Ekphrasis merkitsee siis kuvan kuvausta, jossa varsi-
nainen kääntämisen ja kuvauksen kohde on esityksen 
ja katsojan suhde aistikentän ja sen osallisen suhteena. 
Ekphrasis on loki-kirja siitä, mitä tälle suhteelle on ta-
pahtunut esityksen aikana. Tapahtuma on sarja kaltais-
tumisia aistikentän elementteihin, eli sisäisiä suhteita 

negatiivisuudesta (epäonnistumisesta) suhteessa nimeämisen kohteeseen olemuksellista. 
Kuvat kertovat ja kieli puhuu kuvilla. Mutta kuvat ovat erilaisia suhteessa aistikenttään ja 
muistiin. Ekphrasis ei siis ole meille representaation ongelma.

teksti • marjasilde ja petritervo
marja silde on teatterintekijä ja tutkija, petri tervo on vieraileva tutkija teatterikorkeakoulussa
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(kaltaistuminen tapahtuu aina ruumiillisten muutos-
ten kautta). Katsoja vaikuttuu esittäjän havahtumisesta 
aistikentässään. Jos tämä esittäjän suhde aistikenttään-
sä on tarpeeksi vaikuttava vangitakseen katsojan tähän 
aistikenttäsuhteeseen, voimme puhua tulemisesta kal-
taiseksi kuvaksi.2 Kuvattavan tapahtuman luonne oli-
si siis katsojan tuleminen esityksen aistikentän kaltai-
seksi. Tällöin voisimme ajatella mimeettisen ekphrasik-
sen olevan osa prosessia, jossa aistikentän tapahtumat 
kääntyvät kokemuskentän tapahtumiksi. Tämä kään-
tyminen kokemukseksi tarkoittaa siis aistitapahtuman 
ja mimeettisen affektin voimaa irrottaa jokin sijoiltaan. 
Vasta sijoiltaan irrotettu voi uudenlaisessa esityksessä 
tulla osaksi yhteistä, saada ilmaisunsa puheen tyylilajis-
sa, jota kutsuisimme kokemukseksi.3

Väkivallan kysymys: miten ekphrasis oikeutetaan 
vieraan kärsimyksen kuvauksena
Irrottaa sijoiltaan on tietenkin peräti avantgardisti-
nen lausuma kuvien toivottavasta vaikutuksesta katso-
jien aistikäytäntöihin. Modernia ekphrasista ei voi ir-
rottaa tästä lausumasta ja siihen sisältyvästä särmän, at-
traktion ja väkivallan ajatuksesta. Sijoiltaan irronnut 
merkitsee ruumiillisen eheyden ja harmonian estetii-
kan hylkäämistä. Samalla säälin ja myötätunnon herät-
täminen irtaantuu kuvauksen arvoista. Tällä irtaantu-
misella on jo traditionsa. Nietzschelle sääliin perustuva 
moraalisuus tai moralismi oli heikkojen ja alistettujen 
naamioitua katkeruuden ilmaisua. Vasta toteuttamal-
la elämänvaistonsa ja paljastamalla vallantahtonsa on 
mahdollista tehdä, tai pikemminkin luoda, olemassa-
olostaan esteettinen ilmiö. Subliimi, olosuhteiden ylä-
puolelle asettumisena ja esteettisenä muodon antami-
sena, on eräs tie ulos säälin politiikasta. Katsojan säälin 
tai närkästyksen herättäminen siirtyy arvona syrjään, 
ja sen sijan ottaa kauhu, joka syntyy tekijän omasta to-
tuuden silmiin katsomisesta. Baudelairen dandy kat-
soo kärsimystä tai alhaista ja likaista taiteilijan silmin ja 
antaa sille esteettisen muodon. Dandy liikuttumatto-
muudessaan ja kylmyydessään on sukua nietzscheläisel-
le sankarille.4

Säälimättömässä kuvauksessa tulee esille genre-jär-
jestelmän romahtaminen. Genre oli antanut vielä Les-
singin estetiikalle normit, millä arvioida Laocoon pat-
saan kärsimyksen esitystä. Liiallinen, groteski ruumiil-
2 Myös puhe pelkkänä oliona, äänenä, kuuluu aistikentän piiriin. Diderot vertasi sielun 
ja ruumiin suhdetta hämähäkin ja verkon suhteeseen. Samaa vertausta voisimme käyttää 
puheen ja aistikentän suhteesta. Puhe on vangitsevaa jos se havahtuu aistikentän verkos-
tossa, luo intonaatioita, hiljaisuuksia, pysähdyksiä aistikenttäverkon värähtelyissä.
3 Aistikentän kääntyminen kokemuskentäksi edellyttää aistimuksen irtoamista elävästä 
yhteydestään. Yhteisen puhunnan tyylilajin kautta aistimus tulee viitatuksi monen 
kokemukseen, jolloin siitä tulee topos, jaettu puheenaihe. Usein kokemuskentässä 
aistimus topoksena saa juridisen tai todistuksellisen muodon: aistimuksen (esim. kivun) 
totuudellisuudesta kiistellään.
4 Emme ota yleistä kantaa säälin politiikan avantgardistiseen kritiikkiin. Säälin politiikka 
on tuottanut liikkeitä kuten Punainen Risti ja Lääkärit ilman rajoja. Säälin politiikan 
kritiikki on kulminoitunut fasismissa ja natsiliikkeessä. Toisaalta säälin politiikka romut-
tui jo varhain 1900-luvulla uuden kapitalismin suoritukselliseen ja instrumentaaliseen 
säälimättömyyteen. 2000-luvun neoliberalistisessa kapitalismissa säälin politiikka on 
syrjäytynyt vähemmistöpuheeksi, vaikka sen retoriikalla vielä ilmaistaankin säälimät-
tömien taloudellisten leikkausten tarpeellisuutta.

listuminen, kuten suun lihasten vääristyminen tuskan 
irvistykseen, lihan mustaan ammottavuuteen, oli kiel-
lettyä genren oman säädyllisyyden kehyksissä.5 Ulko-
puolella normien eli mielivaltaisuus ja mielettömyys. 
Tämä on osa pitkää länsimaisen kuvallisen, mimeet-
tis-eettisen ja esteettisen filosofian historiaa. Mielival-
taisuus ja mielettömyys merkitsevät kuvausta, joka hyl-
kää kokonaan ideaalisen, abstraktin tai käsitteellisen 
(moraalisen, valistuksellisen, peadagogisen, reformis-
tisen näkökulman) retorisista keinoistaan ja kuvaa yk-
sityistarkasti erään ruumiin vääntymisen kärsimyksen 
tai kuolinkouristuksen. Artaudin avantgardistinen jul-
muuden teatteri voidaan nähdä tässä valossa pyrkimyk-
senä nostaa mielivaltaisuus metafyysisen kielen tasolle. 
On kuitenkin huomattava että ekphrasiksen tekijä on 
katsoja. Katsojan näkökulmasta väkivalta ei liity esityk-
sen sisältöön tai kuvauksen kohteeseen vaan enemmän-
kin tekijyyden auktoriteetti-asemaan. Muuttamalla ku-
vauksen kohde taideteoksellisesta esityksestä aistiken-
täksi korostamme tätä sijoiltaan irrottamista nimen-
omaan suhteessa tällaisen taidekentän arkkitehtuuriin, 
jossa tekijä, esittäjä, katsoja ja yleisö merkitsevät hie-
rarkkisesti eriarvoisia asemia samassa kokonaisuudessa.

Seuraavassa tuomme kolmella esimerkillä esille rat-
kaisuja, joita aistikenttien kuvaaminen kielessä on 
konkreettisesti tuottanut. Näissä esimerkeissä lähdem-
me siitä, että kaikki ekphrastinen käännös välittyy kir-
joittajan ruumiillisen kokemuksen kautta. Mutta on 
myös mahdollista kokea itse kieli ruumiina, jota ek- 
phrastinen operaatio työstää metaforisella tasolla, ellip-
sien kautta; puhkoo aukkoja, joista aistikenttien piir-
teitä voi tulla esille. Aistikenttien ominaispiirteet tule-
vat parhaiten esille aistijan muodonmuutoksien kautta. 
Pyrimme löytämään aistikenttien ja niissä havahtuvien 
toimijoiden välisiä kaltaistumisia, joihin voisimme van-
gita aistikentän paikallisen tapahtuman. Ensimmäises-
sä esimerkissä teemme vastakuvauksen Artaudin kuva-
ukselle van Leydenin Lootin tyttäret -maalauksesta; nos-
tamme syrjäytetyn figuurin keskiöön. Toisessa esimer-
kissä kuvaamme esitystilan painekammiona, jossa syn-
tyy koko esityksen tunnelman kiteyttävä fyysinen ta-
pahtuma. Kolmannessa esimerkissä ruumiin liike tuo-
daan likelle katsojan ruumistuntoa, jotta katseen esi-
neellistävä valta voitaisiin ohittaa.

1. Ekphrasis esimerkki: Artaud ja van Leydenin 
Lootin tyttäret6

Esseessään ”Ohjaus ja metafysiikka” Artaud kuvaa van 
Leydenin apokalyptisen maalauksen Lootin tyttäret 

5 Gottfried Lessing (1729 - 1781), saksalainen runoilija, näytelmäkirjailija ja teoreetikko 
oli viimeinen merkittävä genre-teoreetikko, joka jakoi genret aistikanavan ominaisuuk-
sien mukaisesti ja ylläpiti porvarillista näkemystä genrestä teoksen ja yleisön välisenä 
säädyllisenä sopimuksena. Genre -järjestelmän romahtaminen johti vähitellen yksit-
täisen teoksen oikeuttamiseen tekijän ainutkertaisella luovuudella. Tästä Gebauer ja 
Wulff 1995:186-205.
6 Kuva löytyy esim. internetistä hakusanoilla Lucas van Leyden Lot and his Daughters 
wikipedia. toim. huom.

avulla näyttämökuvan omaehtoista voimaa välittää ais-
tien ja ruumiillistumien kautta ajatuksia. Artaud esit-
tää taulun julmuuden teatterin aistivoiman todistukse-
na, teatterina, joka järkyttää eli ”ulospakottaa” jokaisen 
katsojan minuudestaan aistikenttien synkkään aineelli-
suuteen, elementtien toisiinsa vasten murtumiseen. Ja 
kuitenkin kuvaillessaan ruumiinsa silmillä taulun yksi-
tyiskohtia, maisemia, taivaalta ryöpsähtävää tulikiven 
myrskyä, laivan haaksirikkoa, tornien murtumista, Ar-
taud unohtaa kokonaan Lootin vaimon – itse raama-
tun tarinaan ja maalauksen kertomukseen sisäänraken-
netun ”järkytetyn katsojan figuurin”.7 

Esseessään Artaud selkeästi esittää teatterillisen 
näyttämöllepanon aistikenttänä (kenttien keskinäisenä 
liikkeenä), joka esityksessä syntyy omaehtoiseksi oliok-
seen ja todellisuudekseen. Keskeisin voima tässä muut-
tumisessa on väkivalta, joka vapauttaa ruumiit säädylli-
syydestä. Tämän vuoksi Artaud ottaa esille van Leyde-
nin maalauksen ”etunäyttämön”, joka kuvaa Lootin 
ja tämän tyttärien sukurutsaista leikkiä. Loot ja hänen 
tyttärensä eivät välitä maailman (Sodoman ja Gomor-
ran) tuhosta. Kaukana heidän alapuolellaan tie mut-
kittelee kohti tuhoutuvaan kaupunkiin johtavaa siltaa. 
Hahmot tällä tiellä ovat etäisyyden ja perspektiivin pie-
nentämiä. Loot ja hänen aasinsa ja tyttärensä kävelevät 
pois kaupungista, mutta heidän taakseen, selkä katso-
jaa vasten, on jäänyt seisomaan vielä pienempi ja kau-
kaisempi hahmo, Lootin vaimo.

Meidän kuvauksessamme Lootin vaimon yksinäi-
nen, lähes huomaamaton hahmo, tulisi ekhprastisen 
kuvauksen keskiöön. Tämä figuuri suistaa sijoiltaan 
Artaudin miehisen ja misogynistisen väkivallan estetii-
kan, jossa elinvoima sinänsä oikeuttaa aiheuttamansa 
vaikutukset. Lootin vaimo on kuva katsojasta, joka on 
näkemänsä tuhoama, suolapatsaaksi jähmettynyt. Loo-
tin vaimo edustaa uteliaisuutta ja hajamielisyyttä, vää-
ränlaista naisista ja passiivista tulemista spektaakkelin 
vangitsemaksi. Artaudin ekphrastinen kuvaus Lootin 
tyttäristä luo vertauskuvan julmuuden teatterille, jossa 
irtipäästetyt kosmiset voimat vapauttavat ruumiit ais-
tilliseen transgressioon ja jossa lopullinen spektaakke-
li on kuitenkin kosmisten voimien sommittelu taide-
teokseksi, ohjaajan ja tekijyyden alaisuuteen. Artaudin 
kuvauksen hylkäämänä Lootin vaimon tumma, yksi-
näinen hahmo on aina kääntynyt selin katsojaan, teh-
nyt väärän liikkeen historiallisen ja myyttisen väkival-
lan keskellä. 

2. Ekphrasis esimerkki: Dostojevskin ”ruumishuo-
ne” Helsingin Säätytalolla 1977
Andrzej Wajdan ohjaama näytelmä Nastasja Filippov-
na Helsingin Säätytalossa perustui Dostojevskin teks-
teihin, ennen kaikkea Idioottiin. Huone esitti tilaa ja 
7 Tässä tulkinnassa olemme velkaa Martin Harriesin luvulle ”Artaud, Spectatorship, and 
Catastrophe” kirjassa Forgetting Lot’s Wife.

tilannetta Idiootin lopusta, jossa Rogozhin on tappa-
nut Nastasja Filippovnan ja jossa hän yhdessä ruhti-
nas Myshkinin kanssa valvoo yötä Nastasja Filippov-
nan ruumiin äärellä. Esityksen omaehtoista maailmaa 
korostivat tietyt näyttämökuvalliset ratkaisut. Katso-
jat vietiin huoneeseen ”kesken” tapahtumaa. He etsivät 
paikkansa seinustoilta, joissa oli muutamia tuoleja, osa 
istuutui lattialle. Esitys ei loppunut, vaan lopussa ovi 
avattiin ja katsojat poistuivat esitystilasta myös ”kes-
ken” tapahtumaa. Esityksen kieli oli puola, joten osa 
katsojista ei ymmärtänyt vuoropuhelua ollenkaan. Ää-
nestä tuli ruumiintilan jatke.8 

Esityksen aikana Rogozhin raivonpuuskassa pais-
kasi suurikokoisen raamatun päin seinää. Raamattu 
osui lähelle erään katsojan päätä. Äkillinen kirjan heit-
to, kumahdus, säikähtäneen katsojan huudahdus ja tä-
män huudahduksen nopea tukahduttaminen oli fyysis-
ten tapahtumien ketju, josta syntyi oma olionsa. Täl-
lainen ei-inhimillinen olio kertoo jotain olennaista sen 
rakennetun aistikentän luonteesta, jonka sisäiset jän-
nitteet mahdollistivat tämän olion hetkellisen havahtu-
misen tilaan.

Koska esityksen rajat ylittivät katsojien läsnäolon 
jakson, huoneen tunnelmasta tuli omaehtoinen olio. 
Se varasti aistikentän katsojilta omaan hengitykseensä, 
oman traumaattisen muistinsa synkkyyteen. Huoneen 
ollessa suhteellisen pienen ja valaistuksen suhteellisen 
hämärän (ikkunasta sinertävä talviyön valo), näytteli-
jöiden ruumiillinen läsnäolo avautui erityisenä koke-
muksena. Heidän eleistään ja tunneilmaisuistaan saat-
toi erottaa aina lihaksistollisen ponnistuksen, tietyn-
laisen vapinan, haistaa tämän ponnistuksen synnyttä-
män hien. 

Esityksen sisäinen maailma, ruumiinvalvojaiset, 
avautui murhan ja poliisin tulemisen välitilaan. Olio-
mainen aistikenttä tuntui esitystilalta, josta laki oli 
poissa, ja jossa näyttelijöiden ruumiit tuntuivat väki-
valtaisilta, arvaamattomilta, ja vaarallisilta. Katsoji-
en asema aistikentässä tulee kuvauksen kautta yhä ou-
dommaksi. He ovat hämärän aistikentän sisällä, mut-
ta sen yön pimeyteen katoamisen rajalla. Katsojat ovat 
kokemuksellisesti oikeudettomia. Intensiivisen aisti-
kentän sisälle ahtautuneina he ovat tämän aistikentän 
hylkimiä. Äärimmäisen ruumiillisen näyttelijäntyön 
todistajina he ovat ruumiittomia varjoja, jotka sekaan-
tuvat tilan itse luomiin varjoihin.

3. Ekphrasis esimerkki: Theater Hora: Disabled 
Theater (ohj. Jérôme Bel), Liikkeellä marraskuussa 
-festivaali 2013
Näyttämöllä esiintyvät kehitysvammaiset näyttelijät ja 
katsomossa istuvat pääosin ei-kehitysvammaiset kat-

8 Tarkemmin esityksestä (ei Säätytalon) kertoo Maciej Karpinski, The Theatre of Andrzej 
Wajda. Kuvaus Helsingin Säätytalossa vierailleesta esityksestä on kovasti muistin-
varainen.
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sojat. Ekphrasiksen vastukseksi muodostuu se, etteivät 
vammaiset ruumiit ja niiden liike ole tarkoitettu kult-
tuurissamme säädyllisen katseen tavoitettavaksi. On-
gelmaksi muodostuu, miten päästä irti säälin politii-
kasta. Liikkeen valikoituminen kuvauksen keskiöön 
on eräänlainen yritys hyppäykseksi yli epämuodostu-
neiden, ”epäkelpoisten” ruumiiden kuvausten. Jacques 
Rancière, yrittäessään palauttaa kuvalle poliittista ka-
pasiteettia, kehottaa ensisijaisesti vastustamaan kaik-
kea ennalta aavistettua. Silmä tai aistit ylipäänsä ei-
vät saa etukäteen tietää mitä näkevät, mitä kokevat ei-
kä ajatus saa aavistella miten aistittua ja koettua tuli-
si pohtia. Rancière kirjoittaa tietysti kuvan strategiasta 
mutta seuraava esimerkki on yritys noudattaa Ranciè-
ren katsomisen politiikkaa. Tässä esimerkissä ekhprasti-
nen ongelma ei ratkea, vaan kuvauksesta itsestään tulee 
eräänlainen epäkesko ruumis, joka jännittyy liikkeen 
kinestetiikan ja paljaan korporeaalisuuden välille:

Korkealta näyttämölle suihkuavan valopatsaan vä-
reily, kun kädet, kuin piiskat räpyttävät villisti ilmaa, 
suu haukkoo henkeä, silmämunat välähtävät kuopis-
saan. Painava keho ilmaan lähdössä, pehmeät jalkaterät 
ojentuneina, ei kuten balettitanssijalla, vaan kuin ko-
ko painollaan roikkuvalta. Kielen pienellä liikkeellä ki-
talakea vasten äänivyöry ”...sii dät görl, vots dät seen, 
dig it in dö dänsing kviin...” Rintakehä niin avonaisena 
ja pakahtuneena, että lihojen ja luiden sisään jäävän ti-
hentyneen kuminan voi kuulla. Haluaisin työntää sin-
ne pääni, saada osani, jakaa osani tuosta pitelemättö-
mästä voimasta ja liikkeestä, joka on etäältä katsoen 
melkein enemmän kuin jaksan kestää. Dancing queen, 
feel the beat of the tambourin. Värähtelevät piiskojen 
iskut rintakehän kammiossa. Lento. 

Lopuksi
Käsittelemme ekphrasista vastapainona kokonaiste-
okselliselle analyysille. Esityksen ekphrasis ei kunnioi-
ta teoksellisia rajoja ja tekijöiden tarkoituksia eikä tar-
kastele tapahtumaa olemassa olevien esitysanalyyttisten 
konventioiden näkökulmasta, kuten esimerkiksi koko-
naisvaltaisena taideteoksena. Valittu yksityiskohta saat-
taa olla valoilmiö tai ei-elollinen tapahtuma tai som-
mitelma. Kysymys on retorisesta esityksestä, joka omaa 
suunnan maailmassa ja pyrkii vaikuttamaan lukijaansa 
esityksen aistikentän korostamisella tietynlaisena. Käsi-
tämme ekphrasiksen siis enemmän interventiona kuin 
metodisena tai objektiivisena työvälineenä. Kun ekph-
rasis valitsee tietyt yksityiskohdat, kuten edellisissä esi-
merkeissä, niiden on myös tarkoitus kaikua lukevien 
ruumiiden muistissa ja yhtyä kaltaisiin tapahtumiin, 
liittoutua toisenlaisiin havahtumisiin kokemuksen ja 
vallan kentässä. 

Ekphrasis tuntuisi olevan harjaantumisen laji. Kuin-
ka tulla kuvauksen kuvaksi, hybridisoitua esityksen 

kanssa siten, että totunnaiset rajat inhimillisten ja ei-
inhimillisten tekijöiden, etualan ja taustan, tulkintojen, 
aistikuvien, muistikuvien ja mielikuvien välillä vuota-
vat toisiinsa? Ekphrastinen kuvaus harjaannuttaa ha-
vaitsemaan totutusta toisin ja kehottaa asettumaan ais-
tikenttään, mikä puolestaan asettaa kirjoittamiselle vaa-
timuksen ottaa huomioon itsen (hetkellinen) menetys, 
ja kutsuu näin kieltä, jota eivät hallitse omistuksellisen 
suhteen merkitsijät (genetiivi, possessiivi). Ekphrasis 
toimii harjoitteena mimeettiseen maailmasuhteeseen.
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Millainen on näyttelijän osa esseemäisessä esityksessä?
Miten näyttelijän kokemus poikkeaa draamallises-

sa ja ei-draamallisessa työssä? Näyttelijä Tuukka Vasa-
ma pyrkii vastaamaan tähän kertomalla kokemuksis-
taan Pimeä projektissa, jonka keskenään hyvin erilaista 
osia voi tarkastella näyttämöesseinä.

Haastattelu alkaa alusta. ”Essee tarkoittaa sitä, että 
ollaan jonkin asian äärellä”, Vasama sanoo. Joululoma 
ei ole vielä alkanut eikä maassa ole lunta. On 18. päivä 
joulukuuta ja kello on kuusi. ”Essee tarkoittaa sitä, että 
ollaan jonkin asian äärellä. Kolmiosainen Pimeä projek-
ti -sarja kesti kuusi tai seitsemän vuotta.”

Pimeä projekti oli valosuunnittelija Tomi Humalis-
ton alkuun saattama hanke, joka esitti kysymyksiä nä-
kemisestä ja näkyvyydestä. Teos koostui rinnakkaisista 
moniaistisista tapahtumista. Projektin kaikki osat syn-
tyivät Esitystaiteen seurassa, joka on perustettu vuon-
na 2005.

”Tutun ryhmän kanssa on helpompi asettua uu-
den ja tuntemattoman asian äärelle. Se, miten kuta-
kin hanketta on valmisteltu – kuka on tehnyt tausta-
työtä ja miten paljon – määritti sen, miten työryhmäs-
sä edettiin.”

Pimeä projektin keskimmäisessä osassa, Sellainen 
kuin – päällekirjoituksia hyvään, teksteinä käytettiin 
Hannah Arendtin Vita Activaa ja Giorgio Agamben 
kirjaa Tuleva yhteisö.

”Esityksessä käytettävät esseet olivat valmiina ääni-
nauhoina. Me esiintyjät emme puhuneet tekstejä, em-
mekä osallistuneet muutenkaan niiden tekemiseen. 
Tekstit olivat aikamoista yläpilveä, en muista kuinka 
paljon siitä kaikesta edes ymmärsin. Mutta jonkin asi-
an äärellä voi olla, vaikka ei ymmärtäisikään ihan kaik-
kea”, Vasama sanoo.

Esiintyjät ja ohjaaja Vihtori Rämä loivat yhdessä 
näyttämötapahtumia erillään muusta työryhmästä. Va-
saman näkökulmasta ohjaaja toimi välittäjänä esiinty-
jien ja muun työryhmän välillä ja siten johti tilannetta. 
Näyttämötyöskentelyssä ei pyritty niinkään ratkaise-
maan ääninauhojen filosofista tekstiä vaan toimimaan 
ruumis edellä, eli vastaamaan aihepiiriin liittyviin ruu-
miillisiin tehtävänantoihin. 

”Etsimme esimerkiksi omaa ensimmäistä askeltam-
me tai yritimme mennä lattian läpi tai astua toisen ih-
misen tilaan sitä koskematta tai särkemättä”, Vasama 
kertoo.

Näin esiintyjän ruumiillistama vastaus syntyi jokai-
sessa esityksessä uudelleen erilaisena. Vasama täsmen-
tää, että tällöin olennaista ei ole se, voiko katsoja arva-
ta tehtävänannon vaan sen katsominen, mitä kysymi-
sestä seuraa.

Tämän kaltaista esseemäistä esitystä katsoessaan kat-
sojan on mahdoton arvioida, kenellä esiintyjistä on hu-
manistinen loppututkinto tai kahdensadan kirjan ko-

koelma mannermaista filosofiaa. Esiintyjän laatu on 
vielä jotain muuta. ”Se ei esitystä katsottaessa ole enää 
niin ilmeistä, kuka on derridansa lukenut. Siitä ei esiin-
tyjänä jää kiinni. Näyttelijän näkökulmasta se ei ole oi-
kein tai väärin. Kyse on hommasta, jossa ahkeruutta ei 
palkita: parasta oppilasta ei välttämättä nosteta. Esiin-
tymisessä ei pärjää suorittamisella ja se on ehdottomas-
ti yksi syy, miksi mä haluan sitä tehdä. Ja sitten on pu-
huttava sellaisista asioista kuin inhimillinen laiskuus tai 
kiinnostus ja motivaatio. Ei voi pakottaa. Että ’nyt luet 
Derridan tai et tule treeneihin’”, Vasama sanoo.

Oli tapauksia, joissa materiaali piti tuntea läpikotai-
semmin, mutta ”muutoin kyse oli vaikutelmien kerää-
misestä, vaikuttumisesta ja siitä, miten ne, vaikutelmat 
ja vaikuttuminen, näkyvät siinä, mitä teen näyttämöl-
lä. Näiden asioiden kanssa kannattaa olla rehellinen. Ei 
kannata lähteä tekemään sellaista, mistä ei oikeasti ole 
kiinnostunut tai sellaista, mikä on ristiriidassa oman 
maailmankuvan kanssa.”

Millä tavalla esiintyjä on vastuussa teoksen maail-
mankuvasta ja onko vastuu erilainen silloin, kun teok-
sessa ei ole tarinaa? Ajattelen, ehkä idealisoiden, että es-
seistinen esitys on kaikkien tekijöidensä näköinen. Jo-
tenkin todempi sellaisenaan.

”Ensimmäinen intuitioni olisi sanoa, että essee-esi-
tyksissä maailmankuvien vastaavuus on tärkeämpää 
kuin näytelmissä”, Vasama sanoo ja jatkaa, ettei edes 
ole kanssani samaa mieltä. Essee-esityksissä ei ole niin 
suoria vastauksia kuin haluaisin. ”En välttämättä ole si-
tä mieltä, että essee-esityksessä oltaisiin jotakin miel-
tä. Näen ne monimielisinä. Erityisesti teatterissa, jos-
sa ryhmän sisällä on useita näkökulmia. Esseistinen esi-
tys on harvoin manifesti. Mielestäni essee on enemmän 
kysyvää kuin tyhjentävää. Se ei asetu määräävään ase-
maan, mikä erityisesti liittyy ryhmässä tekemiseen. On 
mahdotonta löytää sellaista porukkaa, joka olisi täysin 
samaa mieltä. Jo se tuo siihen sellaista hajontaa, joka 
tekijänä ja katsojana on minusta kiinnostavaa.”

Millä tavalla esiintyjän kokemus poikkeaa, kun kyse 
on esseetekstistä draaman sijaan? Mietin, että tuntuu-
ko se erilaiselta puhua derridaa kuin dialogia tai esittää 
näyttämöllä jotakin abstraktia – tilastoja tai kaavaku-
via. Onko se erilaista?

”No, viittaan usein Michael Kirbyn artikkeliin, jon-
ka Juha-Pekka Hotinen aikoinaan vinkkasi minul-
le, ”On Acting and Not-Acting”. Siinä Kirby tarkaste-
lee näitä asioita saman ilmiön eri puolina, jossa paino-
tetaan eri vivahteita. Siinä ei lopulta ole niin isoa eroa 
näyttelijälle – erityisesti nykyään, kun perinteisimmäs-
säkin teatterissa esittämisen tavalla leikitään”, Vasama 
kuvailee ja jatkaa, että roolinäyttelemisessä on usein 
hetkiä, joissa roolihenkilö ei ole niinkään paljon läsnä. 
Joina näyttelijä asettaa itselleen tehtäviä – ”tai pudotan 
ja ajattelen, että ’olen Tuukka ja seison tässä muutaman 

metrin päässä tosta katsojasta’. Miten syvällä tai miten kau-
kana fiktiosta olen? Miten paljon näyttelen? Ja jos ajatte-
len jotakin abstraktimpaa näytelmää, jossa lähtökohtaisesti 
ei näytellä roolihenkilöä, niin sielläkin roolihenkilö voi vi-
lahtaa. Käydä.” 

”Enemmänkin kyse on siitä, millä tavalla ja miten pal-
jon itseänsä asettaa sinne – tai miten siellä, näytelmässä tai 
esityksessä, voi mielekkäästi toimia. Erityisesti Suomessa, 
missä näyttelijöillä ei oikeastaan ole metodia, niin kukin 
taaplaa tyylillään. Näyttelijöillä on hyvinkin erilaisia tapoja 
tehdä, ja kun ne lyödään samaan näytelmään, niin se näyt-
telijäntyö rupeaa näyttämään yhtenäiseltä”, Vasama sanoo 
ja jatkaa:  ”Perinteisessä näytelmässä rooli tai tarina on tur-
vakehikko tai kehys toiminnalle: se luo turvaa, jotta näytte-
lijä uskaltaa. Siitä näyttelemisessä on usein kyse. Että uskal-
taa asettua tekemään jotakin, mistä ei ole ihan täyttä var-
muutta. Että uskaltaa asettua alttiiksi, olla hauras ja haa-
voittuva ja antaa itsensä vaikuttua siitä, mitä ympärillä ta-
pahtuu.”

Näyttelemisessä on kyse uskaltamisen ja heittäytymi-
sen sekä taidon yhteen tulemisesta. Vasama on ehkä samaa 
mieltä ja hän jatkaa: ”Uskaltamisen takia on hyvä olla näi-
tä omia ajatusrakennelmia – tai mitä tahansa, millä saa it-
sensä ylipuhuttuksi siihen. Siihen, että ohjaa oman keskit-
tymisensä johonkin siten, että jokin toinen osa itsestä voi 
vapautua.” 
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Nainen tulee näyttämölle.
 NAINEN
 Minä olen mies.
Nainen on hukassa, hölmistynyt ja sekaisin.
 NAINEN 
 Minä olen Jussi Moila, 32-vuotias mies. 
Nainen on keski-ikäinen ja hänen nimensä on Sirpa. 
Nainen kokeilee kehoaan: käsiään, reisiään, pakaroitaan, rintojaan.
 NAINEN
 Uskokaa minua! Minä olen mies. Nuori mies… melko nuori… Minä olen siitä täysin varma…
Nainen repii hiuksiaan, sirottelee tuhkaa päälleen, heittäytyy virran vietäväksi – mitä näitä nyt on… 
 NAINEN 
 Tämä on raivostuttavaa… Teidän täytyy kuunnella minua! Minulla on tärkeää asiaa. Olen mies ja 
 minulla on sanottavaa, tärkeää sanottavaa…
Miksi nainen tekee asiastaan noin suuren numeron? 
 NAINEN 
 Minä olen mies! Olen mies ja kirjailija – mieskirjailija – ja haluan puhua teille teatterista.
Miksi kukaan haluaisi puhua teatterista? 
 NAINEN 
 Teatteri on tärkeää!
 Minulle teatteri on paikka, jossa elävä ruumis ja kirjallisuus kohtaavat. 
Nainen tapailee mahtipontista sävyä. 
Hän todella yrittää parhaansa. 
Hän ottaa miehisiä asentoja, esiintyy miehenä. 
 NAINEN 
 Mie olen mies, joensuulainen mies…
Nainen yrittää vakuuttaa meidät identiteetistään. Miksi hän on noin hädissään? 
 NAINEN 
 Vittu saatana! 
Mikä sinulla on hätänä nainen?
 NAINEN 
 Ei mikään….
Nainen on pakkomielteisen kiinnostunut itsestään. 
 NAINEN 
 Ei! Minä olen vankina tässä kirjoituksessa… 
 Täältä ei ole ulospääsyä. 
 Te ette usko, että minä olen mies. Kaikki menee alusta asti vikaan… 
 Tämän piti kuitenkin olla se teksti, jossa minä kerron, mitä minä ajattelen kirjallisuudesta ja 
 kirjoittamisesta.
Vai niin? No sano sitten jotakin viisasta. 
 NAINEN
 Haista vittu!
Kuulostaa teini-ikäiseltä.
 NAINEN
 No mä olenkin teini-ikäinen poika.
Etkä ole. Sinä olet aikuinen nainen. 
Sano nyt edes jotain. 
Sinulta odotetaan, että sanot jotain. 
Tunnusta syntisi. 
 NAINEN 
 No… hyvä on. 
 Minua hävettää se, että näytelmissäni sisällöllä on usein niin vähän merkitystä. Minulle muoto nousee   
 usein sisältöä tärkeämmäksi. En voi sille mitään. Rakastan muotoa. 
Hyvä nainen. Nainen sai jotakin sanottua. Bravo! 

teksti • jussimoila
Kirjoittaja on näytelmäkirjailija
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Sitten nainen haistaa jotakin. 
 NAINEN
 Nuuh nuuh.
Kahvi on valmista. Sen tuoksu leijuu ilmassa. 
Nainen liihottelee kahvinkeittimen luo ja kaataa kuppinsa täyteen.
 NAINEN 
 Minä olen mies, enkä minä ”liihottele”!
Miksi sanat ovat sinulle noin tärkeitä? 
 NAINEN 
 En tiedä. Minä rakastan sanoja, mutta… 
Nainen lisää kuppiinsa laktoositonta Eila-maitoa.
 NAINEN
 …vielä enemmän minä rakastan puhetta. Minua kiehtoo puhe. Puhe on kuin laulua. Jos osaisin lau-
 laa, luultavasti laulaisin, mutta kun en osaa, pyrin kirjoittamaan näytelmiä, jotka ovat kuin musiikkia. 
Nainen syö suklaapisarakeksejä, kastaa niitä maitokahviin. Ne sulavat ihanasti suussa. 
 NAINEN 
 Kirjoitukseni merkitys nousee leikkauksesta, kestosta, rytmistä, käyttämieni sanojen soinnista ja 
 väristä sekä niiden merkityksen tuottamasta tunnelmasta. 
Nainen hörppää kahvia. 
Hän on päässyt vauhtiin niin kuin voitte huomata. 
Aluksi hän oli muka vaatimaton, mutta kun pintaa hieman raaputtaa, hän on heti valmis jaarittelemaan loputto-
miin ”työstään”. 
 NAINEN 
 Miksi laitatte ”työn” lainausmerkkeihin?
Sitä sun sietääkin miettiä. 
Jo neljäs kahvimuki tänään menossa. 
Eikö sinua närästä, nainen?  
 NAINEN
 Ei, jostain ihmeen syystä. Tuntuu että voisin juoda kahvia ihan loputtomiin. 
Nainen menee näyttämön takana olevaan vessaan.
 NAINEN
 Nyt on pakko pissata.
 Muistakaa kuitenkin se, että kieli on teatterissa aina elävän ihmisen suussa ja siten kaltevalla pinnalla. 
Kieli on suussa, niinpä niin.
 NAINEN 
 Anteeksi… Suljen oven…
Nainen sulkee oven. Voit puhua meille oven läpi, nainen.
 NAINEN 
 Haloo… Kuuluuko? Hyvä on. Minä yritän selittää tämän asian selkeämmin.
Nainen puhuu oven läpi. 
 NAINEN
 Hahmotan sen strukturalistisen teoriaperinteen kautta…
Emme näe naista oven takaa, mutta aistimme pientä tekotärkeyttä hänen äänessään.  
Yritätkö esiintyä fiksumpana kuin olet?
 NAINEN 
 En… Minä vain… 
Älä pakene teorioiden taakse, nainen!
 NAINEN 
 Miksi ei? Minusta teorioiden takana on turvallista ja kivaa.
Se ei kiinnosta ketään. Selitä asiat selkeästi.
 NAINEN 
 On niin helvetin vaikeata puhua ”selkeästi”.
No yritä silti. Älä ole niin epäselvä. Artikuloi asiasi.
 

NAINEN 
 Hyvä. Minä yritän. Tästä se alkaa: 
 Kieli tekee maailmaan ”eroja”… Ferdinand de Saussuren ”strukturalistisen” lingvistisen teorian  
 mukaan…
…ja heti nainen aloittaa epäselvän tajunnanvirtansa esittelyn.
 NAINEN 
 Sori. Yritän uudelleen. Saussuren ajattelun varaan rakentavan psykoanalyytikon Jacques Lacanin mukaan  
 erot tunkeutuvat lapsen maailmaan... 
Ja lisää nimien pudottelua…
 NAINEN 
 …erot tunkeutuvat lapsen maailmaan väkivaltaisesti…
Miksi tuo sana ”väkivalta” on niin suosittu? Sitä hoetaan niin paljon, ettei se tarkoita enää mitään. 
 NAINEN 
 Mahdollisesti…
Niin se on. Olet aina niin huolissasi sanoista, joten älä itse käytä niitä huolimattomasti.
 NAINEN 
 Otan sanani takaisin. Väkivalta on huono termi tässä yhteydessä… 
Saammeko sanoa nyt suoraan?
 NAINEN 
 En tiedä... Mieluummin ei…
Puhumme silti. Älä viljele raflaavia termejä, jos et tarkoita niillä mitään ja – tämä on itse asiassa vielä tärkeämpää – 
älä piiloudu auktoriteettien taakse…
 NAINEN 
 En minä piiloudu… Miksi ei saisi viitata kirjallisuuteen?
Miksi? Miksi ja miksi? 
Miksi sinä heti loukkaannut kun saat palautetta? 
 NAINEN 
 En minä loukkaannu.
Emme kohta halua enää antaa sinulle palautetta, jos et pysty ottamaan sitä vastaan. 
 NAINEN 
 Totta kai minä haluan palautetta. En halua sanoa mitään typerää!
Älä ole noin riippuvainen muista. Ajattele omilla aivoillasi. 
 NAINEN 
 Mutta voidakseni ajatella omilla aivoillani, minun on pakko puhua hieman Lacanista… Koska minä   
 olen innoittunut siitä. Kun Lacan kirjoittaa, että kieli on ”loinen” tai ”sairaus”, minä pystyn 
 tunnistamaan sen ajatuksen. 
”Kieli on sairaus.” Tuo on epäselvää, epätarkkaa, hämärää. Selitä, nainen.
 NAINEN 
 No… Kun me alamme puhua, me alamme tehdä maailmaan eroja ja erotamme itsemme muista. 
 Kieli rikkoo yhtenäisen kokemuksen minuudesta ja tuo ihmisen mieleen ikuisen erillisyyden 
 kokemuksen, perustavan yksinäisyyden. Kieli tekee yksinäiseksi – ja yksinäisyys luo kielen. Se avaa 
 tietoisuuden käsillä olevien asioiden ulkopuolelle ja tekee meistä kaipaavia olentoja, joilta ”puuttuu 
 jotakin”. 
Puuttuuko sinulta jotakin? 
 NAINEN
 Juuri niin! Minulta puuttuu jotakin! Minä kaipaan. Minä olen kaipuun tilassa. Kieli on perseestä siksi,  
 että se muistuttaa meitä aina siitä, mitä meillä ei ole. 
 Se tekee meistä puutteellisia. Se vetää maailmaan rajat. Se hallitsee meitä. Se sanoo, mitä on olemassa ja  
 mitä ei. Kieli hallitsee meitä! 
Pystytkö perustelemaan tuon?
 NAINEN 
 Minä yritän. Lacanilaiseen ajatteluun liittyvä ”suuri Toinen” eli ”herra” tai ”mestari” tai ”auktoriteetti”   
 on itse asiassa symbolinen järjestys eli ”kieli”. Tänä päivänä tämän ns. ”mestarin järjestyksen” hahmo ja  
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 takaaja ei ole enää Jumala tai valtio vaan jonkinlainen ”yleistynyt toiseus”. Mielestäni viimeaikaisessa 
 kehityksessä tapahtunut sosiaalisen median ”vallankumous” valaisee tätä asiaa osuvasti. Facebook on 
 sosiaalisen median ”suuri Toinen” Se on yleistynyt ”toinen” – sosiaalinen koodi, säännöstö, joka ohjaa   
 käyttäytymistämme…
Muodikas viittaus sosiaaliseen mediaan vailla sisältöä… Tyypillistä keski-ikäiseltä naiselta.  
 NAINEN 
 Ei! Tarkoitan vain sitä, että tänä aikana juuri ”sosiaalinen koodi” on ”Jumala”. Muut ihmiset ovat  
 ”Jumala”… tai niin kuin Jouko Turkka on asian ilmaissut ”muut ihmiset ihon alla”.
Aika rohkeaa, aika rohkeaa: Facebook ja Jouko Turkka samassa lauseessa. Toivottavasti sinulla on perustelut tälle ”ilot-
telullesi”, nainen. 
 NAINEN 
 Ei se tarvitse perusteluja. Muut ovat minussa.
Tarkoitatko, että sinussa on muita kuin sinä itse? 
 NAINEN 
 Siltä minusta tuntuu. Muut ihmiset asuvat minussa ja he pesivät minuun. 
Herranjumala… Syö lääkkeesi nainen!
 NAINEN
 Ne tulevat joka puolelta – työpaikalta, netistä, kirjoista, teeveestä, lapsuudesta ja… minun näytelmissäni  
 näitä ihmisiä edustavat usein erilaiset äänet ja kuorot. Kuoro on yleistynyt ”sosiaalisen koodin” tai 
 ”suuren Toisen” symboli. Kuoro on juuri nuo ”toiset ihmiset ihon alla”. 
Hyvä nainen!
 NAINEN  
 Mies. 
Bravo! Tap tap tap! 
 NAINEN 
 Onko tuo ironiaa?
Mitä luulet? 
 NAINEN 
 Luulen, että on.
Arvaa mitä, nainen. Sinun jutuissasi on vain yksi vika – ne ovat itsestäänselvyyksiä. 
 NAINEN 
 Miten niin?
Kliseitä. 
 NAINEN 
 Entä sitten!?
Sinä muotoilet itsestäänselvyyksistä muodollisesti eheää argumentointia, joka ei kuitenkaan sisällä mitään väitettä tai 
lisää tietoamme millään alueella.
 NAINEN
 Te yritätte mitätöidä. Kieli on patriarkaalinen väkivaltakoneisto. Kieltä käytetään ohjailuun, hallintaan,  
 kontrolliin ja väkivaltaan. Puhuminen on vallankäyttöä. 
Mitä sinä sitten teet?
 NAINEN 
 Teen sitä samaa.
Miksi sitten olisit muita parempi?
 NAINEN 
 En minä ole muita parempi.
Käyttäydyt kuin olisit. Et kuuntele. Yritätkö opettaa meitä? 
 NAINEN 
 Minä yritän pohtia keinoja… päästä irti siitä… Olen tullut siihen tulokseen, että kuunteleminen on 
 väkivallatonta. Jos vain osaisimme kuunnella toisiamme enemmän, voisi yhteiskunta todella muuttua.
Mutta ethän sinä kuuntele ketään. Olemme panneet merkille, että puhut mielelläsi itsestäänselvyyksiä, etkä lainkaan 
kuuntele muita, etkä… 
 NAINEN
 En minä… Kyllä minä… Minä yritän…

Taas sinä keskeytit. Sinä keskeytät usein… Oletko huomannut? 
 NAINEN 
 En minä yrittänyt…
Älä keskeytä! Taas sinä keskeytät! 
 NAINEN
 Minä vain… 
Nainen alkaa nyyhkyttää. 
 NAINEN
 Mm.
Nyt lopeta nainen! 
 NAINEN
 Mmhyy…
Nainen kuivaa silmiään.
 NAINEN 
 En minä itkenyt… Ripsi meni silmään…
Me vihaamme tuota – niin juuri tuota sinun tapaasi – miten sinä lopetat mielekkään keskustelun ja alat pillittää kes-
ken kaiken. Joskus tekisi mieli vetää ympäri korvia. 
 NAINEN
 -
Nainen vaikenee.
 NAINEN
 Hiljaisuus. 
Hiljaisuus. Hiljaisuus. Hiljaisuus. 
 NAINEN 
 Hiljaisuus. 
Sinä olet älyllisesti täysin keskiverto, itsesäälissä rypevä, uhrin asemaan juuttunut nainen.
 NAINEN
 Minä olen mies. 
Miksi sinulla on pakkomielle väittää, että olet mies? 
 NAINEN
 Koska minä olen…  En haluaisi olla, uskokaa pois.
Haluat olla mies? Miksi et sitten ole sitä?
 NAINEN
 Minä en… Minä olen… Minä haluan olla nainen. Mies. Minä…
Nyt riittää. 
Tämä keskustelu juuttuu banaliteetteihin, kliseisiin ja yleistyksiin. 
Miksi nainen ei voi jo kertoa meille jotain kiinnostavaa itsestään? 
Nainen on yhä vessassa ja puhuu oven läpi. 
Emme edes näe mitä hän tekee siellä. 
Avaa ovi nainen! Mitä sinä teet siellä? 
Tule ulos! 
Tule ulos vessasta ja kerro meille itsestäsi jotakin, mikä ei ole pelkkää kliseetä.
 NAINEN 
 Hyvä on…
Nainen avaa lukon, painaa salvan alas ja työntää oven auki. 
 NAINEN 
 Hyvä on. Minä kerron jotakin.
Kerro. Kerro jotakin intiimiä vaihteeksi. Kerro jotakin erityistä. 
 NAINEN 
 Minä kerron! Minä kerron kaiken! 
Ole hyvä... Me kuuntelemme. 
 NAINEN 
 Minä olen alkoholistiperheen lapsi. 
Pitihän se arvata! 
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 NAINEN 
 Vanhempani olivat työssäkäyviä ja kohtuullisen hyvin toimeentulevia, koulutettuja ihmisiä, joilla oli 
 lapsuudessamme ”kulissi kunnossa”. Se alkoi särkyä vasta myöhemmin, kun me lapset aloimme oireilla  
 tavoilla, joita ei voinut enää peittää. Toisen veljeni puhjennut skitsofrenia ja toisen huumeongelma eivät  
 enää pysyneet ”lavasteiden” takana. 
Erinomaista! Täydellinen uhri! Täydellinen uhrin asema! Nainen, oletko sinä uhri? 
 NAINEN 
 En. 
Miksi sitten yrität rakentaa itsestäsi kuvaa uhrina? 
 NAINEN 
 En minä ole uhri. 
 Minä olen päässyt elämässäni eteenpäin. Minä olen psykologi… tai ainakin melkein. Olen psykologian  
 kandidaatti. 
Senkö takia haluat koko ajan ”psykologisoida”, analysoida ja terapoida itseäsi?
 NAINEN 
 Minulla on siihen pitkät perinteet. Vanhempani olivat molemmat psykiatrisen alan ammattilaisia. 
 Minua on analysoitu ja testattu jo lapsesta asti. 
Testattu miten?
 NAINEN 
 Älykkyystesteillä.
No oletko älykäs? Mikä oli tuloksesi?
 NAINEN 
 En kerro. 
Häpeätkö sitä? Oletko sinä tyhmä, nainen?
 NAINEN 
 En kommentoi. 
Etpä tietenkään. 
 NAINEN 
 Se ei ollut asian ydin.
Mikä sitten on ”asian ydin”? Alkaa tuntua siltä, ettei ydintä olekaan…
 NAINEN 
 Tarkoitin vain sanoa, että minua on psykologisoitu jo lapsesta asti…
Niin, kyllä… juontaapa tuo taipumus mistä hyvänsä, olemme kyllä huomanneet pakkomielteesi psykologiaan. 
 NAINEN
 Minun taustassani yhdistyvät psykiatriset ongelmat ja niiden hoitaminen, tarkkailu ja kontrolloiminen.  
 Minulle tuli lapsesta asti tutuksi psykodiagnostinen kieli ja toisaalta psykiatriset ongelmat. 
Anteeksi jos kysymme liian suoraan, mutta haluatko sinä nyt ”avautua” meille? 
 NAINEN 
 En tiedä… Tehän itse pyysitte…
Emme me tällaista pyytäneet. Tämä on todella kyseenalaista.
 NAINEN 
 Miten niin? Tehän pyysitte… Pyysitte että kertoisin jotain henkilökohtaista.
Mutta emme tarkoittaneet mitään ”tunnustusta”. 
 NAINEN
 Mutta jos te ette halua kliseetä, ettekä tunnustusta, niin mitä te sitten haluatte?
Nainen katselee hölmistyneenä ympärilleen etsien vastausta.
 NAINEN
 Mitä te sitten haluatte?
Nainen kävelee näyttämöllä olevaan vuoteeseen ja laittaa lavasteseinässä olevat sälekaihtimet kiinni.
 NAINEN
 Kertokaa minulle, mitä te haluatte!
Nainen käy sänkyyn makaamaan ja vetää peiton päälleen.
 NAINEN 
 Mitä!?

Me haluamme, että sinä puhut meille ja itsestäsi. 
Tähän saakka olet vain joko puhunut itsestäsi tai sitten olet vain puhunut meille. 
Mutta me haluamme että puhut itsestäsi meille. 
Sitten olemme valmiita. 
 NAINEN 
 Tuo on hämmentävää. 
 Minä en tiedä enää, mitä minä voisin sanoa…
 Äitini tulee pienviljelijäperheestä, jossa elanto on ollut niukkaa ja vallalla on ollut ankara, 
 luokkanousuun yllyttävä arvomaailma. 
 Äitini on sanonut, että hän on kokenut sairaanhoitajan ammattinsa riittämättömäksi suhteessa oman 
 äitinsä odotuksiin. 
 Lapsena puhuttiin aina, että meistä tulisi lakimiehiä ja lääkäreitä. 
 Minun isälläni oli kaksi persoonallisuutta – selvä ja humalainen – hänellä oli sekä rakkauden että 
 kuoleman kasvot.
 Normaali ja turvallinen järjestyksen maailma voi sortua kaaokseen. 
 Se on totta. 
 Jään yksin, yksin pimeään, ilman ääntä. 
 Traaginen kokemus. Että murskautuu.
 Hamlet.
 Poltettu Oranssi.
 Woyzeck.
 Viettelyksen vaunu. 
 Kauppamatkustajan kuolema. 
 Beckett. 
 Beckettin näytelmissä pimeässä ollaan ”kuin kotona”. 
 Kieli on hajonnut ja rajat ovat murtuneet, eikä ihminen enää pyri järjestykseen vaan opettelee 
 elämään epäjärjestyksessä. 
 Beckettin näytelmät ovat siten lohdullisia.
 Kärsin välillä halvaantumisen pelosta: kauhukuvasta, jossa jään täysin yksin ja eristetyksi kaikista 
 muista ihmisistä – näen ympärilleni, mutta en pysty puhumaan enkä liikkumaan tai ottamaan 
 minkäänlaista kontaktia muihin. 
 Mistä se kaikki tulee?
 Isovanhempieni psyykkinen rakenne?
 30-luvun pula-aika, sota, sodanjälkeinen ankara arvomaailma? 
 Minun sisäisessä puheessani on paljon itsesyytöksiä, vihaa itseäni kohtaan.
 Kärsin välillä myös voimakkaista rangaistuksen pelosta, väkivallan ja kidutuksen pelosta – ja joskus näen 
 unia siitä, että lynkkausjoukko raahaa minut kotoani kadulle ja pahoinpitelee ja teloittaa minut – ja 
 samalla koen että he tekevät oikein, että tämä kohtalo kuuluu minulle.
Kröhöm.
 NAINEN 
 Ukkini menetti kaikki kolme veljeään rintamalla. 
 Yksi heistä silpoutui palasiksi hänen silmiensä edessä. 
Nyt riittää! Pateettista. Tämä on pateettista. 
Yritätkö järkyttää meitä? Mikä edes on tuon väitteen totuusarvo? Ja onko tämä muka sinun identiteettisi nollapiste?
 NAINEN  
 Ei. Ehkä. En tiedä. 
 Minä en löydä enää mitään lisää. 
Nainen nousee sängystä, 
poistuu näyttämöltä, 
riisuu roolivaatteensa 
ja lähtee ulos teatterista. 
Hän kävelee ulkona. 
 NAINEN  
 Raitis ilma tekee välillä hyvää.
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Menikin jo aika tunkkaiseksi. 
 NAINEN 
 Pakko myöntää. 
Miten sinun päässäsi on aina niin tunkkaista?
 NAINEN 
 Narsistin päässä on.
Oman paskan haju.
 NAINEN 
 Mm… se on sitä parasta.
Olet kiinnostunut vain omista asioistasi.
 NAINEN
 Kyllä.
Olet sairaalloisen kiinnostunut omista ongelmistasi.
 NAINEN
 Kyllä.
Haluaisit hallita maailmaa, mutta et pysty.
 NAINEN
 En minä… En minä maailmaa halua hallita…
Haluaisit olla valtava jättiläinen horisontissa. Ylivoimainen, loistava lintu: enkeli, joka syöksyy tulisena nuolena pilvi-
en läpi.
 NAINEN 
 En. 
Haluaisit voittaa, olla paras, olla ensimmäinen.
 NAINEN 
 En!
Olet kateellinen, mustasukkainen… Kerro näistä tunteista.
 NAINEN 
 Haluaisin olla parempi kuin muut… Haluaisin olla ihailtu ja nostettu ja rakastettu. Haluaisin olla 
 kaunis, pyhä ja ainoa.
Naisen sydän on musta lintu.
 NAINEN 
 Kun olen mustasukkainen…
Kun hän on mustasukkainen…
 NAINEN 
 …maailmani pimenee…  
…hän haluaisi tuntea olevansa rakastettu.
 NAINEN 
 Kyllä. 
Olet itsekeskeinen ihminen.
 NAINEN
 Kyllä.
Nämä tunnustukset on hyvä muistaa.
 NAINEN
 Muistakaa ne. Minä haluan unohtaa ne. 
Me muistamme.
Nainen kävelee reippaasti eteenpäin kanavan vartta.
Älä heittäydy kanavaan nainen.
 NAINEN 
 En. En tänään ainakaan. 
Kerro sen sijaan meille jotakin. Kerro näytelmistäsi. Sehän oli alunperinkin tarkoituksemme ja nyt olemme puhuneet 
lähes kaikesta muusta. 
 NAINEN 
 Mitä niistä?
Kerro niistä. Sehän oli koko tämän ”esseen” tarkoitus. 

 NAINEN 
 Hyvä on. 
Sanomme ”esseen”, lainausmerkeissä, koska ei tätä nyt oikein voi oikeaksi esseeksi sanoa. Keski-ikäisen naisen horinaa. 
 NAINEN
 Hiljaa! Kuunnelkaa nyt! 
Anna tulla, nainen. Olemme ”pelkkänä korvana”.
 NAINEN
 No niin… Siis näytelmäni Veitset leikkaa ilman…
Ai niin… Se ruikutusnäytelmä…
 NAINEN 
 … rakentuu kahdesta vastavoimasta: toisaalta henkilöiden puhumasta pohjoiskarjalan murteesta, jolla he  
 yrittävät rakentaa eheää minuutta ja puolustaa itseään yleisön edessä. 
”Voe, voe… Kyllä meillä mualaisilla on niin rankkoo.” Anteeksi, mitä olitkaan sanomassa…
 NAINEN 
 Mm… Toinen voima on kuoro, joka edustaa ”symbolista järjestystä”. 
”Symbolista järjestystä”? No tuo sietääkin laittaa lainausmerkkeihin. Et taida, nainen, itsekään tietää, mitä se tarkoit-
taa…
 NAINEN 
 No vittu! Se tarkoittaa ihan vaan sitä että kuoro on syyttäjä, henkilöt ovat syytettyjä ja yleisö on 
 valamiehistö/tuomari. Kuoro ironisoi, vittuilee ja tietää paremmin – henkilöt yrittävät puolustautua ja 
 ”pysyä elossa”, tuoda esiin oman olemassaolonsa ja epäonnistumisensa inhimillisessä valossa. 
Aika hauskalta kuulostaa tuo kuoro. Onko se sittenkin komediaa? 
 NAINEN 
 Ei vaan tragediaa!
Tragediaa… vai melodraamaa? Tragedia vai patetia? 
 NAINEN 
 En tiedä. 
Mikä tekee eron? 
 NAINEN 
 Ironia, huumori, näyttämöllinen dekonstruktio, Brecht, Müller, vieraannutus. 
Sivistyssanoja. 
 NAINEN
 Mutta ihan kivoja sellaisia.  
Oletko sinä vasemmistolainen?
 NAINEN 
 En tiedä. Vasemmistolaisuutta ei minusta ole enää olemassa.
Miksi ei?
 NAINEN 
 Se on historiallinen konstruktio, joka ei enää määritä mitään selkeää ilmiötä tässä ajassa. 
Entä oikeistolainen?
 NAINEN  
 Sama asia. Sana on vanhentunut. Tänä päivänä ei ole enää tuollaista kahtiajakoja vaan ainoastaan 
 hallitseva järjestelmä sekä ihmisten moneus. Järjestelmä on talousjärjestelmä ja se on täynnä subjekteja,  
 joilla ei voi enää olla poliittista kantaa – ainoastaan oma henkilökohtainen suhteensa järjestelmään. 
Kuulostaa raflaavalta. 
Huomaatko, että enää et ruikuta? 
 NAINEN 
 Enkö?
Et.
 NAINEN 
 Hyvä… ehkä krapula alkaa vihdoin hellittää.
Joitko paljon eilen?
 NAINEN 
 Tarpeeksi. 
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Raitis ilma tekee ihmeitä. 
Nainen kävelee meren rantaan.
On syksy ja vettä vihmoo.
Kohta alkaa hämärtää. 
Nainen miettii kuolemaa.
 NAINEN 
 Kuolema.
Pelkäätkö kuolemaa?
 NAINEN
 Enemmän pelkään kipua. Mutta maailma on moninainen. On myös nautintoa. 
Maailma on moninainen. Kaikella on monta puolta. 
 NAINEN 
 Kipu ja nautinto. Elämä ja kuolema. Tylsyys ja innostus. Nolla ja ykkönen. 
Miksi sinä kirjoitat? 
 NAINEN 
 En tiedä. 
 Haluan huomiota ja ihailua. Joskus luulin, että jos lukija näkee minun sairauteni ja hyväksyy sen, minä  
 voin parantua siitä. 
 Mutta se ei ole totta. Sairaus ei parane. 
 Siksi minä en halua enää olla kirjoitukseni auktoriteetti. 
 Minä en halua hallita kirjoittamistani.
Mitä se tarkoittaa?
 NAINEN 
 Minä annan kaikkien muiden vaikuttaa työhöni. 
Mutta otat kaiken kunnian kuitenkin itsellesi?
 NAINEN 
 Niin teen. Varastan ideoita, otan vastaan palautetta, otan repliikkejä näyttelijöiden suusta, annan 
 työkavereiden kirjoittaa kohtauksia puolestani. 
Tämän me itse asiassa juuri halusimmekin kuulla. 
 NAINEN 
 Kyllä. Olen valheellinen ja vain ”naamio”. Muut puhuvat minun suullani. 
 Kirjoitan monella eri kielellä, monella eri murteella. Pyrin kirjoittamaan sellaista (näyttämö)kieltä, joka  
 kyseenalaistaisi itsensä. Kielet tulevat eri todellisuuksista! Kieliä on monia! Ääniä on monia! Maailma ei  
 ole enää yksi! Kukaan ei ole enää oikeassa! 
 Minä en puhu. Muut puhuvat minun kauttani. 
 Ehkä minua ei varsinaisesti ole edes olemassa. On vain muita! 
Villi johtopäätös. Mutta kiinnostava.
 NAINEN
 Mutta… jos minua ei ole olemassa niin… oletteko te sitten olemassa?
Nyt en ymmärrä kysymystä.
 NAINEN
 Onko sinuakaan sitten olemassa?
Mitä tarkoitat?
 NAINEN 
 Kuka sinä olet? 
Minä? Vai me? Ai haluat kysyä, että keitä me olemme? 
 NAINEN 
 Niin. Kenen ääniä te olette?
Mitä ääniä? Ääniä ja ääniä… Emme me ole mitään ääniä.
 NAINEN
 Kuka sinä sitten olet?
Minä vai me? Yritä päättää. 
Minä olen minä ja me olemme kirjoitusta, puhetta – me olemme sisäistä puhetta, joka voimistuu juuri ennen kuole-
maa.

 NAINEN
 En minä ole kuolemassa… Sitä paitsi tuo repliikki on minun näytelmästäni!
Kuhan vittuilimme. Emme me ole mitään noista.
Unohda koko asia. 
Unohda, unohda, unohda. 
Se on pitkän rakkaussuhteen tärkein taito. 
 NAINEN 
 Viisastelua. Te olette pelkkää viisastelua. Te olette tyhjää pintaa… teissä ei  ole sisältöä.
 Sen takia… sen takia... on turha kysyä, keitä te olette!
 Teillä ei ole mitään todellista auktoriteettia. Te ette hallitse minua. Te ette määrittele minua! 
No kukas sitten jos emme me? 
 NAINEN
 En tiedä. Mikä tahansa muu! Minun ruumiini, minun rakkauteni, minun itkuni, mutta ette te! 
 Te olette tyhjää, tyhjyyttä, peilejä, naamioita! 
 Teiltä on turha kysyä mitään!
Aivan oikein. Turha kysymys, kannattaa jättää kysymättä. 
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Yksi puhumisen arvoinen asia on kuitenkin jäänyt tässä vaille huomiota.
 NAINEN 
 Mikä? 
Miksi haluat olla nainen?
 NAINEN
 Minähän olen mies.
Mutta miksi haluat olla nainen?
 NAINEN  
 On paljon siistimpää olla nainen. Miehet ovat mulkkuja.
Haluatko naisen roolin, koska nainen on mieheen verrattuna uhrin positiossa? Sinähän nautit uhrin positiosta, eikö?
 NAINEN
 Ehkä niin. Minä olen mies. Olisin mieluummin nainen.
 Minä nautin uhrin asemasta, jos minun ei todella tarvitse uhrautua.
Olet siis kiero mulkku?
 NAINEN
 Niin olen. Minä haluan, että minusta puhuu monta ääntä. 
 Mies on tyhjentynyt. Minä olen mieluummin nainen. 
 Täällä minulla on siihen vapaus. 
 Kieli on vankila, jos siitä tekee itselleen sellaisen, mutta… 
Nainen istuu kalliolle meren ääreen ja katselee kaukaisuuteen.
 NAINEN 
 …se voi olla myös vapaus.
Nainen näkee aaltojen hankaavan pientä kiveä kaukana ulapalla.
 NAINEN
 Ihminen voi kuvitella olevansa tuo kivi.
Nainen katsoo vettä.
 NAINEN 
 Mutta todellisuudessa ihminen on meri.
Nainen kastaa kätensä veteen.
 NAINEN 
 Määrittämätön kimppu psyykkistä energiaa…
Nainen heittäytyy pateettiseksi. Sallittakoon se hänelle tällä intiimillä hetkellä. Olkoon hän hetken rauhassa itsensä 
kanssa. 
 NAINEN 
 On vain valtaa, taistelua, 
 moniäänistä laulua, musiikkia.
 On vain uoma ja joki,
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 muoto ja virtaus,
 Meissä puhuvat kaikki ja me puhumme kaikissa. 
 Se täytyy hyväksyä,
 ei saa pysähtyä. 
 Ei ole esseitä, ei selityksiä.
 Olemme aina yksin 
 mutta aina yhdessä 
 kun syöksymme riehakkaana joukkona
 toistemme mielten uumenista.
Mitä paskaa! Huono runo.
 NAINEN 
 Kerrankin olen samaa mieltä.
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Sivullinen havaitsi ”miehen” kädessä ”pitkän aseen” Ha-
listen sillan kohdalla. Paikalle hälytettiin nopeasti useita 
poliisipartioita. Kohteessa poliisi suoritti kiinnioton käs-
kyttämällä, eli poliisi käski kuuluvaan ääneen oletettua 
asemiestä laskemaan esineen käsistään. Selvisi, että ase-
mies olikin nuori poika, joka oli matkalla kouluun. Ai-
dolta näyttänyt ase oli muovikuulapyssy. Poika ei ollut 
uhannut leikkiaseella ketään. […] Kun tilanne oli lauen-
nut, poliisi piti pojalle lyhyen puhuttelun. Poikaa ohjeis-
tettiin pitämään leikkiaseet piilossa julkisilla paikoilla. 
Sen jälkeen poliisi takavarikoi väliaikaisesti muovikuula-
aseen, jota poika tarvitsi kertomansa mukaan joulujuhla-
näytelmää varten.1 

Kirjoitin Esitys-lehden kolmanteen numeroon 
(2/2008) tekstin nimeltä ”Entinen katsoja”, jossa väi-
tin muun muassa, että teatteri on historiaa. Kyseinen 
iskulause sisälsi ajatuksen siitä, että Antiikin Kreikas-
sa keksitty katsomo (théatron) ja sen myötä kehittynyt 
esitystapahtumasta erillinen katsoja ovat esityksen tai-
teen lähtökohtina jo aikansa eläneitä. Koin, että esitys-
ten kenttä oli jo niin moninainen tavoissaan kohdata 
yleisönsä, että teatteri ei enää käsitteenä vastannut to-
dellisuutta, tai ainakaan sitä mikä oli poliittisesti tai es-
teettisesti ajankohtaista. Mielestäni teatterin käsitteestä 
seurasi aistirajoitteinen (miksi juuri katsominen?), tila-
rajoitteinen (miksi juuri penkkirivit?) ja tylsä konven-
tioiden rypäs. Tarkennan, jatkan ja vastustan nyt tuota 
väitettä ajatuksilla teatterin ja laajemmin esittävän tai-
teen metaforisuudesta. 

Metaforalla tarkoitetaan jonkin asian käsittelyä toi-
sen asian kautta. Sanan etymologinen tausta viittaa 
siirtymään: sananmukaisesti ”ylitse kantamiseen” (kr. 
meta = yli, pherein = kantaa). Se kytkee yhteen kahta 
eri käsitteistyksen alaa ja tekee siten mahdolliseksi esi-
merkiksi abstrakteista asioista puhumisen konkreettis-
ten ilmiöiden avulla.2  

Teatteri on varsin käytetty kielellinen metafora. 
Tunnetuin muotoilu teatterin metaforisuudesta lie-
nee Shakespearen Kuten haluatte -komediassa: ”Koko 
maailma on näyttämö, ja miehet sekä naiset siinä vain 
näyttelijöitä”.3 Kun elämää, organisaatiota, leikkaussa-
lia tai maailmaa kutsutaan teatteriksi, ajatellaan teatte-
rina, ollaan kielellisen teatterimetaforan piirissä. Tätä 
voisi sanoa teatterin käsitteelliseksi soveltamiseksi, jota 
tekevät ennen kaikkea muut kuin teatterin tekijät: filo-
sofit, sosiologit, organisaatioteoreetikot, kielen- ja kir-
jallisuuden tutkijat.

Teatterin tekijälle ominaisempaa on ajatella teatte-
ria ei-kielellisenä metaforana. Tällöin teatterin muoto 
tai teatteritilanne on asia, jonka kautta käsitellään tois-

1 Iltalehti 2010.
2 ”Metafora on jotakin tarkoittavan sanan käyttäminen tarkoittamaan toista asiaa”. 
Aristoteles 1997, s.181. Metaforasta kielitieteessä ks. esim. Onikki 1992 sekä http://
tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:metafora.
3 Shakespeare 2010, s.76.

ta asiaa, ympäröivää todellisuutta – riippumatta esityk-
sen tai näytelmän sisällöstä. Metaforisuus kantaa teat-
terin ja todellisuuden välisen kynnyksen yli, antaa syyn 
astua teatteriin. Ei-kielellinen metafora voi aueta vain 
ruumiillisena kokemuksena teatterin tilassa: katsomon, 
näyttämön, läsnäolon ja poissaolon välisissä jännitteis-
sä.

Mistä teatterimetafora tarkemmin ottaen muodos-
tuu? Jos palaamme teatterin juurille antiikin Kreikkaan 
ja heijastelemme teatterin alkuvaiheita, tilan(teen) ja 
kielen risteymässä, oli theatron paikka, jossa katsotaan. 
Katsomoon liittyi olennaisesti myös näyttämö, skene. 
Teatteritilaksi rakennettiin amfiteattereita, joissa kat-
sojat asettuivat puoliympyrään näyttämön eteen. Jos-
sain vaiheessa näyttämön taakse rakennettiin seinä, jo-
ka katkaisi näyttämön ja maiseman, maailman, väli-
sen suoran yhteyden. Näyttämöllä esitettiin tarinoi-
ta, joiden henkilöiksi nousi näyttelijöitä kuorosta. Sit-
temmin teatterin muoto on muokkautunut, mutta pe-
rusasioiden voisi nähdä edelleen olevan kohdallaan: on 
maailmasta erotettu tila, on katsomo, on näyttämö. 
Mahdollisesti myös fiktio, jonka kuorosta esiin nouse-
vat yksilöt esittävät.

Kyllästyminen teatteriin, jota ilmaisin ”Entinen kat-
soja” -tekstissä, ei jälkeenpäin katsoen liittynyt teatte-
rin metaforaan vaan tuon metaforan luentaan. Koin, 
että se mitä teatteriksi kutsutaan, oli jäänyt kulkemaan 
paikallaan, ja sikäli historiaan ajattelun kulttuurises-
sa kehityksessä. Voisi sanoa siis, että mielestäni vallal-
la ollut teatterin metaforan tulkinta oli teatterin his-
torian tulkintaa, ei itse teatterin. Teatteri ei ole histori-
aa, mutta teatteri-sanaa käytetään siitä, mikä on teatte-
rin historiaa.

***

Luoti meni käsivarteni sisään ja ulos toiselta puolelta. Se 
oli todella inhottavaa, ja käsivarressani oli savuava rei-
kä.4  

Sekä teatteri että performanssi tuntuvat lähestyvän eri-
laisin metaforisin rakentein samoja taiteen ja elämän 
tai todellisuuden suhdetta käsitteleviä kysymyksiä, jot-
ka jo Aristoteles nosti esiin. Philippe Lacoue-Labarthe 
lainaa Jacques Lacania: ”Onko taiteen päämääränä jäl-
jitellä vai olla jäljittelemättä? Jäljitteleekö taide sitä mi-
tä se esittää?” Lacoue-Labarthe jatkaa: ”[…] vaikka tai-
de tietysti jäljittelee sitä, mitä se esittää, sen päämää-
ränä ei nimenomaan ole esittää kohdettaan. Jäljitelles-
sään se tekee kohteesta jotain muuta. Jäljittely on ’tees-
tenneltyä’. Lacanin mukaan ’objekti on asetettu tiet-
tyyn suhteeseen Asian kanssa, samalla kertaa kiertä-
mään ja saattamaan sekä läsnä- että poissaolevaksi’”5. 
4 Chris Burdenin haastattelu, W Magazine 2008.
5 Lacoue-Labarthe 2001, s.31.

Teatterin metaforan tulkinnassa jäljittely ja mimesis 
ovat tuttuja työkaluja. Näyttämö kuvaa ja toistaa maa-
ilmaa, sen maisemasta erottava takaseinä erottaa sen 
maailman piiristä. Performanssitaiteessa taas on lähes-
tytty samaa asiaa vastakkaisesta suunnasta: teos ei py-
ri jäljittelemään mitään vaan nähtäville halutaan tuoda 
puhdas, usein harjoittelematon luomisen teko.

Performanssin historiaa selaillessa käy selväksi, et-
tä se syntyi maalaustaiteen kautta. Maalauksen ak-
tin merkitys haluttiin nostaa esiin, ja taiteilijat Jack-
son Pollockista Yves Kleiniin, Allan Kaprowiin, Caro-
lee Schneemaniin ja Ana Mendietaan esityksellistivät 
maalauksen teon, luomisen hetken. Teatterin metafora 
ei sopinut tähän, vaikka kyseisiä teoksia olisi ehkä voi-
nut halutessaan teatterinakin katsoa. Jos teatterin me-
tafora korostaa läsnä- ja poissaolevan samanaikaisuut-
ta, performanssin metafora tuntuu nimenomaan väit-
tävän, että jäljittelyä ei ole, että on vain läsnäoleva – sa-
maan aikaan eristäen itsensä maailmasta teoksellisen 
kehyksen sisään.

George Lakoffin ja Mark Johnsonin mukaan meta-
forilla on kokemuksellinen tausta, ne syntyvät havain-
noista ja ruumiillisista kokemuksista. Ne perustuvat 
pohjimmiltaan ruumiillisten perussuhteiden havain-
nointiin, muun muassa orientoivina metaforina, jot-
ka antavat käsitteille tilallisen suunnan.6 Esimerkik-
si onnellinen on ylös, surullinen alas: pää pilvissä, mie-
li maassa. Metaforiset suunnat eivät ole satunnaisia, 
vaan syntyvät kehollisista kokemuksistamme: iloisen 
ihmisen keho tyypillisesti suoristuu, masentunut keho 
nuokkuu. ”Lakoffin mukaan abstraktimpi ajattelu voi-
daan suurelta osin käsittää metaforisiksi siirtymiksi ha-
vaintoon suoremmin kytkeytyviltä käsitteistyksen alu-
eilta”, tiivistää Tiina Onikki.7  

Vastaavanlaista metaforisuutta on nähty ei-kielel-
lisessä muodossa muun muassa musiikissa. Mark L. 
Johnson ja Steve Larson kirjoittavat siitä, kuinka mu-
siikin liike liittyy metaforisesti tilalliseen liikkeeseen: 
tapahtumat musiikissa koetaan esimerkiksi nousevi-
na tai laskevina, sävelkorkeutena. Harmonisen8 lau-
lun opettaja Iegor Reznikoff tuo esiin sen, kuinka täl-
läkin metaforalla on fyysinen perusta: kun tunnustelee 
asteikkoa ylös ja alas laulavan ihmisen selkää, huomaa 
kuinka resonanssi nousee ja laskee pitkin selkärankaa.9 
Sävelkorkeus löytyy kehosta. Myös esityksen muodois-
sa on ruumiillisuudesta nousevaa metaforisuutta. Sa-
maan tapaan kuin sävelasteikon laulaminen resonoi ke-
hossa ja antaa aivan erilaisen suhteen nousemiseen ja 
laskemiseen kuin sanat nouseminen ja laskeminen, kat-
somoon istuminen antaa kehollista ja tajunnallista ym-
märrystä teatterin metaforasta tavalla, jota katsomo sa-
nana ei voi tarjota. Vastaavasti näyttämölle astuminen 
6 Lakoff & Johnson 2003, s.16.
7 Onikki 1992, s.33.
8 Johnson & Larson s.71.
9 Reznikoff 2004/2005.

on teatterin perustaa paljastava teko, joka tehtynä avaa 
sellaisen suhteen elämään, jota ei millään muulla kei-
noin pysty tavoittamaan.

Jos performanssi syntyi teatterin läsnä olevaksi vas-
taliikkeeksi, liikkuva kuva teki saman poissaolon kaut-
ta. Videoteoksissa alkuperäinen tilanne on poissa, 
yleensä sekä ajassa että paikassa, ja jäljellä on vain ti-
lannetta toistava pinta. Toisaalta videoteosten ja elo-
kuvien aikaansaama toden illuusio on usein voimak-
kaampi kuin näyttämöteosten: fiktio saadaan vaikutta-
maan faktiselta helpommin, toden tuntu on ristiriidat-
tomampi, eivätkä näyttelijät vaikuta näyttelijöiltä. Elo-
kuva jäljittelee elämää aivan ilmiselvästi ja avoimesti, 
mutta voi silti saada aikaan voimakkaan elämän läsnä-
olon tunnun.

      
***

Tämä on valease. Siispä, tämä ei ole ase.

[…] määrite VALE säilyttää tietynlaisia ASEIDEN omi-
naisuuksia ja kieltää toisia. 

Summaten:

VALE säilyttää:
Havaittavia ominaisuuksia (valease näyttää aseelta)
Motorisia ominaisuuksia (sitä käsitellään kuten asetta)
Päämäärän ominaisuuksia (se palvelee osaa aseen tarkoi-
tuksista)

VALE kieltää:
Toiminnallisia ominaisuuksia (valease ei ammu)
Funktion historian (jos se valmistettiin aseeksi, se ei ole 
valease)10

Lakoff ja Johnson käyttävät yhtenä esimerkkinään va-
leasetta. Lause ”tämä on valease” muuntaa aseen kä-
sitettä. Valease ei ole ase, mutta sen täytyy muistut-
taa asetta riittävästi, Lakoffin ja Johnsonin sanoin va-
leaseen täytyy säilyttää aseen motoris-aktiiviset ominai-
suudet (sitä pitää voida pidellä kuten asetta) ja lisäksi 
sen täytyy täyttää tiettyjä aseen tarkoituksia (esim. sillä 
pitää voida uhata). Valeaseesta tekee valheellisen se, et-
tei se toimi kuten ase - jos sillä voi ampua sinut, se on 
oikea ase. 

Valeasetta voi käyttää metaforana teatterin tai esi-
tyksen metaforisesta suhteesta elämään. Teatterissa se 
on myös konkreettista: mikäli näytelmässä ammutaan 
joku, se tapahtuu valeaseella, tai jos oikeaa asetta käyte-
tään, sillä ei ainakaan ammuta oikeasti. Jos näytelmäs-
sä mennään naimisiin, näyttelijät eivät ole esityksen jäl-
keen naimisissa. Performanssi taas haastaa tämän jäljit-
telyn ja poissaolon rakenteen. Chris Burdenin teokses-
10 Lakoff & Johnson 2003, s.121.
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sa Shoot avustaja ampuu oikealla aseella Burdenia, jon-
ka käsivarressa on esityksen jälkeen luodinreikä. Bur-
den itse kommentoi teoksiaan jälkeenpäin, viitaten tai-
teilija Marina Abramovićin pyyntöön saada toistaa hä-
nen Trans-fixed -performanssinsa: ”En koskaan ajatel-
lut juttujani teatterina. Ne olivat kuin tieteellisiä ko-
keita. Ei ole toista kertaa.”11

Silti, vaikka Shootissa ammutaan oikeasti, se myös 
jäljittelee oikeaa ampumista. Jos Burden olisi terroris-
tiryhmän vankina, hänet laitettaisiin seisomaan huo-
neeseen ja häntä ammuttaisiin käsivarteen, eikö se oli-
si vielä oikeampaa, vielä vähemmän poissaolevaa? Eikö 
Shoot jäljittele elämää, jossa käsivarren läpi ampumi-
nen ei ole taidetta vaan väkivaltaa? Tai, jos kaksi lasta 
rekonstruoi Shootin niin, että toinen ampuu toista nal-
lipyssyllä ja esittää sen performanssifestivaaleilla, eikö 
edelleen ole kyse performanssista, vaikka jäljitelläänkin 
häikäilemättä? Minusta tuntuu, että performanssikin 
jäljittelee aina, että performanssissakin poissaolo ja va-
lease ovat läsnä, oikeaksi aseeksi naamioituneena.

Kuten valease säilyttää osan aseen ominaisuuksista 
ja kieltää osan niistä, esitys säilyttää osan elämän omi-
naisuuksista ja kieltää osan niistä. Esitys muuntaa elä-
män käsitettä. Sen täytyy muistuttaa elämää riittäväs-
ti, mutta se ei voi toimia kuten elämä, se ei ole kuole-
maksi.

      
***

Ajattelin tuolloin, että teatterikin on tavallaan ase. Arve-
lin, että kerromme totuuden, että meillä on oikeat vasta-
ukset. 1990-luvun puolivälissä aloin miettiä asioita uu-
delleen ja nyt koen, että teatteri on ase, jolla osoitan it-
seäni.12

Teokset, joita Suomessa nykyään kutsutaan esitystai-
teeksi tai nykyteatteriksi, asettuvat paljolti näiden me-
taforisten mallien välimaastoon. Ne ottavat käyttöönsä 
niin teatterin, performanssin kuin videotaiteenkin tar-
joamia esityksellisiä rakenteita. Esitystaiteellisten teos-
ten valmistamisen prosessissa ja/tai näyttämöllepanos-
sa on usein varsin paljon teatterillisia elementtejä: kat-
somorakenteita, harjoittelua, dramaturgista ajattelua, 
valoajoja, ohjaajia. Toisaalta korostetun jäljitteleviä ele-
menttejä usein vältetään ja läsnäoloa korostetaan: fik-
tiiviset hahmot, näytelmätekstit ja epookkilavastukset 
ovat harvinaisia. Kuten performanssissa, esitystaitees-
sakin on tapana olla näyttämöllä ”omana itsenä” rooli-
hahmon sijaan.

Vuonna 2010 katsoin ruotsalaisen Institutetin ja 
suomalaisen Nya Rampenin nykyteatteriesityksen Con-
te D’amour. Istuin katsomoon, ja esityksen alussa ker-
rottiin että sen aikana saa tulla mennä kuten haluaa: 
11 W Magazine 2008.
12 Libanonilaisen teatteriohjaaja Rabih Mrouénin haastattelu. Turun Sanomat 2008.

käydä vessassa, tupakalla tai hakemassa juomista baa-
rista. Näyttämöllä oli rakennusteline, jonka alakerros 
oli peitetty meiltä läpikuultavalla harsolla. Esiintyjät 
olivat lähes koko esityksen ajan harson takana, ja kuva-
sivat tapahtumia siellä kahdella videokameralla, joiden 
kuvaa projisoitiin ylemmän kerroksen seinään. Esitys 
kertoi perheensä 24 vuodeksi kellariin sulkeneen Jo-
seph Fritzlin perheestä; harsolla peitetty tila vastasi hei-
dän elintilaansa.

Esityksen luoma metaforinen rakenne oli sekä teat-
terillinen että videoteoksellinen. Esiintyjät sekä olivat 
läsnä että eivät olleet. He olivat kellarissa, alamaailmas-
sa, ja samaan aikaan kanssamme samalla tasolla. Näim-
me vain pintaa, mutta tunsimme ja kuulimme sen alle 
jäävät syvyydet. Väkivalta oli mediasta johtuen etään-
nytettyä, mutta samalla tunnistettavissa omassa kehos-
sa. Teatteri ei ollut historiaa, se oli häiritsevästi läsnä.

Vuonna 2011 kävin Risto Santavuoren ja Eero-Ta-
pio Vuoren The Wall -esityksessä. Useammankin ker-
ran. Esityksessä istuttiin ikkunan ääreen asetetuissa 
tuoleissa ja katsottiin sen läpi näkyvää valtavaa tiilisei-
nää. Istuin siellä tunnin toisensa jälkeen, joskus Riston 
kanssa kahdestaan, kerran poikani ja parin muun isän 
ja lapsen kanssa. Esitys luotti paljon katsojaan ja jät-
ti myös teatterillisuutensa katsojan arvioitavaksi. Istuin 
ja katsoin, olin nimenomaan katsojan roolissa. Ku-
ten Conte D’amourissa, näyttämö ei ollut yksinkertai-
sen tunnistettava: ei ollut vaakasuoraa lavaa vaan pys-
tysuora seinä, ei ollut esiintyjiä liikkumassa sen pinnal-
la, eikä seinällä tapahtunut mitään muuta kuin valon 
ja mieleni liike. Esitys loi pelkistetyn teatterillisen ti-
lanteen, jossa katsoin tapahtumia näyttämöllä, mutta 
tuo näyttämö sijaitsi suurelta osin omassa tajunnassa-
ni. Määrittelisin esityksen tajunnalliseksi teatteriksi. Se 
osoitti teatterin metaforalla minua suoraan päin naa-
maa. The Wall ei kuitenkaan luonut illuusiota vaan tar-
josi katsojalle läsnä olevan teon, seinän katsomisen. Si-
käli se käytti hyväkseen performanssin metaforaa, mut-
ta koska se käsitteli tuota tekoa vain välineenä, jon-
ka avulla katsoja saattoi avata sisäisen näyttämönsä, si-
joitan teoksen lähemmäs teatteria. Kun kysyin San-
tavuorelta, onko The Wall teatteria, hän vastasi kysy-
myksellä: ”Jos Kansallisteatterissa olisi eräänlaisena Ca-
ge-variaationa näytelmä, jossa lavalle ei tulisi 4’33 mi-
nuuttiin yksikään näyttelijä, olisiko se teatteria?”13

Lokakuussa 2014 astuin Kiasmassa Markus Kåh-
ren installaatioon Nimetön. Huoneessa oli pöytä, tuo-
li, penkki, pöytälamppu ja peili. Menin peilin eteen, 
mutta siihen ei heijastunut ketään. Katsoin peilistä hei-
jastuvaa seinää siinä kohtaa, jossa oman kuvani olisi pi-
tänyt olla. Jäin katsomaan seinää. Miten Nimetön ero-
aa The Wall -esityksestä? Onko The Wall teatteria, mut-
ta Nimetön ei? Santavuori viittaa kollektiiviseen katso-
juuteen: yhdessä katsomaan asettuminen ”vähintään-
13 Santavuori 2013.

kin tutkii teatteri-ilmiötä katsomosta käsin”.14 Mietin 
tulisiko Kåhren teoksesta teatterillisempi, jos katsoi-
sin sitä jonkun toisen kanssa. Ei oikein tunnu siltä. En-
tä, jos tekijä olisi määritellyt ajan, joka teoksen kanssa 
vietetään, tai ehdottanut jollain tavoin sitä, että teok-
sen äärellä on tarkoitus viettää pitemmän aikaa? Mi-
nusta tuntuu, että se yhdistettynä yhteiseen katsojuu-
teen muuttaisi jo tilanteen. Silloin teos olisi suhtees-
sa teatteri-ilmiöön, vaikka toteutettaisiinkin kuvataide-
kontekstissa. 

***

Beetlehemissä oli aika monella Kalashnikov. En tullut ky-
syneeksi, mikä näytelmä oli menossa.15 

Nostin Conte D’amourin ja The Wallin esiin, koska ne 
mielestäni vastaavat kysymykseen siitä, onko teatte-
ri historiaa, kahdesta eri suunnasta: videon ja perfor-
manssin metaforien kautta. Vastaus on ei. Ei, mikä-
li teatterin metafora otetaan vakavasti ja arvioidaan uu-
delleen. Conte D’amour ja The Wall arvioivat sitä uudel-
leen tavalla, joka on tämänhetkiselle historialliselle ti-
lanteelle olennainen – luomalla tangentteja, jotka lävis-
tävät useita metaforisia malleja samanaikaisesti; jotka 
puhkaisevat yhtä aikaa sekä läsnä olevia että poissaole-
via, sekä tosia että kuvitteellisia ruumiita. 

Länsimaisen teatterin (tai ainakin tragedian) juuret 
juontavat Aristoteleen mukaan Dionysoksen, viinin ja 
ekstaasin jumalan, palvontamenoihin.16 Aloin kirjoit-
taa tätä tekstiä siksi, että palasin ensin omassa taiteelli-
sessa praktiikassani teatterin metaforan luo. Olin vuon-
na 2013 mukana valmistamassa mysteerinäytelmää ni-
meltä Platonin Pidot, joka pohjasi paitsi kyseiseen Pla-
tonin dialogiin, myös noihin teatterin juuriin: rituaa-
lisiin juhliin, jotka muuntuivat taideteoksiksi. Nietz-
scheläisesti muotoiltuna teoksemme on apollonisen ja 
dionyysisen voiman kamppailusta syntyvää teatteria. 
Apollon ja Dionysos jopa esiintyvät teoksessa inkarnoi-
tuneina hahmoina.

Syyskuussa vierailimme New Yorkissa teoreetti-
sen teatterin konferenssissa, joka tiedotteensa mu-
kaan ”alkoi yksinkertaisesta ajatuksesta ’teatterista’ jul-
kisena oivaltamisen tai näkemyksen paikkana […], jo-
ka on olennaisesti sidottu teoriaan, ’näkemisen tapoi-
hin’. Konferenssin lähtökohta on, että esitys ei ole vain 
taiteellinen väline vaan myös valtava ja monimutkai-
nen käsitteellinen / filosofinen rakenne17 […]”. Käy-
timme teoksessamme teatterin kieltä: kyseessä oli näy-
telmä (mystery play), yleisö oli joukko protagoniste-
ja, näytösten nimissä mainittiin mimesis ja anagnori-
sis. Teoksen taustarakenne oli rituaalinen, mutta se oli 
14 Santavuori 2013.
15 Aamulehden blogin keskustelupalsta 2010.
16 Aristoteles 1997, s.162.
17 Theatre as Theory 2013.

myös, jopa eksplisiittisesti, teatteria. Teosta voisi kutsua 
myös teatterihistorialliseksi: sen puitteissa teatteri ei ol-
lut historiaa, mutta teatterin historia oli läsnä. Ei pai-
najaisena, josta pitäisi herätä, vaan kivijalkana, johon 
tukeutua.

Esityksen rituaalinen pohja toi sen lähelle perfor-
manssin tai happeningin tapaa hyväksyä vain läsnä ole-
va. Työryhmässä lähestyimme rituaalin ja teatterin suh-
detta korostamalla teon merkitystä sen kustannuksel-
ta, millaisena teko näyttäytyy. Yleisö oli toiminnas-
sa mukana aktiivisesti: se esimerkiksi söi, tatuoi itseään 
ja suuteli antaumuksella. Nämä olivat paitsi esitykselli-
siä, myös todellisia tekoja, kuten performanssin perin-
teeseen sopisi. Reznikoff kirjoittaa paitsi musiikin liik-
keestä ruumiissa, myös sen vaikutuksista ”sielun liik-
keeseen”: ”Se viittaa pysyviin muutoksiin tietoisuudes-
samme, joka kulkee läpi tilojen, kuten onnen, ilon, rie-
mun, surun, kyynelten, ahdistuksen, vihan, pelon, roh-
keuden, rauhan ja niin edelleen: tunteiden, jotka vas-
taavat erilaisia psykofyysisiä sisäisiä tiloja ja erilaisia ih-
misäänen ilmauksia”.18 Samaan tapaan performans-
sin perinteessä on läsnä teatteria haastava väite siitä, et-
tä esityksen jälkeen siihen osallistuneet ihmiset ovat pe-
ruuttamattomasti muuttuneet, eikä käsivarren reikää 
voi pyyhkiä pois. Ampuminen, ammutuksi tuleminen 
ja sen todistaminen ovat muuttaneet kokijoidensa sie-
lut, eikä entiseen voi palata. Reznikoffin laulu saa tä-
män aikaan hienovaraisesti, tatuointineula alleviivaten. 

Metaforisesti Platonin Pidot kulminoituivat het-
keen, jona Dionysoksen nänni lävistettiin. Dionysok-
sen ruumiina toimi rituaalitaiteilija Jani-Petteri Olk-
konen. Nännin lävistäminen oli kirjaimellisesti teat-
terillinen ja teatterihistoriallinen kohtaus, jossa teat-
terin isäjumaluuden hahmo käy läpi oman katharsik-
sensa. Samaan aikaan se oli ruumiillisesti totta: veri va-
lui ja ihmisen ruumiissa oli peruuttamaton reikä. Olk-
koselle se oli ennen kaikkea henkilökohtainen rituaali. 
Dionysoksen luonnetta heijastaen kaikki alkoi virrata: 
veri, viini, oksennus, tuntemukset. Pari päivää esityk-
sen jälkeen yksi protagonisteista kuvasi minulle esityk-
sen vaikutuksia: ”Se sai minut menstruoimaan.” Koh-
taus ravisteli yleisöä syystä ja kirvoitti olennaisia jälki-
puheita väkivallan kysymyksistä. Oliko kyseessä väki-
valtainen teko? Näytelmän näkökulmasta ei, se oli osa 
näyttelijän työtä. Teatterin valeasekonvention näkökul-
masta kyllä, linjakkaampaa olisi näytellä lävistys, esittää 
se mimeettisesti. Performanssin näkökulmasta ei, kos-
ka arvokasta on nimenomaan teko. Eikä myöskään te-
kijän tai rituaalin näkökulmasta, koska kyseessä oli tie-
toisesti valittu, tarkkaan harkittu, ammattitaidolla to-
teutettu ja tekijälleen tärkeä teko. Visuaalisesti – ehkä, 
katsojasta riippuen, sillä valuvan veren viittaussuhteet 
ovat moninaisia.

18 Reznikoff 2004/2005.
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Hetki oli merkittävä, koska se tapahtui metaforien 
leikkauspisteessä: teatterillisen, rituaalisen ja perfor-
manssillisen. Neula puhkaisi reiän paitsi Dionysok-
sen nänniin, myös esityksellisyyden metaforisten ra-
kenteiden läpi. Kuten taidehistoriassa: rituaalista tu-
li teatteria, teosta performanssi, teatterista esitystaidetta 
ja lopulta kaikki sekoittuivat toisiinsa. Tämän jälkeen 
väitteeni siitä, että teatteri olisi historiaa, tuntuu yhä 
enemmän yliolkaiselta heitolta. Toki sillä on provokaa-
tiona taidepoliittista merkitystä: on kyseenalaista, mil-
lainen teatterin määritelmän tulisi olla. Mutta merki-
tystä teatterilla joka tapauksessa on; ei tosin lävistämi-
sen hetkellä, mutta joka hetki sitä ennen ja sen jälkeen. 
Teatteri on metaforana merkityksellinen esityksellisten 
lävistysten kautta; yllä kuvatut teokset tarjoan esimerk-
keinä niistä. Mikäli esitykset eivät ole kiinnostuneita 
olemaan teatteria, tai nimetään ”teatteriksi” vailla suh-
detta teatterin metaforisuuteen, on käsite menettänyt 
voimansa. Mikäli ne ottavat teatterin metaforan vaka-
vasti, on tuolla metaforalla syytä elää.

lähteet:

Aristoteles: Retoriikka ja runousoppi. Gaudeamus 1997.
Institutet & Nya Rampen: Conte D’amour. Esitys 
Theaterszene Europa -festivaaleilla Kölnissä 2010.
Johnson & Larson: ”Something in the Way She Moves” 
- Metaphors of Musical Motion. Metaphor and Symbol, 
18, No. 2 (2003): 63-84.
Koulupojan leikkiaseesta poliisioperaatio. Teksti Olli Wa-
ris. Iltalehti 20.12.2010.
Kåhre: Nimetön. 1996. Teos esillä Kiasma Hits -näytte-
lyssä 2013.
Lacoue-Labarthe: Etiikasta: Lacan ja Antigone. Loki-
Kirjat 2001.
Puhelinkeskustelu Lea Laitisen kanssa 6.11.2013.
Laitinen: Entinen katsoja. Esitys 2/2008.
Lakoff & Johnson: Metaphors we live by. University of 
Chicago Press 2003, ensipainos 1980.
”Miksi muovikuula-ase yläasteen joulujuhlanäytelmäs-
sä?” Aamulehden blogi, keskustelu, nimim. pekka saa-
rinen 21.12.2010.
Onikki: Paljon pystyssä. Teoksessa Metafora. Ikkuna kie-
leen, mieleen ja kulttuuriin. Toim. Harvilahti, Kallio-
koski, Nikanne, Onikki. SKS 1992.
”Public offering.” Chris Burdenin haastattelu. W Ma-
gazine 2008. www.wmagazine.com/culture/art-and-de-
sign/2008/05/chris_burden/
Reznikoff: ”On primitive elements of musi-
cal meaning.” JMM: Journal of Music and Meaning 
2004/2005. www.musicandmeaning.net/issues/showAr-
ticle.php?artID=3.2

Santavuori & Vuori: The Wall. Esitys Todellisuuden 
tutkimuskeskuksen tilassa Helsingin Punavuoressa 
2011.
Tekstiviestikeskustelu Risto Santavuoren kanssa 
8.11.2013.
Shakespeare: Kuten haluatte. WSOY 2010. Suom. 
Kirsti Simonsuuri.
Siikala: ”Myyttiset metaforat ja samanistinen tieto.” 
Teoksessa Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuu-
riin. Toim. Harvilahti, Kalliokoski, Nikanne, Onikki. 
SKS 1992.
Teatterikin on ase. Libanonilaisen teatteriohjaaja Rabih 
Mrouénin haastattelu. Teksti Irmeli Haapanen. Turun 
Sanomat 7.8.2008.
Theatre as Theory 2013. Konferenssin esittely verkko-
sivuilla: theatreastheory.wordpress.com/home/

Todellisuuden tutkimuskeskus: Platonin Pidot. Esi-
tys Theorems, Proofs, Rebuttals, and Propositions: A 
Conference of Theoretical Theater -konferenssissa New 
Yorkissa 2013.
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Relevant to Your Interests

ohjaus:  akse pettersson 
käsikirjoitus:   akse pettersson & johannes ekholm

rooleissa:  lotta k aihua ,  jussi nikkilä & eero rital a 
äänisuunnittelu ja musiikki:  k asperi l aine 

lavastus,  valo- ja videosuunnittelu:  ville seppänen
pukusuunnittelu:  emmi leeve

kantaesitYs 13.2.2014 
Q-teatterin suurella näYttämöllä 

Q-teatteri
tunturikatu 16,  
00100 helsinki
liput 09-4542 1333 
ja lippupalvelu
esitykset 17.5.2014 asti   
liput 28€–15€
www.Q-teatteri.fi
www.lippupalvelu.fi
twitter.com/kasparhauserhki

Manual of Everlasting Life ja Näin tutkit todellisuutta ı
nyt saatavilla Todellisuuden tutkimuskeskuksen verkkokaupasta!

holvi.com/shop/todellisuus
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Heikkinen
Pekka

Monikielisten ja -kulttuuristen näyttämötaiteilijoiden esitys 
metsästää suomalaisuuden ydintä. Ke 5.2. klo 19 (ensi-ilta), 
la 8.2. & su 9.2. klo 17, ti 18.3. & ke 19.3. klo 19, alk. 13/9 €

Ohukainen
Paksukainen&

Stan Laurelin ja Oliver Hardyn tarina 
     lapsuusvuosista ensimmäisiin koe-
          esiintymisiin ja viimeisiin yhteisiin 
               elokuviin. Käsikirjoitus Tom 
                  McGrath, ohjaus ja suomen-
 nos Taru Kivinen, rooleissa 
                    Karo Lauronen ja Samu 
                   Loijas. La 15.3. klo 17, 
                    alk. 13/9 €

Korkeatasoisia nukketeatteri-
esityksiä lapsille ja aikuisille. 
Mukana myös teatterinukke-
näyttely, työpajoja ja seminaari. 
Ohjelma: www.unima.fi, 
www.stoa.fi. Pe 21.3. – su 23.3., 
alk. 5-15 €, festivaalipassi 40 €

Helmiä ja timantteja

Nukketeatterin

näyteikkuna

Liput: (09) 310 12000, stoa.lipunmyynti@hel.fi ja Lippupalvelu 
Turunlinnantie 1, Itäkeskus, stoa.fi, facebook.com/stoansivu

Planet Earth No 3.
Ainon tarina kerrotaan japanilaisen perinteisen ja 

modernin teatterin ja tanssin keinoin. Pe 28.3. klo 19, 
la 29.3. klo 19 & su 30.3. klo 15, alk. 18/13 €

Aki Suzuki Spirits

Kalevala
Aino

Elämänmakuinen ja karhean-
suolainen kabaree äideistä ja 
lapsista sekä onnesta elämän 
sidosaineena. Musiikki Laura 
Sippola, lavalla Hanna Kaila ja 
Jonna Järnefelt. la 8.3. klo 19, 
alk. 13/9 €

Nolot
vanhemmat

Finnphonia Kymmenen 
kuvaa Suomesta     
    

Emigranticakymmenellä
kielellä

Näillä mennään

Tositapahtumiin pohjautuva monologi-
näytelmä elämän mukiloimasta halvaan-

tuneesta näyttelijästä, joka 15 vuoden 
hiljaiselon jälkeen palaa teatterikentälle. 

Ohjaus Heikki Huttu-Hiltunen. Ke 26.2. 
klo 14 ja 19, alk. 13/9 €, päiväesitys 5 €

Osallistu,Tilaa, Tiedä!

Missä 
mennään?

teatteritanssi.fi
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