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päätoimittaja Pilvi Porkola
toimitus Leena Kela, Tuomas Laitinen,  Elina Latva, Katariina Numminen,, Janne Saarakkala

ulkoasu Ville Tiihonen

painopaikka Miktor oy
Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu taiteilijakollektiivi, joka keskittyy todellisuuden taiteelliseen tutkimukseen  ja etsii uusia esitysmuotoja

ESITYS on Kultti ry:n jäsen

t o d e l l i s u u s

Avaan filosofi Timo Airaksisen kirjan Todellisuuden kosketus (Otava 1997) summassa sivulta 81. 
Airaksinen kirjoittaa: ”Perinteisesti tietoa on pidetty myös varmana uskomuksena. Tieto olisi 
samaa kuin varmuus. Kun tiedämme, että pellolla on traktori, emme voi erehtyä. Tieto olisi siis 

tae siitä, että vedonlyönti kyseisestä asiasta ei voi epäonnistua. Jos tiedät, voit lyödä asiasta vetoa niin 
paljon kuin haluat.” Mietin traktoria. 

Luen netistä. Todellisuus maahanmuutosta. Palkansaajien viikkotyöajat, toiveet ja todellisuus. To-
dellisuus on harha, tosin sitkeä harha. Kun ideologia ja todellisuus eivät kohtaa, todellisuus puree. 
Todellisuus on vain viinan tai psilosybiinin puutteesta aiheutuva illuusio, joka sekoitetaan liian 

usein epätodellisuudesta, jossa me elämme. Todellisuus syntyy viestinnässä. Todellisuus on kuitenkin 
keskimääräistä tuotto-odotusta huomattavasti heiluvampi. Osakesijoittajalla pitää olla lehmänhermot.

Todellisuus on vanha sana, jollain tapaa jopa ummehtunut, pesun tarpeessa, kuivattava ulkoilmas-
sa, pienessä pakkasessa. Pöydältä tippuneet paperit, laskut, esitteet ovat todellisia. Katastrofi 
toisella puolella maapalloa on todellinen. Sillä on uusi nimi: Fukushima. Sanotaan, että uutistul-

va latistaa kaiken, mutta kyllä tämä kaikki tuntuu liiankin todelliselta. Häijy tuuli ja tunkee ikkunasta 
sisään. Todellisuus kattaa alleen kaiken, kaataa, velloo, sotkee. Todellisuus määrittelee itse itsensä, vil-
kuttaa luolan varjoille. Todellisuus, vaikea päättää onko se iso vai pieni.

Pelkään ydinlaskeumaa, mutta pelkään myös Timo Soinia. Olen nähnyt Timon vain televisiossa, 
mutta ymmärtänyt, että hän on yhtä todellinen kuin traktori pellolla. Lyön kympistä vetoa, tai 
vähän enemmästäkin. Pelkään, että perussuomalaisille ennustettu voitto vaikuttaa taiteilijoiden 

todellisuuteen ja koko kulttuuri-ilmapiiriin. Sitten kun kaikki tuettu taide ”vahvistaa suomalaista iden-
titeettiä” 1800-luvun henkeen, olemme kaikki entistä enemmän undergroundia. Ja siinä vaiheessa se ei 
ole undergroundia merkityksessä cool.

Todellisuuden tutkimuskeskuksen 10v juhlavuoden kunniaksi Janne Saarakkala pohtii tässä nu-
merossa todellisuus-efektiä ja TTK:n esityksiä sen läpi. Tuomas Laitinen kysyi kahdeksalta tai-
teilijalta mitä on todellisuus. Taiteilijat Kimmo Modig, Jani Leinonen, Anna Jussilainen ja Tuo-

mas Laitinen kirjoittivat kukin todellisuudesta manifestin. Kokemuksia, keskusteluja ja dokumentteja 
eri esityksistä, eri todellisuuksista, ja silti niillä näyttää olevan jotain yhteistäkin; Suomi 2011. 
perussuomalaisten pelossa, postmodernismin nimeen,

Pilvi Porkola

ps. Richard Sanderson: Reality http://www.youtube.com/watch?v=OL2FazadHoQ
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TEATTERI VENUS, Helsinki

- Särjen ääni, 1998

- Yksin keltainen / Särjen ääni, 2001

Reijo Kela:

- Jokinainen, 2010

- Veden neitsyt, 1998

- Miehen kyynel, 1995

- Cityman, 1989

- Tanssia Teille, 1983

TEATTERI VENUS, Helsinki:

Det falska barnet / Valelapsi, 2010

Eeva Muilu & Milja Sarkola / ZODIAK, Helsinki:

Ihmisen asussa, 2009 -

Pilvi Porkola:

Alive Christmas Tree, 2008-

Teemu Mäki & Juha-Pekka Hotinen / KIASMA-TEATTERI, Helsinki:

Sulkapallo-ooppera, 2005

YLIOPPILASTEATTERI, Helsinki:

Muotitalo, 2004

KOM-TEATTERI, Helsinki:

- Odotus, 2009

- Kone, 2010

TTK: 

- Tutkielma Danten kiirastulesta, 2010

- Mitä kuuluu? - ja muita arjen dokumentteja, 2006

- As if - avoin sarja, 2006 - 2009

TODELLISUUS-EFEKTI

ENSIMMÄINEN LUKU: NÄKYMÄTÖN VALTAKUNTA

Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on tehnyt kymmenen vuotta 
esityksiä, jotka perustuvat todellisuus-efektiin. Ensimmäisessä 
luvussa Janne Saarakkala, yksi perustajajäsenistä, kertoo 
esimerkkejä omista todellisuusesityksistään TTK:ssa ja muualla. 
Samalla hän viittaa todellisuus-efektiin tähtääviin aikalaisiinsa 
ja heidän teoksiinsa, joita tehdään niin teatterin, esitystaiteen, 
performanssin, tanssin, kuvataiteen kuin pelien nimen alla. Mistä 
aineksista syntyy todellisuus-efekti?

TODELLISUUS-EFEKTi
IMPROVISOITU

Ensimmäinen esitykseni vastaperustettuun TTK:seen vuonna 2001 oli Puhuva pää, noin 
tunnin mittainen koe, jossa puhuin ulos kaiken mitä päässäni liikkui. Eräänlainen totaali-

nen stand-up improvisaatio. Minulla oli kaksi koevalvojaa, Pia Karaspuro ja Jani Manninen, 
jotka toisinaan antoivat minulle erilaisia tehtäviä, fyysisiä tai älyllisiä, joita en tiennyt etukäteen. 
Puhuin mitä sattui; muistoja, mielikuvia, tuntemuksia. Puhuin paljon itse esitystilanteesta ja 
katsojan kohtaamisen pelosta. Jos minulla oli energiaa, esitys oli lennokas flow. Jos energiaa ei 
ollut, esitys oli kiinnostava kokeena, mutta ei jättänyt ”hyvään esitykseen” kuuluvaa täyttymyk-
sen tunnetta. Katsojat kysyivät aina jälkeenpäin, että etkö muka yhtään sensuroinut. Totta kai 
sensuroin, mutta kerroin aina milloin ja miksi. Kerroin asian ympäriltä, jos en itse asiaa, ja tämä 
metodi teki esityksen minulle mahdolliseksi. Valkotakkisten koevalvojien ja heidän tehtäviensä 
lisäksi esityksessä ei ollut mitään valmiiksi sovittua. Kaikki oli akuuttia ja kamalan alastonta. 

Samantyyppiseen valmistautumattomuuteen perustui myös Dreaming – esitys menneisyydes-
tä (2005), jossa leikin työryhmän kanssa meedioita. Puhuvaan päähän verrattuna lähestymis-

tapa oli fyysisempi. Harjoittelimme sitä varten butoa ja kurkkulaulua Pasi Mäkelän johdolla. 
Otimme yhteyttä esihistoriallisiin aikoihin jääkausien takaa ja esitimme hatusta temmattujen 
kulttuurien tansseja, lauluja ja luomiskertomuksia. Rooleja, joita esityksessä kierrätettiin, oli 
kolmenlaisia: 1.) Puhuja/johdattelija, joka keksi aikakaudet ja soolojen nimet ja luonteet (”hää-
tanssi pulla- ja rusinakaudelta”). 2.) Soloisti, joka improvisoi annetun tehtävän mukaisesti. 3.) 
Bändi, joka komppasi soolon esittäjää akustisilla soittimilla – joista esimerkiksi minä en osan-
nut soittaa yhtäkään. Osaamattomuus oli valittu metodi. Tämän lisäksi joka esitykseen piti kek-
siä uusi, mielellään arkisista komponenteista koottu ”perinneasu”. Eräs pysyvä osa esitystä oli 
mämmitranssi. Siinä soloisti iski tuokkosellisen mämmiä naamaansa ja alkoi tuottaa mitä ikinä 
mämmi hänessä aiheutti. Pyrimme siis jalostamaan yhtä buton perusharjoitetta, ”mahdotonta 
tehtävää”.

ALASTON

Vuonna 2007 TTK tutki poliittisen esityksen mahdollisuutta ja vielä spesifimmin ’työtä’. 
Syksyllä ohjaamani Lumo II – esitys uudesta työläisestä oli kahden uuden työn mallikap-

paleen, freelance näyttelijän, suomalaisen Jussi Johnssonin ja brasilialaisen Erich Weidlen, 
”ruumiinavaus”. Heidän kirjaimellisesti riisuttiin alasti ja heidän henkilöhistoriansa – erityi-
sesti työhistoriansa – nostatettiin sadistisen tarkastelun kohteeksi yleisön edessä. Se tehtiin 
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ANTI-FESTIVAALI, Kuopio, 2002 - 

www.antifestival.com

OLOHUONE 306,4 km2 - festivaali, Turku, 2005 - 

www.olohuone.org

Meiju Niskala:

- Turku 365 - vuosi arjen löytöretkeilyä, Turku 2011

- Olet tässä (Helsinki), Avain, 2008

- Olet tässä (Turku), Avain, 2007

www.olettassa.fi

Aapo Korkeaoja:

Uusi itsenäisyysjulistus, 2008

Ilona Kivimäki:

Metsä, Äänet ja Vesi, 2008

Annette Arlander:

- Orapihlajan varjossa, OLOHONE306,4 km2, 2010

- Puhuvat puut,TAIDEPOLKU HARAKASSA, 2003

- ”Jos talviyönä matkamies...”, HELSINGIN JUHLAVIIKOT, 1996

TEATER 90°, Helsinki:

- Godhet är / Hyvä on, 2010

TTK: SUOMI-PROJEKTI

- Suuri Humppamusikaali, Lappeenrannan kaupunginteatteri, 2010

- Vapaa Lappeenranta, Lappeenrannan kaupunginteatteri, 2009

- Rakkaudella, Porista, Rakastajat-teatteri, Pori, 2008

- Olet tässä! / Här är du!, Uusi Teatteri, Ruotsi, 2005

- Lahti! Eli totuus Suomesta, Teatteri Vanha Juko, Lahti, 2003

- Joensuun Voima, Joensuun kaupunginteatteri, 2003

- Elämän syrjässä kiinni, Kajaanin kaupunginteatteri, 2003

Susanna Kuparinen & Ruusu Haarla / YLIOPPILASTEATTERI, Helsinki

Valtuusto I (2008), II (2009), III (2010)

Susanna Kuparinen & Ruusu Haarla / RYHMÄTEATTERI, Helsinki

Eduskunta, 2011

TTK:

Urbania the Ultimate Pilgrimage, 2010

Uskominen, 2010

TEATTERI VENUS:

MOOOT – kaupunkitaidehanke, 2009

TEATTERI VENUS & STADIA:

Lost And Found in Punavuori, 2008

Pentti Otto Koskinen:

- Myös kivellä on rakkaus, ?

- Pesetkö sinä minun jalkani?, 1998

- Vesiruusu, 1998

oli koko esityksen clue. Esityksen ensimmäi-
sessä versiossa kevättalvella 2005, jossa olin 
mukana vain katsojana, olimme juuri ohitta-
neet näyttävimmän ja teatraalisimman osuu-
den Tattarisuolla, kun bussin nokka kääntyi 
kohti kaupungin keskustaa. Mitään erityistä 
tai esityksellistä ei tapahtunut, mutta minä 
olin yhtäkkiä kauhean onnellinen. Kaikki oli 
esitystä, kaikki, myös se ”tyhjä” hetki. Seuraa-
vana vuonna, jolloin olin osa Helsinki by Night 
II:sen bussihenkilökuntaa, huomasin että 
kaikki katsojat eivät saaneet juonesta kiinni. 
He kysyivät: ”Koska se esitys oikein alkaa?”

Loppukesästä 1999 heräsin klo 4:30 aamul-
la, kiskoin vaatteet päälle ja olin TTK:n 

esiasteen, Kallion Teatterin, ovella Flemingin-
kadulla kello viisi valmiina Eero-Tapio Vuo-
ren esitykseen Seitsemän käytävää. Sitä esitet-
tiin eri aikoina ja tämä oli minusta kaikkein 
älyttömin aika, joten valitsin sen. En, ihme 
kyllä, ollut yksin. Paikalla oli myös utelias pos-
timies. Lähdimme kolmisin matkaan. Meillä 
oli kaikilla Alkon vanhat viinipullokorit istui-
miksi. Asetuimme porttikongiin, joka rajasi 
näkymän Helsinginkadulle. Istuimme alas. 
Esitys alkoi. Mitään ei tapahtunut. Katse-
limme porttikongin rajaamaa näkymää. Tuuli 
riepotteli muovipussia. Ahdisti. Sitä jatkui 
niin kauan kunnes oivalsin, että mitään tämän 
esityksellisempää ei tulisi tapahtumaan. Ren-
touduin. Vaihdoimme toiseen porttikongiin 
Kinaporinkadulle. Istuimme alas, katsoim-
me porttikongin rajaamaa näkymää. Aurinko 
nousi. Rajattu todellisuus riitti.

LIIAN TODELLINEN

Olin koekatsojana myös Vuoren inde-
pendent-produktiossa Katso ihmistä 

vuonna 2004. Jokaisella katsojalla oli henki-
lökohtainen opas, joka kuljetti katsojaa ym-
päri Helsinkiä erilaisten marginaaliryhmien 
ja väliinputoajien luona. Istuin mm. alkoho-
listien yömajassa Vallilassa parin siellä asuvan 
miehen kanssa heidän pienessä huoneessaan. 
Juttelimme niitä näitä. Minulle oli teroitettu, 
että minun ei tarvitse sanoa mitään ellen ha-
lua, että opas huolehtii sosiaalisista suhteista 
”kohteiden” kanssa. En olisi halunnut puhua 
mitään, katsella vain, mutta koin sen loukkaa-
vaksi miehiä kohtaan. Olin niin lähellä heitä. 
Yritin siis puhua, mutta ei meillä ollut paljon 
jaettavaa. Tilanne oli kiusallinen. Seuraavaksi 
opas vei minut vammaisen nuoren miehen 
asuntoon. Hänellä ei ollut käsivarsia, vain kä-

hyvin teatraalisesti, mutta vereslihainen hen-
kilökohtaisuus, joka oli tärkeä osa politiik-
kaamme, oli läsnä kaiken aikaa. Syksyllä 2010 
esitys kutsuttiin Baltic Circle -festivaalille. 
Johnssonin ja Weidlen elämäntilanteet olivat 
radikaalisti muuttuneet, mutta ajanpuutteen 
takia esitystä ei päivitetty. He siis näyttelevät 
itseään sellaisina kuin he olivat kolme vuotta 
sitten. Esitys oli hyvä – mutta jotain olennais-
ta puuttui.

EI-SUJUVA

Keväällä 2007 teimme Pilvi Porkolan 
ohjauksessa esityksen nimeltä Lumo – 

esitys uudesta työstä, jonka loppukohtauksessa 
keskustelin Jussi Johnssonin ja Janne Pellisen 
kanssa uuden työn pornografisesta luonteesta. 
Sen pohjana oli oikea, nauhoitettu keskustelu 
aiheesta, joka sen jälkeen litteroitiin, editoi-
tiin ja harjoiteltiin. Halusimme, että keskus-
telu olisi kuitenkin mahdollisimman todelli-
nen. Siksi viljelimme esityksessä sidesanoja 
ja pyrimme sanomaan asiat joka esityksessä 
hiukan eri tavalla. Tärkeintä oli olla ei-sujuva.

PAIKKASIDONNAINEN

Jatkoin saman tekniikan kehittelyä tans-
kalaisen TeaterKUNST:in tuotannossa In 

The Nude (2008) yhdessä tanskalaisen Nina 
Larissa Bassettin ja latvialaisen Ivo Brie-
disin kanssa. Tosin tässä esityksessä minulla 
oli teatterillisempi roolihahmo. In The Nude 
toteutettiin hotelleissa Helsingissä, Riikassa, 
Kööpenhaminassa ja Montrealissa. Vaikka 
kukaan meistä ei ollut näyttelijä, päätimme 
esittää kirjoittamamme pääroolit itse, jotta 
niistä tulisi mahdollisimman todentuntuisia. 
Esitys alkoi sillä, että yleisö jaettiin aulassa 
kolmeen ryhmään ja kukin ryhmä vieraili yh-
den päähenkilön huoneessa. Tavoittelimme 
intiimiä, kärpänen katossa -tyyppistä tunnel-
maa. Henkilöni Leo viihdytti yleisöä, juotti 
heille oikeaa kuohuviiniä, joi sitä myös itse 
(olin esityksen päättyessä aina enemmän tai 
vähemmän hutikassa), kävi oikeasti suihkus-
sa, vaihtoi vaatteita, lauloi playbackia, yritti 
nukkua. Ja puhui kaikenlaista roskaa. Välil-
lä myös sellaista mitä en ollut kirjoittanut. 
Koska Leo oli drama queen, oli pakko näytellä 
koko ajan yli. Leikin tällä; vedin yli, esiinnyin 
kauheasti, koketeerasin – ja sitten yritin py-
sähtyä, tyhjentyä, olla tekemättä mitään. Tai 
yritin tehdä jotain tiedostamatonta, yritin 
seurata erityisesti sattumanvaraisia liikkeitä, 

Johanna Hammarberg, Joensuu:

Möhkön yksinäinen, 2010

TEATTERI ARKI, Helsinki

- Kuolemassa käynti, 2005 - 2006

- Matka Jodmurtaniin, 2005

- Revontulentie 8, 2004

- Abel, 2002

TTK:

Hiljaisuuden politiikka, 2007

FLOW PRODUCTIONS, Oulu

- Kadonnut kaupunki: elämyspuisto Turku 2011

- Arki alkaa, oletko valmis?, 2010

- Streams, 2009 -

- Kadonnut kaupunki: elämyspuisto Oulu 2008

- Kabaret Nomade, 2008 -

- Keho ja kuori, 2006 -

jättää niitä kesken, poimin yleisön reaktioita 
ja reagoin niihin. Tarkasti valittu ja esityksen 
aiheeseen sopiva esityspaikka – hotelli-huone 
– antoi minulle oikeuden näytellä ”huonosti”.

TAVALLINEN

TTK:n vuonna 2003 alkaneen Suomi-
projektin viides osa Rakkaudella, Porista 

toteutettiin Rakastajat-teatterissa, Porissa 
vuonna 2008. Materiaalia kerättiin porilai-
silta mm. haastattelujen ja yleisökilpailun 
muodossa, jossa lähettämällä oman rakkaus-
tarinan saattoi osallistua arvontaan. Lukies-
samme työryhmän kanssa niitä läpi, olimme 
pettyneitä; näin tavallisia ja huonosti kirjoi-
tettuja tarinoita – mitä esitettävää näissä olisi? 
Olimme kuitenkin luvanneet esittää julkisesti 
kaikkien kirjoittajien lähettämää materiaalia, 
joten ei auttanut muu kuin ryhtyä dramatur-
giksi, tiivistää tekstejä ja toivoa parasta. Esitys 
oli Porin eri baareihin levittyvä Heila-klubien 
sarja, jonka keskiössä oli neljä esiintyjää, nuot-
titeline, mikrofoni ja porilaisten lähettämät 
rakkaustarinat. Luimme tarinat suoraan pa-
perista. Välipaloina soitimme aiheeseen liit-
tyviä musiikkikappaleita, välillä tanssimme 
musiikin tahtiin (esimerkiksi Macarenaa) lau-
loimme ja mukaan mahtui myös pari stand-up 
-tyyppistä impro-numeroa. Enimmäkseen 
juttelimme itse tarinoista. Mitättömästä 
markkinoinnista huolimatta klubisarjasta tuli 
hitti. Kaikki halusivat kuulla näitä tavallisia ja 
huonosti kirjoitettuja tarinoita. Ne liikuttivat 
ihmisiä. Tähän oli kaksi syytä. Ensinnäkin 
tarinoiden välit, välinumerot, kehystivät itse 
tarinat. Omalla rennolla tavallaan ne loivat 
tarinoihin enemmän merkitystä, fokusta. Toi-
nen ja merkittävämpi syy: katsoja tiesi, että 
tarinoiden kirjoittajat olivat ”oikeita”, tavalli-
sia ihmisiä, jotka eivät kirjoittaneet työkseen. 
Tämän takia esimerkiksi viimeistelemätön 
kielenkäyttö ei ollut mautonta tai taiteelli-
sesti heikkoa vaan persoonallista, liikuttavaa 
– todellista.

KOSKA SE ESITYS OIKEIN ALKAA?

TTK:n Helsinki by Night – sightseeing 
esitys oli bussissa koettu, turistireissun 

mallinen matka läpi pimeän kaupungin, kuin 
outo elokuva. Ikkunasta näkyvää maisemaa 
kehystettiin bussiemäntien lukemilla teksteil-
lä ja musiikilla. Katsoja ei tiennyt, mikä kaikki 
bussin ulkopuolella oli rakennettua esittämis-
tä – ja mikä todellista, sattumanvaraista. Tämä 

det olkapäissä. Opas jätti minut yksin. Nuori 
mies oli ensin kuin ei olisikaan, mutta pyysi 
minut lopulta keittiön pöydän ääreen, tarjosi 
välipalaa ja viritteli keskustelua muistaakseni 
varsin henkilökohtaisista aiheista. Vastailin 
haluttomasti. Olin taas kiusaantunut. Kun 
opas vihdoin haki minut pois, ajattelin että 
tämä oli minulle liian todellista, kaikessa ihol-
le tulossaan varsinainen shokkiefekti. ”Näin 
etäällä minä siis olen todellisesta marginaa-
lista”, minä ajattelin, ”ja luonteeltani mitä 
ilmeisin voyeristi.” Olen utelias katsomaan, 
mutta en kestä jos kohde tulee liian lähelle. 
Poliitikot, jotka olivat esityksen varsinainen 
kohderyhmä, eivät olleet edes uteliaita. Vuori 
kertoi myöhemmin, että vain yksi kutsutuista 
poliitikoista näki esityksen.

AISTILLINEN

Talvella 2007 olin koekatsojana Julius 
Elon ohjaamassa esityksessä Olotila. Sain 

iPodin Kaivopuiston rannassa, seurasin ohjei-
ta, katselin ja koskettelin Eiraa nauhoitettujen 
ohjeiden mukaisesti. Niitä seuraten päädyin 
asuntoon Tehtaankadulla, johon oli jätetty 
ohje juoda kuppi teetä, sitoa silmät ja sytyttää 
tietty lamppu merkiksi. Tein työtä käskettyä. 
Odotin. Kuulin miten ovi kävi. Työryhmä, 
jonka jäsenten lukumäärästä en ole ihan var-
ma, astui sisään kuin henget. Kohta joku otti 
minua kädestä. Ensin minua lämmiteltiin hie-
romalla – ja sitten alkoi matka. ”Henget” lii-
kuttelivat, kannattelivat ja tanssittivat minua 
ympäri asuntoa. Musiikki soi. Minut käärit-
tiin lämpimän peiton sisään, käsiini suljettiin 
kovaa, rapisevaa paperia ja jääpaloja. Eräässä 
kohdassa kasvoni painettiin vasten kylmää ik-
kunalasia – ja se oli minusta mahtavaa. Nautin 
suunnattomasti vietäväksi antautumisesta ja 
esityksen aistillisuudesta. Se oli juovuttavaa, 
välillä voimakkaan seksuaalista. Minusta tun-
tui kuin olisin ollut diskon tanssilattialla valo-
merkin jälkeen, kun näkö on sumentunut ja 
sitä liikkuu vasten jotain kehoa, joka ei vielä 
vaadi mitään, mutta tihkuu mahdollisuuksia – 
ja aika pysähtyy.

VIERAANTUNUT

Etäisenä osana TTK:n tutkimusvuotta 
2008, Katsoja-kokijan keho esityksessä, olin 

Oulussa tekemässä viikon mittaista kaupun-
kitapahtumaa nimeltä Kadonnut kaupunki esit-
tää: Elämyspuisto Oulu 2008. Siinä yhdistettiin 
teatteria, tanssia, Internetiä, (rooli)pelejä ja 
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EHKÄ TUOTANTO, Turku

ODDDANCE, Eno

Tuija Kokkonen: MAUS & ORLOVSKI, Helsinki:

Muistioita ajasta I (2006-2007), II (2008), III (2010)

Valuma-alue I (1999), II (2001), III (2003)

Maus ja Orlovski - muistioita rakkaudesta kaupungissa, 1997 - 1998

TTK:

Yksinäinen ratsastaja, 2010

Ihmisiä, eläimiä, 2006

TTK & CLUB REAL:

Kuollut etsii työtä I, II (2007), III (2009)

Juha Valkeapää & Taito Hoffrén:

Ten Journeys to a Place where Nothing Happens / BALTIC CIRCLE, 2010

Houkka Bros:

Lapsia, lintuja ja kukkasia, 2006 -

Vaeltaja, 2003 - 

VIIPURIN TAITEELLINEN TEATTERI, Helsinki

Karjalala, 2008

Opetusnäytelmä, 2006

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi, 2004

Kerjääminen kielletty, 2004

Sarastus, 2003

Dibbuk - kuolleet puhuvat, 2002

TTK:

- Take-Away al Muna - Stories of Love & Misery, 2009

- Omatunto, 2009

UND ER LIBET, Helsinki

- Gisellen keveys ja kuolema, 2010

- Randomly Seeking Giselle, 2009

- Bakkantit I (2007), II (2008), III (2010)

NYA RAMPEN, Helsinki & INSTUTET, Ruotsi Conte D'amour, 2010

Best Of Dallas, 2007

site specific -retkiä. Eräs retkistä alkoi pienel-
tä saarelta, joka oli silloin vielä ns. joutomaata. 
Retken vetäjä, Sami Henrik Haapalan esittä-
mä professori-hahmo pyysi katsojia käymään 
maahan makaamaan ja työntämään naamansa 
ruohomättääseen. ”Onko se todellinen?” hah-
mo kysyi. Tämä oli monille katsojille yksi ret-
ken mieleenpainuvimpia hetkiä. Reilun tunnin 
päästä retkiseurue oli kulkenut Oulun keskus-
tan halki eritellen ja kosketellen sen luonnol-
lisia ja keinotekoisia yksityiskohtia. Edessä oli 
suuri, uudehko, tiilinen kerrostalo. Vetäjä vei 
katsojat sisään. Talon sisäpiha oli lasikatettu, 
lattia laatoitettu. Suihkulähde solisi. Eteem-
me aukesi muovikukista rakennettu puutarha. 
Seiniä kiersivät neljässä kerroksessa kävelyta-
sot, joita reunustivat asuntojen ovet, ikkunat 
ja muoviköynnökset. Se oli kuin ruotsinlaiva 
Silja Serenaden sisään rakennettu kävelykatu, 
mutta kaikessa keinotekoisessa luonnollisuu-
dessaan tyrmäävä. Hiljaisuus oli rikkumaton, 
vain ilmanvaihto humisi. Ilma oli hallittua kuin 
kasvihuoneessa. Nousimme neljänteen kerrok-
seen, nojasimme kaiteeseen ja katsoimme pi-
haa. Oliko se todellinen? 

Tammikuussa 2011 hämmästelin Sofia 
Coppolan uuden elokuvan Somewhere 

saamaa vastaanottoa. Sanoivat, että se on te-
kotaiteellinen, täynnä pitkitettyjä kohtauksia, 
joissa ei tapahdu mitään. Stephen Dorffin 
esittämä päähenkilö Johnny Marco istuu hotel-
lihuoneen sohvalla, hörppii kaljaa ja tyhjäntui-
jottaa – esimerkiksi. Sanoivat, että on Francis 
Ford Coppolan tyttäreltä aika näköalatonta ja 
eettisesti arveluttavaa tehdä muotokuva jou-
tilaasta Hollywood-tähdestä. Eikä tämä ollut 
ensimmäinen kerta. Myös Coppolan edellinen 
elokuva Marie Antoinette (2006) sai samansä-
vyisen vastaanoton. Minulle nämä elokuvat 
ovat äärimmäisen todellisia. Ne tavoittavat 
sukupolvelleni leimallisen tunnetilan; hem-
motellun ja vieraantuneen joutilaisuuden. Mi-
nusta Somewhere oli hauska, pelottava ja syvästi 
liikuttava elokuva. Globaalisti ajatellen minä 
elän kuin Ranskan muinainen kuningatar tai 
elokuvatähti. Minä voin, halutessani, tehdä 
ihan mitä minua huvittaa. 

TOINEN LUKU: MAAILMAAN PALAAMISEN TAIDE

Todellisuus-efektiin on pyritty jo noin sadan vuoden ajan. 
Kyseessä ei siis ole sarja yksittäisiä irtiottoja perinteestä 
vaan esimerkiksi TTK:n toiminta on osa laajempaa länsimaista 
kulttuurivallankumousta. Miksi se ei näy missään? Toisessa 
luvussa tarkastellaan myös sitä, minkälaisesta halusta 
todellisuusesitykset syntyvät ja minkälaisia esityksiä efektiin 
pyrkiminen tuottaa ja mitä on opittu niiden rakentamisesta. 

MINUN TODELLISUUTENI

Lienee syytä ensin lausua suhteestani todellisuuteen, että minulle se ei ole suhteellista. On 
olemassa objektiivinen todellisuus tapahtumina, tekoina ja olosuhteina. Sen voi verhota 

kuvitelmin tai pilkkoa osiin, mutta minä en vietä päiviäni pohtien onko tämä pöytä tässä todel-
linen vai ei. Se on, ja se tuo minulle paljon iloa. En nimittäin koe eläväni objektiivisessa todelli-
suudessa kovinkaan usein.

ARKIREALISMI

On olemassa ihmisiä, jotka väittävät elävänsä todellisuudessa, siinä konkreettisten asioiden 
maailmassa, jota hallitsevat ”arjen realiteetit”, kuten he asian ilmaisevat. Tätä jokapäi-

väistä harmaaksi kutsuttua maisemaa halkovat säännön vahvistavat poikkeukset kuin auringon 
säteet; lomat, juhlat ja esitykset. Ne erottuvat arjesta selkeärajaisina ja traditionaalisina. Todel-
lisuus-efektiin perustuvat esitykset saattavat näyttäytyä heille häiritsevinä (tekotaiteellisina, 
amatöörimäisinä) – mutta vielä useammin ne jäävät heiltä huomaamatta. Ne perustuvat sen 
aineksen rajaamiseen ja esille nostamiseen, joka on jokapäiväistä, arkista, harmaata – ja siksi ar-
kirealismissa eläjien on niin vaikea erottaa näitä esityksiä teoksiksi. Ehkä tästä ”esityssokeudes-
ta” johtuen monet todellisuusesitykset jäävät marginaaliin myös mediassa, ja syntyy vaikutelma, 
että niitä tehdään vähän. Se ei pidä paikkaansa. Tarjontaa on. Mutta koska taiteen traditio on 
aina arkisten realiteettien, tässä yhteydessä selkeästi taiteeksi erottuvien teosten, puolella, to-
dellisuusesitykset jäävät varjoihin. 

VIRTUAALI

Minä tulen varjoista. Olen ikäni elänyt yhä virtuaalimmaksi käyvässä maailmassa, kirjai-
mellisesti elämää suurempien elämysten äärellä. Niitä on ammennettu televisiosta, 

elokuvista, kirjoista, teatterista, lehdistä, harrastuksista, Internetistä ja ulkomaanmatkoilta. 
Minun maailmani on spektaakkeli, kuin kaleidoskooppi, jossa todellisuutta värittämällä, ko-
hottamalla ja muotoilemalla kilpaillaan minun huomiostani. Minulle mainostetaan mitä mie-
likuvituksellisin tavoin tuunattua elämää. Aikakaudellani halutaan kiivaasti myös uskoa, että 
kaikki on hallittavissa ja muokattavissa. Mistä tahansa voi tehdä esityksen; kehosta, psyykestä, 
persoonallisuudesta, arkkitehtuurista, kommunikaatiosta, levosta, luonnosta ja niin edelleen. 
Eräällä tapaa kaikki on taidetta.

Onko siis ihme, että jumaloin todellisuutta? Sitä mikä on ei-esittävää, käsittelemätöntä, 
kömpelöä, jalostamatonta, hallitsematonta – jopa raakaa? Se on minulle todellisempaa 

kuin hyvä esitys. Siksi minä hakeudun sen äärelle ja – paradoksaalista kyllä – teen siitä esityksiä. 
Olen syvästi aikani lapsi. Tästä todellisuudenjanosta syntyi myös Todellisuuden tutkimuskes-
kus, jota kollega Vuori kuvailee Ei-ymmärtämisen eteisessä (2008), TTK:n ensimmäisessä kirjassa, 
seuraavasti:
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Johanna Tuukkanen, Kuopio

- Twirling World Starring Miss Privilege & Miss Million-Ways, 2010

- Acts of Clothing, 2009

- Taiteen tavaratalo, 1999

TTK:

Mail Order Experimance, 2008 -

 TEATTERI TELAKKA, Tampere

Ihmissuhdenäytelmä, 2009

Leena Kela:

- Grace, 2009

- Performanssi, 2009

- Alter Ego, 2009

Maija Hirvanen:

- On Ice, 2010

- Knock Knock. Come in., 2006

- Would You Dance With Me For 1 Minute Please?, 2006

TOISISSA TILOISSA, Helsinki

- Golem - muunnelmia, 2011

- Salainen uudelleenkoulutusleiri, 2009

- Odradek, 2007

- Aniara, 2006

TEATTERI NAAMIO JA HÖYHEN, Helsinki

Hermiitti, 2010

ZODIAK - UUDEN TANSSIN KESKUS:

Mamuska Helsinki / Mamuska Nights, 2004 -

Eeva-Mari Haikala:

One to one performance, 2010

Untitled performance, 2010

SABOTANIC GARDEN, Helsinki, 2007 -

Pia Lindy:

-Joku kohta tanssii, 2008 -Physicalities, 2009 -

Vera Nevanlinna & Maria Duncker:

Camera Obscura Disco, ZODIAK, 2007-2008

Pilluralli, 2001

Big City, 2000

Jani Leinonen:

- Food Liberation Army, 2011

- Pimp My Art, 2010

- Art Super Market Pikasso, 2006

NOPEAN TOIMINNAN JOUKOT, Kajaani, 2009 -

IC-98 & TEMPORARY SERVICES, Turku

It Is Always Like This, 2008

HELSINGIN TAITEELLINEN

TEATTERI:

Juhlat, 2009

Eero-Tapio Vuori / KIASMA-TEATTERI, Helsinki

Reality Under Construction, 2004

PISTE ry, Rovaniemi

Vauvasirkusesitys Vau vanne, 2008

HANNA BROTHERUS COMPANY, Helsinki

- En lähde täältä salaa, 2009 - Silmissäni mennyt, 2008

- Kukaan ei tiedä, 2008

 -Kelaa vähän, 2008

- Pieni hyvä, 1999

DRAAMARÄÄTÄLIT,

Valkeakoski, 1999 -

SAIRAALAKLOVNIT, Helsinki, 2000 

www.sovellataidetta.fi

TEATTERI NAAMIO JA HÖYHEN, Helsinki

Walkabout, 2009

Suuri Koneisto II, 2008

Suuri Koneisto I, 2003

”...Esitykset voisivat olla jonkinlaisia todellisuu-
desta leikattuja siivuja tai välähdyksiä, jotka 

sitten tuotaisiin esiin ihmisten katsottavaksi. Ehkä 
todellisuuden tutkimuskeskus voisi jopa kehittää 
kokonaan uudenlaisia tapoja katsoa todellisuutta. 
Ehkä sen taide olisi nimenomaan todellisuuden 
katsomisen ja kokemisen taidetta?”

ESIINTYJÄ + KATSOJA = 
OSALLISTUJA

Vuonna 2004 aloin kutsua TTK:n toimin-
taa ”maailmaan palaamisen taiteeksi”. 

Näin, että päämäärämme on johdattaa katso-
ja/kokija todellisuuden äärelle – ja tehdä siitä 
näkemisen ja kokemisen arvoista, eräänlaista 
maagista realismia. Tehdä näkymättömästä 
näkyvää ja antaa ihmisille aikaa olla sen äärel-
lä. Kun tarkastelemme esiintyjää, lähestymis-
tapa tuotti karkeasti ajatellen kahdenlaisia 
esityksiä. 

Esiintyjäkeskeinen

Perinteisemmässä mallissa esiintyjä säi-
lyy esityksen keskiössä. Hän voi esiintyä 

kuin performanssitaiteilija, joka ei näyttele 
vaan toimii, elää hetkessä; improvisoi tietyn 
kehyksen sisällä. Hän on joko oma itsensä tai 
sellaisessa roolissa, joka mahdollistaa impro-
visaation. Rooli on usein pelkkä vaate, asuste 
– se voi olla myös esiintyjän alaston keho – tai 
esimerkiksi klovnin punainen nenä. Klov-
neria ja transsinaamio-tekniikat ovat laajasti 
käytettyjä esiintyjäkeskeisissä todellisuusesi-
tyksissä. Näistä esimerkkinä mm. Tuire Tuo-
miston teokset. 

Toisaalta rooli voi olla hyvinkin perinteinen 
ja teatterillinen, fiktiivinen roolihahmo, jonka 
todellistamisessa käytetään sellaisia keinoja ku-
ten ei-sujuvuutta, sidesanoja, osittain tai ko-
konaan improvisoitua puhetta ja kohtauksia, 
joissa ”ei tapahdu mitään”. 

Myös roolileikki kuuluu todellisuusesitys-
ten tyylivalikoimaan. Siinä rooli on kuin kevyt 
ja läpinäkyvä vaate, jonka vaihtamista, riisu-
mista ja pukemista, ei pyritä piilottelemaan, 
päinvastoin. Siitä tehdään taidetta. Katsoja 
tehdään tietoiseksi esitystilanteesta ja sen 
käyttämistä keinoista ja alleviivataan aihet-
ta tai asiaa, jota esitys tarkastelee. Sitä voisi 
kutsua brechtiläiseksi lähestymistavaksi. Par-
haassa tapauksessa roolileikkiä seuratessa voi 
sekä samastua että vieraantua. Tässä taiteessa 
on ansioitunut mm. Katariina Numminen, 
jonka roolileikit perustuvat usein työryhmän 
syvästi henkilökohtaisiin kokemuksiin. Alas-

ton henkilökohtaisuus onkin yksi todellisuus-
esityksen tärkeimmistä polttoaineista.

Teatterillisen näyttelijäntyön välttäminen 
on merkille pantava keino todellistaa esityk-
siä. Todellisuusesityksiä hallitsee esiintyjän 
ilmaisun ekonomisuus, eräänlainen doku-
mentaarinen sordino, joka hyljeksii erityises-
ti emootioiden esittämistä ja niiden kautta 
katsojaan vaikuttamista. Esiintyjä ei näyttele, 
hän vain on. Hän toteaa, kertoo ja näyttää. 
Todellisuusesityksissä ei myöskään pyritä 
luomaan kovin pitkäkestoisia jännitteitä tai 
tilanteita esiintyjien kesken, nekin ovat näyte-
luontoisia. Jos tunteita ylipäätään ilmaistaan, 
niiden täytyy olla aitoja, sattumanvaraisia, ei 
näyteltyjä. Emootioita välitetään enemmän 
kuvallisesti, tekstuaalisesti tai musiikin väli-
tyksellä – informatiivisesti. Esiintyjäkeskei-
sissä todellisuusesityksissä ilmaisun volyymin 
ääripäät korostuvat; joko sordino tai äärim-
mäinen fyysisyys ekspressiivisyys.

Katsojakeskeinen 

Näyttelijä katoaa esityksen keskipistees-
tä, kuten esimerkiksi Helsinki by Night 

-esityksessä, jossa näyttelijästä tuli johdatte-
lija, bussihenkilökuntaa, joka ohjaa katsojan 
huomiota varsinaiseen kohteeseen, kaupun-
kiin. Joissain tapauksissa, esimerkiksi Olotilas-
sa, esiintyjä muuttui pelkäksi ääneksi nauhalla 
– ja esityksen fokukseen nousi katsoja/kokija 
itse, hänen kehonsa ja hänen tuntemuksen-
sa. Esitys tapahtuu katsojan sisällä. Katsojan 
aktivointi tavalla tai toisella on merkittävä 
tekijä todellisuusesityksessä. Katsoja liikkuu, 
valitsee, osallistuu ja esiintyy omien mielty-
mystensä mukaisesti. 

Osallistuja

Mielestäni täydellisin todellisuus-efekti 
syntyy kun esiintyjä- ja katsojakes-

keisyys yhdistyvät samassa esityksessä. Esi-
merkiksi Julius Elon ja Tuomas Laitisen 
Luopumisessa (TTK 2008). Se oli yön yli kes-
tävä retriitti, joka tapahtui helsinkiläisessä 
rantahuvilassa täysin ilman puhetta. Tekijät 
esiintyivät sekä puolirooleissa, katseen koh-
teina että johdattelijoina. Olin sekä katsoja, 
katseen kohde että valikoiva kokija – osallis-
tuja. Eikä tässä ole mitään ”uutta”. Katsoja 
pyrittiin muuttamaan osallistujaksi jo Situa-
tionistisessa Internationaalissa 1960-luvulla 
sekä tanssitaiteeksi laskettavassa kontakti-
improvisaatiossa, joka rantautui Suomeen 
1980-luvun lopulla. Vain osallistuja voi lopulta 
kokea kontakti-improvisaation ytimen. Vain 

derivoija, eli päämäärättömälle kaupunkikä-
velylle lähtijä, voi kokea situationistisen de-
rivén onnelliseksi tekevän voiman. Katsojan 
osallistujuuteen kätkeytyy myös poliittinen 
lataus. Lainaan TTK:n kannatusjäsenille kir-
joittamaani kirjettä vuodelta 2004, jossa ku-
vailen syksyn kestäneen Uni ja Aika -työpajan 
tuloksia:

”...[työpaja] etsi toiseuden mahdollisuutta ja 
tuntui pyrkivän kohti uudenlaista tai vaihtoeh-
toista elämäntapaa tai –katsomusta, ja että sitä 
olisi mahdollista vahvistaa esitystaiteen kautta. 
Tämä on tärkeä havainto TTK:n päämäärien 
kannalta yleisemmälläkin tasolla. Tässä ei vain 
käsitellä esitystaidetta sen itsensä vuoksi vaan 
elämän takia, että emme kivettyisi tai näivettyisi 
ihmisinä. Hossua [Niina Hosiasluoma] lainatakse-
ni, ”kulttuuri on suggestio.” Elämään voi ottaa toi-
senkinlaisen orientaation kuin sen mikä vallitsee...”

KEHYSTÄMINEN

Teatterissa esityksen kehys on valmiiksi 
moninkertainen. Esitys asettuu fyysiseen 

teatterirakennukseen tai vähintäänkin teatte-
ritilaan, joka jakautuu selkeästi katsomoon ja 
näyttämöön. Katsoja istuu pimeässä, näytteli-
jät liikkuvat valossa. Tämän lisäksi esitys aset-
tuu teatteritradition kehykseen näytelmäkir-
jallisuutena, lavastustaiteena, näyttelemisen 
tyyleinä, mutta myös teatterissa käymisen 
konventiona (väliaikakahvit, pukeutuminen, 
arvostelut, markkinointi jne.). Esitystaiteel-
la, joka kävelee ulos tästä perinteestä kohti 
villiä todellisuutta, on kehystämisen ongel-
ma. Kuinka rajata todellisuutta esitykseksi, 
taiteeksi? Tässä muutamia TTK:n käyttämiä 
keinoja:

Parasiitti ja kontekstikaappari

Vuonna 2003 käynnistetyssä TTK:n Suo-
mi-projektissa oli tarkoitus ottaa Suomi 

haltuun ryhtymällä yhteistyöhön eri kaupun-
ginteattereiden kanssa ja tehdä yhteisöllisiä 
esityksiä kustakin paikkakunnasta. Hanke on 
toteutunut hitaammin kuin alunperin kaavai-
limme, mutta kehystämismetodi oli kirkas: 
todellisuuden tutkimuksen parasiittimainen 
levittäminen vierailevan iskujoukon muo-
dossa jo olemassa oleviin kulttuurikehyksiin, 
tässä tapauksessa teattereihin. Mutta miksi 
tyytyä vain teatteriin? Kulttuuri on täynnä 
valmiita konteksteja, vakiintuneita käytäntöjä 
ja fyysisiä tiloja, jotka sopivat mainiosti esi-
tyskäyttöön, kuten esimerkiksi taidenäyttely, 

retriitti, sightseeing, työpaja, peli, porttikongi 
ja niin edelleen.

Suggestio

Jokin aika sitten nykyinen esimieheni, te-
atterinjohtaja Jari Juutinen kysyi minulta, 

miksi esitys pitäisi viedä teatterista pois kun 
on tehty valtava työ sen eteen, että yleisö voi 
teatterissa rauhassa keskittyä katsomaan sitä, 
mitä me haluamme heille näyttää ja missä me 
olemme parhaita. Todellisuus-kärpänen ei ole 
vielä purrut Juutista. Hänelle katsominen riit-
tää. Mutta hänen kommenttinsa kaivoi esille 
sen, mikä on kehystämisen ytimessä; huomion 
keskittäminen. Koko teatteri on orientaatio, 
joka pyrkii suggeroimaan meidät esityksen 
maailmaan niin tilaratkaisullaan, valoillaan 
kuin toistoon perustuvilla konventiollaan. 

Suggestiosta tuli enemmän tai vähemmän 
pysyvä osa TTK:n tutkimusta vuonna 2004. 
Se toi mukanaan uuden jäsenen, suggestiote-
rapeutti Risto Santavuoren ja jätti jälkensä 
myös esityksiin ja keskusteluun. Vaadimme 
esityksiltämme lukuohjetta, suggestiota, 
orientaatiota, joka johdattaa katsojan/kokijan 
esityksen maailmaan ja antaa myös välineet 
esityksen tulkitsemiseen, toisin sanoen oh-
jeet siitä kuinka valittua todellisuutta kan-
nattaa katsoa tai kokea. Yksinkertaisin keino 
on tietysti kirjoittaa se käsiohjelmaan, mutta 
koska todellisuusesitykset ovat suurimmalle 
osalle näkymättömiä, tarvittiin näkyvämpiä, 
esityksellisempiä keinoja. Monessa TTK:n 
esityksessä lukuohjeesta tuli prologi, osa 
esitystä, ja myös epilogi, jolla katsoja/kokija 
saatettiin esityksen maailmasta ulos. Tänään 
sitä kutsuttaisiin yleisötyöksi. Kaikki soveltava 
taide, jota kutsutaan myös yleisötyöksi ja jota 
toteutetaan sekä ammattiteattereissa että sen 
ulkopuolella, on sosiaalisen ja terapeuttisen 
luonteensa takia todellisuusesitysten näkyvin 
ja populäärein ilmentymä.

Linssi

Todellisuusesitykset ja liveroolipelit pe-
rustuvat molemmat todellisuus-efektiin. 

Niitä erottaa oikeastaan vain se, että pelikäsi-
kirjoittajia tai -ohjaajia – saati sitten itse pe-
laajia – ei ole vielä kanonisoitu taiteilijoiksi. 
Tutustuin pelikulttuuriin Kadonnut kaupun-
ki: elämyspuisto Oulu 2008 -hankkeessa, jossa 
nykyinen TTK:n jäsen, pelikäsikirjoittaja 
Pekko Koskinen, esitteli minulle maailman 
pienimmän kehyksen, linssin. Linssi on ku-
vitteluleikki, näkökulma, jonka läpi katsoen 
kuka tahansa voi muuttaa vaikka kokonaisen 
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kaupungin esitykseksi. Voi esimerkiksi kuvitella, että tavaratalon liukuportaat ovat vuoristora-
ta. Voi kuvitella, että kaikki kadut ovat jokia. Voi kuvitella, että ihmiset ovat robotteja. Samaa 
kohdetta voi katsella myös monilla eri linsseillä. Yksi pelipiireissä suosittu linssi on kuvitella, 
että kaikki on jonkun suunnittelemaa. Tästä linssistä aukeaa esimerkiksi sellainen roolileikki, jossa 
osallistujat ovat suunnittelijoita, jotka kaupungilla kävellen esittelevät toisilleen aikaansaan-
noksiaan ja arvioivat niitä.

TODELLISUUS-EFEKTIN PARADOKSI

Että kaikki mitä näet ja koet on jonkun suunnittelemaa... Tähän ajatusleikkiin kiteytyy mi-
nusta koko todellisuus-efektin paradoksi. Sen leikkiminen tuo osallistujan aivan uudella 

tavalla tietoiseksi ympäristöstä, sen yksityiskohdista, ihmisvirtojen koreografioista, mainosten 
väreistä tai tuulen kosketuksesta iholla. Olen enemmän läsnä todellisuudessa kuin jos en leik-
kisi. Samalla minä kuitenkin kuvittelen maailman, joka on alusta loppuun ihmisen luoma, juuri 
sellainen spektaakkeli, josta väitän pyrkiväni eroon...

Mitä se tarkoittaa, että kuvitelma siitä, että joku on luonut ikkunasta näkyvän lumisateen 
– tehnyt siitä esityksen – tekee lumisateen minulle heti aistillisemmaksi, enemmän ole-

massa olevaksi? Mitä se tarkoittaa, että osallistuessani peliin tai taideteokseen, olen voimak-
kaammin elossa?

”Reality is for those who are not strong enough to endure, to confront their dreams.”
Slavoj Žižek * The Pervert’s Guide To Cinema, 2006

ARJEN SUDENKUOPPA

Minusta tuntuu, että on hyvin vähän ihmisiä, jotka elävät todellisuudessa. Ehkä kaikkein 
suurin illuusio on arjen realiteettien näennäinen todellisuus. Ajatellessani poliittista 

esityksen mahdollisuutta TTK:n tutkimusvastaavana Pilvi Porkolan kanssa vuonna 2007, kävi 
mielessäni, että kaikkein vaarallisinta maailmalle on keskiluokkainen kuvitelma arjen harmaista 
realiteeteista. Että kaikki se yltäkylläisyys, johon olemme tottuneet, on välttämätöntä ja kovin 
vähäistä, ja että kaikki toimet, joita kovin vähäisen yltäkylläisyyden kasvattaminen vaatii, ovat 
ehdottoman välttämättömiä ja normaaleja. Että esimerkiksi arkisten realiteettien ylläpitämi-
seen tarvitaan normaaleja esityksiä, jotka pysyvät traditionaalisissa lesteissään, rampin tuolla 
puolen. Tässä murskaavat mittasuhteet saavassa suggestiossa on luonnollista olla (sivusta)kat-
soja ja istua mukavasti – aivan kuten situationistit sen jo 50 vuotta sitten näkivät, arkirealismin 
eläjä on voyeristi – yhtä etäällä todellisuudesta kuin minä, mutta mikä pelottavinta, tyytyväisen 
tietämätön tästä tosiseikasta. 

Janne Saarakkala

Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimushistoria:

2001 (ei yhteistä teemaa)

2002 Calvino-sarja, joka perustui Italo Calvinon teokseen Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle

2003 Suomi-projekti

2004 – 2006 Uni ja Aika

2007 Poliittinen esitys

2008 Katsoja/kokijan keho esityksessä

2009 Tunteet

2010 Pyhä

2011 TTK Reloaded
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Mitä on 
todellisuus?

Eero-Tapio Vuori
ohjaaja, esitystaiteilija
Todellisuuden tutkimuskeskus

Todellisuus on apukäsite, jolla kuvaamme suhdettamme maailmaan. Todellista, eli osa 
todellisuutta, on se minkä koemme olevan olemassa. Jos epäilemme jonkin olemas-
saoloa, se näyttäytyy meille epätodellisena (ja tuottaa epätodellisuuden tunteen). 

Todellisuuden käsite on perustavalla tavalla kytköksissä kokemiseen, todellisuus muo-
dostuu ja kasvaa aina kokemuksesta käsin. Siitä mistä meillä ei ole kokemusta, ei voi 
tulla todellista, koska emme voi havaita sitä. Metsässä kaatuva puu ei kaadu ennen kuin 
joku saa kokemuksen sen kaatumisesta (näkee kaatuneen puun), silloin vasta puun kaa-
tuminen otetaan todellisuuden piiriin. Todellisuuskokemus voi syntyä myös välillisten 
havaintojen kautta. Meille kerrotaan uutisissa, että Amazonilla on kaatunut puu ja juuri 
se todellistaa meille puun kaatumisen, oli puu ”oikeasti” kaatunut tai ei. Koska todelli-
suuden kenttä muodostuu myös välillisesti ja sosiaalisesti, se on aina myös vallan kent-
tä. Eri tahot, intressipiirit, yhteiskuntaluokat, valtiot, kulttuurit, uskonnot – käyttävät 
omaa veto-oikeuttaan todellisuuteen ja pyrkivät kuvailemaan sen omaa kokemustaan 
vastaavaksi. Taide on tärkeää, koska se tarjoaa toisenlaisia tapoja kokea todellisuus, kuin 
mihin olemme tottuneet.

Aune Kallinen
teatterinohjaaja, esitystaiteilija

1 Tila ja aika muodostavat rakennelman/illuusi-
on jonka läpi voi pudota johonkin joka aina on 

(totta).

2 Hengitys kulkee sisään ja ulos. Kaikki mikä 
meissä on elossa, hengittää. Hengitys luo 

sekä rytmin että rajan ja ylittää molemmat. 
Henki meissä (se joka kulkee sisääni kun hen-
gitän sisään ja ulos kun hengitän ulos) on jotain 
mitä välttämättä jaamme, todellista. Se on mei-
dän todellisuutemme, yhteisemme, välttämä-
tön yhteisömme. Sitä ei voi ottaa käteen. Sitä ei 
edes näe. Silti me hengitämme. Nyt ja nyt ja nyt.

3 Vallankumouskin tapahtuu nyt. Huomaam-
me sitä tai emme.

4 Emme voi olla varmoja siitä elämmekö lain-
kaan samassa todellisuudessa. Silti jaamme 

jotain ja jotain aina välttämättä jakautuu. Mei-
dän solumme ehtivät resonoida ja aivomme 
synkronoida ennen kuin ehdimme valita toisin. 
Me emme ole erillisiä, emmekä irrallaan. Sen 
takia todellisinta on kykymme vastata, olla vas-
tuussa (englanniksi respons ability).

5 Valinnan hetki on (totta) joka hetki. Valit-
semme mitä havaitsemme ja miten. Havain-

toni muokkaa todellisuutta, havaintoni muok-
kaama todellisuus muuttaa minua ja sitä miten/
mitä havaitsen… Todellisuuskehä, jossa kaikki 
vaikuttaa kaikkeen. Nyt ja nyt ja nyt.

Marko Leppänen
maantieteilijä, vapaa toimittaja
Esoteerisen maantieteen koulu

Buddhalaisuus ei peräänkuuluta sokeaa uskoa, vaan 
rohkaisee testaamaan opetuksiaan ja ottamaan sel-
vää niiden totuudellisuudesta.

Tältä pohjalta on antoisaa lähteä pureskelemaan asi-
oiden perimmäistä luonnetta eli ”todellisuutta”. Budd-
halaisuus opettaa – ja samaan on päätynyt moderni 
tiede – että mikään ilmiö tai asia ei ole olemassa ”si-
nällään”, itsessään totena. Jokainen niistä on (erilaisten 
keskinäisriippuvaisuussuhteiden kautta) osista koostu-
va, muutoksenalainen eli pysymätön sekä havainnoit-
sijan joksikin mieltämä. Viimeksi mainitusta esimerk-
ki: marsalkan sauva on marsalkalle ja kannattajilleen 
vallan merkki, oppositiolle ärsyke ja koiralle kutsuva 
purulelu.

Asiat ovat olemassa ja yleensä jopa toimivat. Mutta 
mitään kiinteää, pysyvää ydintä niissä ei ole – eikä sen 
puoleen meissä itsessämmekään. Muun luuleminen on 
asia, jota kutsutaan ”tietämättömyydeksi”; se luo taker-
tumisen ja kärsimyksen. Todellisuuden kanssa kannat-
taa tanssia pilke silmäkulmassa.

Kirsi Monni
tanssitaiteen professori

Todellisuus on käsittämätön ja ääretön. Eläminen 
ruumiillisena olentona määrittää ihmisen ymmär-
ryksen ja äärellisen todellisuutemme peruspara-

metrit, sen ehdot, rajat ja mahdollisuudet: elää rajal-
lisen ajan muiden olentojen kanssa jossakin ajallisen 
ja paikallisen tapahtumisen mielellisyydessä eli täällä 
paikassa. Kaikki variaatiot lienevät olosuhteita, koke-
musta, kulttuuria ja historiaa. Lapsi elää aistikokemuk-
sessa, omassa havainnossaan, joka vaatii kuulemista ja 
vastaamista todentuakseen yhteiseksi todellisuudeksi. 
Aikuinen on perinyt, oppinut ja konstruoinut sekä ma-
teriaalisen että abstraktin symbolisen todellisuuden. 
Taide, tiede, ajattelu ja kieli sekä liian lämpimiä meriä 
seilaavat jäävuoret ja tsunamit kykenevät toisinaan 
osoittamaan ihmisen todellisuuskonstruktioiden pe-
rustattomuuden, ihmisen paikan ja aseman olemisen 
salaisuuteen – tai logokseen – nähden. Anno 2011 mat-
kapuhelin saattaa olla vaarallisempi vallitsevan todelli-
suusjärjestyksen kumoaja kuin kalashnikov. Vielä eilen 
se ei ollut todellisuutta – ainoastaan potentiaalia. Ehkä 
Aristoteles oli oikeassa: liike on potentiaalin aktualisoi-
tumista potentiaalina, tämä pätenee todellisuuteenkin.

Mitä on 
todellisuus?
Seitsemän ajattelijaa kertoi  
Esitys-lehdelle, mitä se on.

Jonimatti Joutsijärvi
runoilija

En tietenkään voi vastata, mitä on todellisuus. Ehkä tahtoisin, mutta mitä 
oikeastaan silloin tahtoisin, esimerkiksi lukijalle? Kirjoitan kysymystä 
vasten, sillä se koskettaa sitä, miksi ylipäätään ja erityisesti tahdon kir-

joittaa. Jos onkin niin, ettei todellisuudesta voi kirjoittaa, voiko todellisuu-
dessa kirjoittaa? Onko kysymyksessä todellisuutta haikailevan kirjoittajan 
ainoa mahdollisuus? Kysymys on pienoinen muutos kielellisen rangan asen-
nossa. Muutos, kuten: hylätä suoraan viittaavat ilmaukset ja etsiä ilmauk-
sia, jotka kehkeytyvät kirjoittaessa ja luettaessa kokemuksellisesti. Tai vain 
kompastua. Juon jäähtynyttä teetä, keväällä.

Pasi Mäkelä
esitystaiteilija
Todellisuuden tutkimuskeskus

Todellisuus paljastuu ehkä niin, että kysytäänkin, että mitä todellisuus ei 
ole, silloin mielestäni päätyy siihen, ettei kysymykseen voi vastata, on 
vain nostettava kengät pään päälle ja poistuttava jokeltaen huoneesta.

Tuomas Laitinen

Pekko Koskinen
todellisuuspelien suunnittelija
Todellisuuden tutkimuskeskus

Todellisuus on välttämätöntä. Ihminen, ajan ja paikan vanki, keho joka voi vain 
uneksia toisista ajoista, paikoista, tarvitsee itsensä kaltaisen vastapuolen: todel-
lisuuden, yhdeksi asettuvan olemuksen. Todellisuus on rajallisen olennon oma-

kuva, hänen ympärilleen peilattuna.
Tästä näkökulmasta todellisuus on täydellistä lumetta, elämämme kattavin vale. 

Kaikkeuden sijaan se on kalibroitu meidän elämäämme, räätälintyönä.
Hävittäjälentäjä, keskittyäkseen tehtäväänsä, saa eteensä aivan muuta kuin tai-

vaankannen: kaavioita, tähtäimiä, mittareita, toiminnalle olennaisia merkkejä. 
Samoin on rakennettu ihmisen sara - havainnoimme strategisia, lajille muinoin 
muotoutuneita karttoja, tärkeyttä itse asioiden sijaan. Elämme ominaisuuksiemme 
luomassa esityksessä, löytäen siitä ilomme ja surumme.

Ihmisen konkretia voi olla kouriintuntuvaa vain siksi että se on abstraktio: asi-
at ovat meille suorasukaisia, todellisia, koska ne on suorasukaistettu juuri meille. 
Todellisuus on käyttöliittymämme: sen varassa voimme olettaa, jättää ajattelematta 
kaiken sen joka massoittuu kokemuksemme alle, kuin alati muuntuva meri. Tämän 
oletusten merenpinnan äärellä me elämme, löytäen aitoutta laineiden heijastuksista.
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SPOTL IGHT
SPOTLIGHT - Teksti 1, versio 3

Olen yleisön edessä, jota en näe – miltä se minusta tuntuu?” on 
kysymys, joka nousee esiin seistessäni lavalla, jota valaisevat 
spottivalot ovat niin kirkkaat, että näkökykyni rajoittuu tyhjän 
valosta muotoutuvan pallon sisään, jonka ulkopuolella on vain 
pimeyttä ja liikkeiden varjokuvia ja häivähdyksiä ja vaikka tie-
dän että siellä pimeydessä on ihmisiä, jotka voivat nähdä minut 
ja että he itse asiassa katsovat minua, heidän olemassaolonsa on 
minulle pikemminkin ajatus, tiedollinen seikka, kuin aistien 
kautta ilmenevä tosiasia– ne vähäiset merkit, joiden perusteella 
voin aistia heidän olevan läsnä (jalkojen asennon vaihto, ys-
käisyt, hengitys, niiskutus, jopa ajoittainen huokaus tai kuiska-
us) – tuo kaikki on läsnäoloa, joka ei näy vaan pikemminkin 
kuuluu ja silti tunnen heidän olevan täällä kanssani, muodosta-
van yleisön, joka istuu pimeässä ja katselee valaistua hahmoa, 
joka puhuu, siis esiintyjää, joka erottuu yleisöstä, ei ole osa sitä, 
mikä puolestaan vahvistaa ja korostaa tilanteen lavastettua 
luonnetta, sen esityksellisyyttä, sitä että seisomiseni tässä tilas-
sa tällaisessa valaistuksessa erottuu jokapäiväisestä ihmisten 
välisestä kanssakäymisestä ja erkanee vuorovaikutusten piiristä 
kohti käsikirjoitettua ja suunniteltua tapahtumaa, jonka kulun 
esiintyjä luultavasti tuntee jo ennalta tai jonka osiot hän on ai-
nakin kuvitellut mielessään ennen esitystilanteen alkua ja joita 
hän on mahdollisesti jopa harjoitellut, vaikka voi olla niinkin 
että hän on päättänyt improvisoida tai jättää niin sanotusti peli-
varaa itselleen, että hän on ajatellut antavansa tilanteen kuunte-
lulle mahdollisuuden, jolloin päätökset esityksen kulusta synty-
vät sitä mukaa kun esiintyjä esityksen aikana päätyy niiden 
äärelle väistämättä, että ne syntyvät tilanteissa, joissa esiintyjän 
on pakko valita jatkaako hän toimintaansa aloittamallaan taval-
la vai muuttaako hän suuntaansa tai aloittaako jonkin toisenkal-
taisen toiminnan, mihin yleisökin voi toki osallistua läsnäolol-
laan tai joskus jopa aktiivisemmalla toiminnallaan siten, että 
kyse on interaktiosta, jossa yleisön jäsenet vaikuttavat esityksen 
kulkuun esiintyjän kanssa, mutta tuolloinkin on tietysti oltava 
jonkinlainen alkusuunnitelma tai mielikuva tai runko, jonka pe-
rusteella esiintyjä navigoi esityksensä läpi, tapahtui tämä sitten 
yksin tahi yleisön kanssa, tai mikäli tällaista luurankoa tai kart-
taa ei ole valmiiksi laadittu, on esiintyjällä varmaan mielessään 
ainakin jonkinlainen lähtöruutu, josta hän voi ponnistaa esityk-
sensä käyntiin, saada sen liikkeelle ja luoda sille edellytykset, 
joiden avulla se voi edetä kohti väistämätöntä loppuaan, joka - 
oli se sitten suunniteltu ja odotettu tai yllätyksellinen ja enna-
koimaton - on kuitenkin sekä esiintyjän että yleisön odottama 
tapahtuma, esityksen alun kaltaisesti tärkeä piste, jonka myötä 

esitys viimeistään ottaa muotonsa, luo 
rajan, jonka avulla se jälleen erottautuu 
muusta, ei-esityksellisestä toiminnasta 
ja olemisen tavasta, ja jonka merkitystä 
jälleen korostaa se, että sitä tietoisesti 
tai tiedostamatta odotetaan, sillä sen 
tiedetään tulevan eteen jossain vai-
heessa – tämän tiedon jakavat sekä 
yleisö että esiintyjä yhtäläisesti – ja si-
ten merkitsevän paluuta takaisin ei-
esitykselliseen tilanteeseen, paluuta 
arkeen, paluuta siihen sosiaalisen kans-
sakäymisen maailmaan, jossa voimme 
kohdata toisemme ja katsoa toisiamme 
ja keskustella toistemme kanssa ja jossa 
esiintyjä voi myös lakata olemasta 
esiintyjä, joskin voidaan kiistellä siitä, 
kuinka paljon esiintymiseen kuuluvat 
esilläolon tiedostaminen ja esiintymis-
taidot ja niiden hyödyntäminen itse 
asiassa viipyilevätkin esiintyjässä ja 
kuinka nuo ominaisuudet ovat myös 
muiden kuin kyseisen esiintyjän omi-
naisuuksia ja siten esillä muissakin 
kuin esityksellisissä tapahtumissa, on 
silti uskottavaa ja eräällä tavalla miel-
lyttävää ajatella, että esiintyjä esityk-
sen päätteeksi lakkaa esiintymästä, 
että hän ikään kuin riisuu yltään esi-
tyksellisyyden, vaikkakin silloin kun 
kyse ei ole näyttelemisestä johon liit-
tyy rekvisiittaa, naamioita tai vaatetus-
ta, on tuo riisumisen ele näkymättö-
mämpi, mutta ei silti olematon, ja 
vaikka yleisö ei väistämättä havaitse 
sen tapahtumista, sen silti voidaan 
olettaa tapahtuvan, ja on niinkin, että 
esiintyjä itsekään ei välttämättä huo-
maa tätä riisumisen tapahtumista, että 
siirtymä esiintymisestä esiintymättö-
myyteen tapahtuu niin vaivihkaa ja hi-
taasti, että sitä voisi kutsua riisuuntu-
misen tai riisumisen sijaan esimerkiksi 
luopumiseksi, joka kuvaakin esiintymi-
sen jälkeistä tunnetilaa melko hyvin ja 
onkin merkillepantavaa kuinka herkkä 

omalta osaltaan toisinaan jopa auttavat 
esiintyjää esityssuorituksessaan antaen 
hänelle voimaa, rohkeutta ja joskus esi-
tyksessä tarvittavaa röyhkeyttä, joita 
esiintyjä voi halutessaan ja niin taitaes-
saan kanavoida esitykseensä, joko pyr-
kimyksissään onnistuen tai sekä omat 
että yleisön toiveet ja odotukset pettä-
en, vaikkakin hyvin harvoin koetaan 
tilanteita, joissa makuarvostelma esi-
tyksen laadusta olisi yhteneväinen 
esiintyjän ja yleisön kesken saati sitten 
kaikkien yleisön jäsenten kesken, mikä 
on ymmärrettävää, kun muistetaan 
että kyseessä on kuitenkin kokoelma 
yksilöitä, joita yhdistää esitystapahtu-
massa nimenomaan tilanne, jotkin en-
nalta sovitut tai opitut käytänteet ja 
kulttuurisidonnaiset tavat, ei niinkään 
kriteerien yhtäläisyys tai maku, vaikka 
yleisö olisikin ennalta esitykseen tai 
sen edustamaan taidemuotoon taikka 
esiintyjään itseensä ja hänen tuotan-
toonsa perehtynyttä ja siten orientoi-
tunutta ja keskittyneesti esitykseen 
paneutuvaa, eräässä mielessä motivoi-
tunutta, ei silti voida ajatella, että astu-
essaan esitystilaan olisi yleisö siinä 
mielessä yhtenäinen, että voitaisiin 
puhua sen muodostavista ihmisistä yh-
tenä oliona tai voitaisiin määrittää ylei-
sön yhtenevä mielipide tai ennakko-
oletus, sillä yleisö muodostuu yleisöksi 
vain suhteessa esitykseen tilanteena, 
siis siihen, että yleisö ei ole esiintyjä, 
vaikka, kuten aiemmin jo tuli esille, voi 
yleisö useinkin esiintyä teoksessa, tulla 
osaksi sen kulkua ja alkaa vaikuttaa sen 
sisältöihin merkittävällä tavalla, tästä 
huolimatta se istuu esityksen alkaessa 
paikoillaan, mikäli sille on osoitettu 
paikka jossa istua, ja sattuvasti tuota 
paikkaa, jolla yleisö istuu kutsutaan sa-
malla nimellä kuin sitä itseään, ja va-
laistuksesta riippuen voi yleisö tark-
kailla itseään, esitystilaa ja esiintyjää 

Performanssissaan SPOTLIGHT, Fluxee-klubilla Turussa syksyllä 2009  
Marja Viitahuhta (ent. Mikkonen) käsitteli esityksen rakentumista.  
Seuraava teksti on ote Viitahuhdan monologista ja tarkoitettu puhuttavaksi.

mikäli tämä on esillä jo ennen kuin 
esitys alkaa, mikä nykyään on hyvinkin 
usein nähty tilanne, toisin kuin perin-
teisessä teatterissa, jossa esiintyjä on 
piilossa lavasteiden tai sermien takana 
ennen kuin esitys alkaa, mikä puoles-
taan markkeerataan valoilla siten, että 
ennen esityksen alkamista on yleisö 
valaistu, jo siksikin että kaikki löytävät 
istumapaikkansa, kun taas esityspaik-
ka –perinteisesti lava, mutta myös 
mikä tahansa esitystilaksi rajattu alue- 
on usein tässä vaiheessa pimeä ja kuten 
sanottua esiintyjä piilossa, ja esityksen 
alkaessa tämä valotilanne käännetään 
päinvastaiseksi siten, että liu’utaan en-
sin melkein täydelliseen pimeyteen, 
jolloin yleisö tietää myös hiljentyä – sil-
lä usein tähän asti kuullaan vilkasta 
keskustelua tai puheensorinaa – ja 
odottaa esityksen alkua, joka voi siis 
olla muutakin kuin niin sanottu live-
esitys, sillä sama ilmiö toistuu muun 
muassa elokuvateattereissa, ja vaikka 
olisikin niin, että esitys tapahtuu galle-
riassa, valaisemattomassa tilassa ja 
vaikka esiintyjä olisi alusta alkaen ylei-
sön nähtävillä, on silti merkittävää, 
että jossain vaiheessa yleisölle yleensä 
annetaan merkki, josta yleisö tietää 
esityksen alkavan, ja joka on myös 
merkki esiintyjälle aloittaa esiintymi-
sensä, vaikka on myös esityksiä, joissa 
näemme esiintyjän ilmiselvästi jo esiin-
tyvän ennen kuin yleisö alkaa katsoa 
teosta tarkkaavaisesti ja hiljaa, siis ti-
lanteita, joissa esitystä edeltävät ritu-
aalit päällekäistyvät, tapahtuvat yhtä 
aikaa ja muuttuvat siten omalla taval-
laan entistä näkyvämmiksi ja osoittau-
tuvat siten juuri niiksi rakenteiksi, jois-
ta esitystilanne koostuu ja joista se saa 
erityisluonteensa esityksenä.

Marja Viitahuhta

tuo luopumisen tunteen täyttämä tila 
on, kuinka sen vallassa vielä ollessaan 
esiintyjä on tavallaan asioiden välissä, 
siis esiintymisen ja ”jonkin muun”, joka 
ei ole esiintymistä, siis eräänlaisessa vä-
litilassa, ja kuten usein huomataan, 
tuollainen tila, jossa ei enää olla jotain 
tai jossain eikä vielä olla muutakaan tai 
muualla, aiheuttaa helposti monenlai-
sia tuntemuksia ja tunnetiloja, joita ku-
vataan useilla sanoilla, kuten esimer-
kiksi jännitys, nolostuminen, 
uupumus, innostuneisuus, omahyväi-
syys ja niin edelleen, riippuen useista 
esiintyjään välittömästi esityksen pää-
tyttyä kohdistuvista vaikuttimista, ku-
ten esimerkiksi aplodien kestosta, ylei-
sön lähestymisestä, kättelyistä, 
tuttavien kohtaamisesta, kukituksista, 
niin kutsutuista encoreista ja myös 
esiintyjän fyysisestä voinnista, siitä mi-
ten paljon hän on syönyt ja juonut en-
nen esitystä ja vaivaako häntä kenties 
esityksen päätteeksi huimaava jano, 
mutta kuten ennen esityksen alkua ko-
etut vastaavanlaiset tunteet, ovat nä-
mäkin tunteet ohimeneviä, ja vaikka 
niitä ei aseteta välttämättä näytteille 
tai katsottavaksi, siis yleisön tarkastel-
taviksi – näin ei ainakaan esiintyjä 
yleensä tarkoita, ja pidetäänkin usein 
epäonnistuneena esiintymisenä sellais-
ta, jonka aikana nämä tunteet pääsevät 
pintaan ja joskus jopa häiritsevät esiin-
tyjän keskittymistä, pahimmillaan jopa 
estäen tai pilaten koko esiintymisen – 
tästä huolimatta nämä tunteet ovat 
esitykseen kytköksissä olevia, esiinty-
jälle kokemuksellisesti esitykseen it-
seensä nivoutuvia ja kiinnittyviä, koke-
muksen myötä tutuiksi tulevia, usein 
henkilökohtaisiakin ja taipumuksina 
pidettyjä tunteiden ilmenemisiä, kes-
kittymiskykyyn, yleisöltä saatuun pa-
lautteeseen ja ylipäätään esiintymisvar-
muuteen liittyviä seikkoja, jotka 

16 17
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M a n i f e s t i  e s i t y k s e s t ä 
t o d e l l i s u u d e n  t u t k i m u k s e n 

v ä l i n e e n ä
Esitys kääntyy englanniksi sanalla preformance [ei performance].

Esityksen tekijä valitsee parametrit, joiden puitteissa hän haluaa 
todellisuuden muodostuvan. Parametrien yhtälö on esitys.

Katsoja täydentää esityksen todellisuudeksi.

Esityksellinen todellisuuden tutkimus on poleeminen haaste. Se 
uskoo, että on olemassa todellisuus ja että tuon todellisuuden 

tutkiminen kokeilemalla on sekä mahdollista että vaivan arvoista.

Esitys kokeilee todellisuudella, todellisuutta ja todellisuudeksi.

Muuntamalla esityshetken todellisuuden tavanomaisesta 
esitykselliseksi esitys kokeilee todellisuutta.

Esitys on mikroutooppinen käytännön todellisuusmuunnos.

Esitys on nykyhetkeä materiaalinaan käyttävä todellisuuskoe.

Preformance on esi-muodostus. Esi-tys on sitä mitä esi-intyjä, 
preformer, esi-ttää. Se on tekijän tarjous.

Esityksen tekijä esimuodostaa todellisuutta, jonka todellinen 
muodostuminen tapahtuu vasta katsojassa.

Esityksen tapa tutkia todellisuutta on kokeileva - kuten käden, 
joka hapuilee viimeistä perunaa pimeän säkin pohjalta. Esitys on 
hypoteettinen hahmotelma siitä, mitä todellisuus voisi olla.

Esitys ei tutki todellisuutta ylipäätään, vaan sitä todellisuutta, 
joka esityksen hetkellä avautuu.

Käyttämällä esityshetken todellisuutta materiaalinaan, ja 
paikkana jossa ilmentyä, esitys kokeilee todellisuudella.

Kurottamalla kohti esityksen jälkeistä todellisuutta, sen 
utooppisia tai dystooppisia seuraamuksia,  
esitys kokeilee todellisuudeksi.

Esityksen menneisyys on valmistautumista, nykyisyys 
todellisuutta ja tulevaisuus utopiaa.

Tuomas Laitinen
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Uskon ihmisyyden olevan kykyä nähdä kauneutta asioiden yhteensopimattomuudessa. Kun 
kohtaan käsittämättömyyttä, laajenen. Tämän olen kokenut ja nämä kokemukset tekevät minusta 
sen, kuka todella olen.

Kun teen esityksen, en halua opettaa ihmisiä uimaan vaan haluan heidän käyvän lähellä 
hukkumista ja heräävän aamulla tuntemattomalta rannalta. Minun mereni on yhtä lailla Joseph 
Conradin ankara aava kuin Lee Lozanon aaltomaalaukset hänen käsitetaiteensa edellä. 

Minä en voi oppia uimaan joten muutun merenneidoksi.

*

Olen katsonut vierestä kun musiikista yritettiin erottaa aika ja tila. Jouduin lähtemään toisaalle 
ennen toimenpiteen loppua.

Tämä ei oikeastaan liity äskeiseen, mutta toisinaan epäilen etteivät sävelet tiedä toistensa 
olemassaolosta. 

*

Esitys katoaa aivan kuten kummitus jota joku seurueesta koskettaa, halutessaan tietää onko se 
elävä sillä tavalla kuin miten hän elävän on aina mieltänyt.1

 
*

Maailmassa on neljäkymmentäkaksi asiaa. Me valitsemme miten ne yhdistämme ja miten niistä 
puhumme, muuhun emme voi vaikuttaa. Kiitän pikkutyttöä, joka neuvoi tämän ja musiikkia, 
joka tietää tämän. 

Jaan Kaplinski kertoo minulle: ennen kieltä oli laulu ja niiden välissä on runo.

*

Jossakin minussa on paikka jossa kaikki on totta. Suunnittelen sinne parhaillaan matkaa, 
tarkoituksenani tuoda sieltä jotakin saaliina takaisin. Tämä hanke vie minulta hengen sillä aion 
yrittää sitä niin kauan kuin elän.

Kimmo Modig, esitystaiteilija

1) Tämä on viittaus David Lindsayn kirjaan A Voyage to Arcturus. 

Kiitos Aleksi Linnamaalle kommenteista
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T o d e l l i s u u s  K i m m o  M o d i g i n  n i m e e n
Kimmo Modigin ja kaiken muun nimeen esitettiin ensi kerran 19.3.2011 Kutomolla Turussa. 
Kimmo Modig, joka vastasi esityksestä, kokosi tähän tekemisensä lainalaisuuksia.

Manifesti esityksestä 
todellisuuden tutkimuksen 

välineenä
Esitys kääntyy englanniksi sanalla preformance [ei performance].

Esityksen tekijä valitsee parametrit, joiden puitteissa hän haluaa 
todellisuuden muodostuvan. Parametrien yhtälö on esitys.

Katsoja täydentää esityksen todellisuudeksi.

Esityksellinen todellisuuden tutkimus on poleeminen haaste. Se 
uskoo, että on olemassa todellisuus ja että tuon todellisuuden 

tutkiminen kokeilemalla on sekä mahdollista että vaivan arvoista.

Esitys kokeilee todellisuudella, todellisuutta ja todellisuudeksi.

Muuntamalla esityshetken todellisuuden tavanomaisesta 
esitykselliseksi esitys kokeilee todellisuutta.

Esitys on mikroutooppinen käytännön todellisuusmuunnos.

Esitys on nykyhetkeä materiaalinaan käyttävä todellisuuskoe.

Preformance on esi-muodostus. Esi-tys on sitä mitä esi-intyjä, 
preformer, esi-ttää. Se on tekijän tarjous.

Esityksen tekijä esimuodostaa todellisuutta, jonka todellinen 
muodostuminen tapahtuu vasta katsojassa.

Esityksen tapa tutkia todellisuutta on kokeileva - kuten käden, 
joka hapuilee viimeistä perunaa pimeän säkin pohjalta. Esitys on 
hypoteettinen hahmotelma siitä, mitä todellisuus voisi olla.

Esitys ei tutki todellisuutta ylipäätään, vaan sitä todellisuutta, 
joka esityksen hetkellä avautuu.

Käyttämällä esityshetken todellisuutta materiaalinaan, ja 
paikkana jossa ilmentyä, esitys kokeilee todellisuudella.

Kurottamalla kohti esityksen jälkeistä todellisuutta, sen 
utooppisia tai dystooppisia seuraamuksia,  
esitys kokeilee todellisuudeksi.

Esityksen menneisyys on valmistautumista, nykyisyys 
todellisuutta ja tulevaisuus utopiaa.

Tuomas Laitinen
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Esitystaide on hieno juttu, mutta välillä se muut-
tuu liian sisäsiittoiseksi. Se alkaa tuntua pienen 

piirin puuhastelulta, jolla ei ole mitään käsitystä 
todellisuudesta ja joka jopa pakenee todellisuutta. 
Silloin suuntaan kohti “to(i)sia todellisuuksia”, eli 
elämää esitystaiteen ulkopuolella. Minua kiinnostaa 
mm. maahanmuuttajien, päihteiden käyttäjien, päi-
vätyössä käyvien, lasten ja hiv-positiivisten elämä. 
Minkälaisissa todellisuuksissa ihmiset elävät ja millä 
tavalla esitystaide voi olla vuorovaikutuksen väline? 
Millä tavalla esitystaidetta voi tehdä “toisissa todel-
lisuuksissa”? 

Esitystaiteen maailma on kiehtova. Kyse on 
siitä, että se ei riitä minulle. Minua kiin-

nostavat muutkin maailmat ja vuorovaikutus 
erilaisten ihmisten kanssa. Se ajaa minua tutki-
maan yhä uusia todellisuuksia ja laajentamaan 
kokemusmaailmaani ja maailmankuvaani. Oma 
todellisuuteni, suhteeni maailmaan, on vuoro-
vaikutussuhde muiden ihmisten todellisuuksien 
kanssa. 

Fenomenologisen lähestymistavan mukaan 
todellisuus nähdään ilmiöiden ja niiden 

kokemisen välisenä suhteena, eikä mitään ab-
soluuttista, havaintomaailmasta riippumatonta 
todellisuutta ole olemassa. Maailma on sellainen 
millaisena sen näen. Suhteeni maailmaan vai-
kuttaa toimintaani tässä maailmassa ja voin itse 
muokata sitä haluamakseni. Mahdollisuus luoda 
todellisuutta oman ajattelun ja toiminnan kaut-
ta kiehtoo minua ja on osoittautunut kiinnosta-
vaksi työkentäksi monella tasolla. 

En tiedä, miten tai miksi lähestyisin koke-
musmaailmani ulkopuolella eläviä ihmi-

siä, jos en tekisi sitä esitystaiteen kontekstissa. 
Vuorovaikutus mahdollistaa kattavamman kä-
sityksen ”todellisuudesta”, voimakkaita elämän 
tunnun ja ymmärryksen hetkiä sekä taiteellista 
inspiraatiota ja uusia ideoita. 

Olen tässä todellisuuden tutkimuksessani 
saanut kokea monenlaisia hetkiä. Voimak-

kaimpia niistä ovat esimerkiksi rollaattorilla 
liikkuvan vanhuksen ja teinityttöjen yhteinen 
trio, hiv-positiivisen huumeidenkäyttäjän itses-
tään tekemän kehonkartan esittely ja se, kun 
katulapsen kovan elämän lasittaneet silmät syt-
tyvät ja avautuvat luovassa tekemisessä. Voimak-
kaiksi nämä hetket tekee särö, joka avaa arkisen 
pinnan ja päästää hetkeksi sisäänsä. Ne ovat 
hetkiä, joissa on niin kova elämän tuntu, että 
aika lakkaa kulkemasta. Ollaan jonkin todellisen 
äärellä. 

Vaikka voimme materiaalisesti paremmin kuin koskaan, ihmiset ovat masentuneita. Sellais-
ten ihmisten kohtaaminen, jotka ovat kokeneet suuriakin säröjä ja uskaltavat jakaa niitä tai-

teen avulla, on elämää ravisuttava kokemus. Vaikka työpaja hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien 
kanssa sai aluksi minut raivoihini heidän passiivisen haluttomuutensa vuoksi, oli prosessi lopulta 
käynnistyttyään niin vaikuttava, että se muutti ja liikutti minua. Se sai näkemään pinnan alla olevan 
inhimillisyyden ja ihmisyyden syvän yhteisyyden. Toisin kuin ns. tavallisilla ihmisillä, heillä ei ollut 
mitään tarvetta peitellä itseään tai suojella omaa egoaan. Se, miten he kertoivat maalaamistaan 
kehonkartoistaan, on vahvimpia kokemuksia joita minulla on yhteisötaidetyössä ollut. 

Nämä kokemukset elämän moninaisuudesta ovat vahvistaneet kiinnostustani yhteisötaitee-
seen ja yleisötyöhön. Koen, että taiteen avulla voi avata uusia maailmoja ja mahdollisuuksia 

sekä itselleen että muille ihmisille. Kuten hypnoterapeutti Risto Santavuori on hienosti toden-
nut, taiteen avulla voi kurkottaa kohti ihmistä. 

Kun toisia todellisuuksia lähestyy yhteisö- ja prosessilähtöisesti, fokus on enemmän ei-ammat-
tilaisten prosessin mahdollistamisessa. Taiteellisia työkaluja voi muunnella ryhmän tarpeiden 

mukaan ja muokata niitä ihmisten käyttöön sopiviksi. Taiteen avulla voidaan luoda uusia todelli-
suuksia ja avata ihmisille uusia näkökulmia elämään. Koen, että tätä kautta on mahdollista tehdä 
myös taiteellisesti kiinnostavaa työtä. Yhteisötaiteen piiristä löytyy upeita esimerkkejä myös tai-
teellisesti kiinnostavista töistä, mutta aina taiteellisen kiinnostavuuden ei tarvitse olla edes tavoi-
te. Luova prosessityöskentely on itsessään arvokasta. 

Uskon, että taiteen avulla voidaan tietoisesti luoda uusia todellisuuksia ja kurottaa kohti ihmi-
syyden ydintä. Taide koskettaa jotain olennaista ihmisenä olemissa ja tuo kulttuuriimme toi-

senlaista, rationaalisen ajattelun ulkopuolella olevaa olemista, joka on lähes kadonnut. Näen, että 
taiteella on valtava potentiaali tukea toisenlaista yhteiskuntaa ja osallistua tutkimansa todellisuu-
den rakentamiseen. Itse haluan nähdä esitystaiteen lonkeroituvan yhteiskunnan eri todellisuuksiin 
ja muuttavan sitä ihmisystävällisempään suuntaan. 

Todellisuuden tutkimuskeskukselle on alusta asti ollut ominaista käyttää esityksissään mui-
ta kuin teatteritiloja ja jalkautua maailmaan. Loistavat konseptit kotiin kannetuista kirjeistä 

hiljaisuuden hetkiin kauppakeskuksessa, seikkailut Suomenlinnassa ja arjesta luopuminen yhden 
päivän ajaksi ovat houkutelleet silti lähinnä esitystaiteesta kiinnostunutta yleisöä. Hyvä niin, mut-
ta hienot ja oivaltavat esitykset ansaitsevat enemmän huomiota. Julkinen konttaus kaupungin kes-
keisillä paikoilla oli loistava esimerkki työstä, joka levisi myös laajemman yleisön tietoisuuteen.

Syy, miksi haluan tehdä yhteisötaidetta ja yleisötyötä on se, että haluan muidenkin tietävän, että 
elämä voi olla moniulotteisempaa ja yllättävämpää kuin räntäsateessa laahustava arki. 

Anna Jussilainen 
Esitys- ja tanssitaiteilija, FM

Todellisuuden kiertotähti
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Taide on niin fiktiivinen tapa kommunikoi-
da, ettei moni ota sitä tosissaan. Vakavim-

mat sisällöt katoavat helposti taiteen vieraan-
nuttavaan esitysmäisyyteen. Siksi päätin tehdä 
teoksen, joka on aivan yhtä fiktiivinen kuin ai-
emmatkin teokseni, mutta joka tarjotaan ih-
misille sellaisten jakelukanavien kautta, että se 
otetaan todesta. Vaikka teimme aivan tavallista 
elokuvaa ja kuvasimme kaiken käsikirjoituksen 
mukaan, piilotimme jakelukanavista huolella 
kaikki merkit siitä, että kyseessä olisi taiteilijoi-
den tekemä taideteos. Ja yhtäkkiä teos herätti-
kin keskusteluja, joista en osannut unelmoida-
kaan. 

Ajatus projektista oli saanut alkunsa petty-
myksen teemasta. Oma uskoni yhteiskun-

nallisen vaikuttamiseen oli ollut pitkään koe-
tuksella poliittisten skandaalien ja laman takia. 
Äänestäminen ei tuntunut muuttavan sitä tosi-
asiaa, että tuloerot Suomessa jatkavat kasvuaan 
ja arvot kovenemistaan. Ja vaikka kuluttajana 
pyrin aina valitsemaan luomua, fairtradea tai 
euroshopperia, markkinoita hallitsevat entistä 
voimakkaammin suuret korporaatiot. Sekä po-
litiikka että markkinat ovat monelle kasvotto-
mia koneita, jotka pauhaavat eteenpäin meistä 
äänestäjistä ja kuluttajista huolimatta. Samalla 
ne kuitenkin säätelevät suurinta osaa elämäs-
tämme. Siksi moni tuntee itsensä avuttomaksi 
ja kokee, ettei ole mitään todellisia keinoja vai-
kuttaa ympäröivään maailmaan, vaan vieraantuu 
yhteiskunnasta ja syrjäytyy.

Olin pitkään kehitellyt fiktiivistä tapaa etsiä 
uusia keinoja muuttaa maailmaa. Käsi-

kirjoituksessa aktivistijärjestö Food Liberation 
Army kaappasi Ronald McDonaldin ja lähetti 
McDonald´sille lunnasvaatimuksen. Lunnaiden 
sijaan FLA vaati McDonald´sia vastaamaan seit-
semään yksinkertaiseen kysymykseen heidän 
tuotteiden alkuperästä – tai Ronald teloitetaan. 
Kuvasimme lyhytelokuvan ammattinäytteli-
jöiden, kuvaajien ja äänimiesten kanssa kuten 
normaalisti. Kuvaamamme materiaali jaettiin 
YouTuben ja FLA:n oman nettisivuston kautta 
maailmalle – ja tietenkin McDonald´sille – heti 
seuraavana päivänä.

Pablo Picasso on sanonut aikoinaan, että 
”taide on valhe, joka paljastaa totuuden”. 

Food Liberation Armystä tuli hyvin todellista 
viikon kuluttua ensimmäisen videon ilmestymi-
sestä. Videot olivat saaneet yli 700 000 katso-
jaa, ja kaappaus oli uutisoitu muun muassa Fox 
Newsissa, Bill O´Reillyn ohjelmassa, Channel 
Fourilla, France24:llä, Washington Postissa, Time-
lehdessä ja Hindustan Timesissa. McDonald´s oli 
tehnyt FLA:sta rikosilmoituksen, FLA:n sähkö-
posti oli täynnä haastattelupyyntöjä ja tuhansia 
faniposteja. McDonald´sin työntekijät alkoivat 
kirjoittaa FLA:lle ikävistä asioista, joita he olivat 
nähneet työpaikallaan, ja sadat ruokabloggaajat 
innostuivat.

Jos jossain vaiheessa kuvittelin, että kukaan ei 
ota taidetta tosissaan, istuessani Pasilan po-

liisivankilan sellissä itkua tihrustaen tajusin ol-
leeni väärässä. Poliisi teki kotietsinnän kuuden 
miehen voimin työhuoneelleni, ja kuljettivat 
minut raudoissa putkaan. He takavarikoivat tie-
tokoneeni, puhelimeni, kaikki projektiin kuva-
uksiin liittyvät rekvisiitat, kuvakäsikirjoitukset 
ja satoja piirroksia. Samat kuvat olivat vuosia 
olleet esillä gallerioiden seinillä, mutta harva oli 
reagoinut hymähdystä enempää.

FLA:n oli tarkoitus kysyä McDonald´silta 
asioita, joita jokaisen pitäisi kysyä kaikesta 

ruoasta. YK:n uusien tilastojen mukaan miljardi 
ihmistä putosi viime vuonna alle nälkärajan. Sa-
mojen tilastojen mukaan ruokaa tuotetaan maa-
pallon väkiluvun tarpeiden lisäksi ylimääräiselle 
miljardille ihmiselle. Kun meillä Suomessa ruo-
asta heitetään puolet roskiin, toisaalla nähdään 
nälkää. McDonald´s on ollut iso tekijä muutok-
sessa kohti ruoan arvostuksen katoamista.

Haluan taiteellani löytää uusia, toimivia 
vaikutuskeinoja, joilla vapauttaa ihminen 

häntä suurempien järjestelmien puristuksesta. 
Joilla taistella valtaa vastaan siellä, mihin valta ei 
kuulu. Jotka muutkin voivat ottaa käyttöön. En 
ole ihan vielä varma onnistuiko Food Liberation 
Army näissä tavoitteissaan. Ainakin palautti us-
koni taiteeseen.
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Jani Leinonen
taiteilija
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työpäiväkirja
Magnus Logi Kristinsson
’untitled list performance’
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kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja

HAURAS MIELI
VIIRUS-TEATTERIN NÄYTTÄMÖDOKUMENTTI 
AURORA HELSINKI KERTOO PSYYKKISISTÄ 
SAIRAUKSISTA JA YHTEISKUNNASTA – 
MUTTA ENNEN KAIKKEA MEISTÄ IHMISISTÄ. 

Etäisyys ja läheisyys; katsominen ja näkeminen; välin-
pitämättömyys ja välittäminen. Muun muassa nämä 
ovat vastakohtaisuuksia, jotka leikkaavat läpi nyky-
ajan, suomalaisen yhteiskuntamme, hektisen pää-

kaupunkimme Helsingin, sen Kruununhaan kaupunginosassa 
sijaitsevan Viirus-teatterin näyttämön ja esityksen nimeltään 
Aurora Helsinki. Yleisemmin: nämä vastanavat ovat läsnä ihmi-
sen tavassa katsoa toista ihmistä.

Aurora Helsinki alkaa. Me puemme teatterin aulassa valkoi-
set takit päällemme. Istumme katsomoon, jonka keskellä 

on näyttämö. Voimme katsoa paitsi näyttämölle myös sen yli 
toisiamme, vastapäätä istuvia valkotakkeja. Näyttämö on kirk-
kaan valon catwalk, valkoinen sekin. Täällä ei kuitenkaan tep-
suttele plastisia missejä vaan nykyajan haavaisia ihmisiä.

Katse harhautuu vastakkaiseen katsomoon. Valkoinen takki 
tekee ihmiselle jotain kamalaa. Se luo kliinisen etäisyyden, jonka 
päästä on vaikea tavoittaa toista. Tuon valkoisen lääkärintakin 
alla on vartalo, vatsa, selkäranka, sydän – tiedän kyllä – ja siltikin 
ihminen näyttää etäiseltä koneelta, kylmältä, mekaaniselta. Mil-
lainen toinen oikeasti on? Mitä hän ajattelee ja tuntee?

Katsojat katsovat toisiaan eli itseään. Kliinisesti. Näytän-
kö minäkin tuolta, olenko etäinen ja kasvoton? Etäisesti alkaa 
myös esitys. Viiruksen Aurora Helsinki tuo näyttämölle syömis-

häiriöitä, kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä eli bipolaarisuutta, 
masennusta, maanisuutta, seksuaalista hyväksikäyttöä, suku-
puolen etsimistä, itseinhoa, narsismia... monenlaista.

Maria Lundströmin ohjaaman kaksikielisen esityksen kes-
kiössä ovat ihmiset ja elämäntarinat: sairashistoriat sekä koke-
mukset muun muassa Auroran sairaalan psykiatrisesta päivys-
tyksestä ja osastoilta.

Oletan, että esityksen etäisyys on harkittua. Samoinhan suh-
tautuu mielenterveysaiheeseen aikamme ja yhteiskuntamme 
– katsoo hyvinvoivan näköisenä ja ylväänä kaukaa niitä, jotka 
eivät pärjää. Vain yksi henkilöistä tulee lähelle.

Tärkeän tason esitykseen luo dokumentaarisuus. Sofia Ami-
noffin kirjoittama näytelmäteksti perustuu tositarinoihin 

psyykkisistä sairauksista, riippuvuuksista ja hoitokokemuksista. 
Usein dokumentaarisuutta käytetään teatterissa kikkana tai 
muuna tyhjänä tyylivalintana, mutta Aurora Helsingissä sen eri-
tyisarvo on selvä. Katsomme näyttämödokumenttia; katseem-
me kohteet ja heidän tarinansa ovat totta. Me emme katso aino-
astaan huolella valmistettua ja hyvin näyteltyä teatteriesitystä.

Etäinen näyttämö saa vastaparikseen myös dokumentaarisen 
videokuvan, joka vie lähelle ihmistä. Kuvatuilta suomalaisilta 
ihmisiltä on kysytty, ovatko he onnellisia ja mitä onni on heil-
le. Moni sanoo olevansa onnellinen. Heidän onnensa koostuu 

Raisa Kilpeläinen
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tavallisista asioista, läheisistä, perheestä, 
ystävistä, terveydestä... asioista, jotka 
puuttuvat näyttämöllä harhailevilta ih-
misiltä.

Lisäksi kuvamateriaalia tehdään esi-
tyksen aikana, kun ihmisten kasvokuvia 
ja muita kuvia sörssätään sutuksi ja pii-
loon hedelmillä, kermalla, lääkkeillä ja 
rypistämällä. Myös tällainen luo tärkeän 
vastaparin etäisempään näyttämöön. 
Kolmantena kuvadokumenttina on Ant-
ti Reinin näyttelemän miehen elämänta-
rina: entisen alkoholistin syöksy masen-
nuksen ja bipolaarisuuden kehään, kun 
yhdestä ongelmasta eroon pääseminen 
tuo mukanaan monta uutta.

Henkilötarinat ovat itsenäisiä, mutta 
eivät täysin omia fragmenttejaan. Ihmis-
ten todellisuudet ovat yhtä kuin heidän 
henkilökohtaiset sairaskertomuksen-
sa, mutta moni henkilö häivähtää myös 
toisen elämäntarinassa. On lähes mah-
dotonta välttyä ajattelemasta Sarah Ka-
nen näytelmää Psychosis 4.48. Siinä missä 
Psychosis 4.48 on sisäisten äänien mono-
logi, Viiruksen näyttämölle muodostuu 
eräänlainen kuoro.

Vain yksi kuoron jäsen tulee melko 
lähelle. Maria Ahlrothin näyttelemä 
Mari on muun muassa anorektikko, 
bulimikko, bipolaarinen ja alkoholisti. 
Hän rikkoo heti alusta asti etäisyyden 
rajan ja tulee ulos näyttämötapahtumien 
muodosta. Hän on rikki ja rönttö. Mari 
valottaa myös mielenterveyspotilaiden 
sitä puolta, josta puhutaan vain harvoin: 
todellisuutta, jossa maailma pyörii aino-
astaan oman sairauden ympärillä ja jota 
henkilö myös vaalii, koska se tekee ihmi-
sestä erityisen.

Marin näkee. Siksi häneen kohdistu-
vat myös katsojan tunteet kuten sym-
patia, empatia, sääli ja ärsytys. Hänen, 
kuten muidenkin näyttämöllä, on hyvin 
vaikea päästä hoitoon. Meille näytetään 
ihmisiä, jotka sairastuivat, koska heidän 
unelmiinsa ei vastattu tässä ajassa ja yh-
teiskunnassa. He tuntevat olonsa hyvin 
ulkopuolisiksi.

Aurora Helsinki siirtyy haavojen näyt-
tämisestä syihin niiden takana. 

Kuten esityskin usein toteaa: yhteiskun-
nassamme hoidetaan oireita, ei ihmisiä. 
Kritiikki lentelee eri suuntiin. Yhtäällä 

näemme lääkäreiden ja psykiatrien kyl-
myyden, täydet sairaalat sekä pillereiden 
ylitarjonnan ja toisaalla mainoshälyn, 
joka kätkee yleisen yksinäisyyden.

Vaihtoehtoisia kuvia psykiatrisen hoi-
don tulevaisuudesta heitellään näyttä-
möllä, mutta potilaat pysyvät punaisissa 
pulkissaan, avaavat kiltisti suunsa ja otta-
vat vatsaansa pillerin, toisen, kolmannen. 
He hyväksyvät koneellisesti sen, että ovat 
sairaita vaikka on selvää, että mielen hau-
raus ei välttämättä ole sairaus.

Näyttämölle tuotujen syiden, syyllis-
ten ja mahdollisuuksien mosaiikki vai-
kuttaa minusta yhtä ilmiselvältä ja etäi-
seltä kuin lukisin päivän lehteä: kyse on 
rahasta, halusta, kasvottomista sairaista 
ihmisistä, vastuusta. Tältä osin esitys 
ei varsinaisesti luo uutta vaan säilyttää 
”diagnoosin ilmapiirin”.

Esitys on kestänyt lähes kaksi ja puoli 
tuntia. Näyttämöllä huudetaan po-

litiikasta ja vedotaan vastuuseen. Huo-
maan, että vastapäistenkin valkotakkien 
keskittyminen harhailee. Mietin, miksi 
esitys jää minulle etäiseksi. Haluaisin-
ko katsojana päästä näyttämöllä olevien 
ihmisten iholle? Aluksi halusin, koska 
toivoin saavani näkökulmia ja aiempaa 
syvempiä kokemuksia psyykkisesti sai-
raiden ihmisten todellisuudesta. Aluksi 
halusin, mutta en enää.

Ikävintä on tuntea kyllästymistä. Minä 
tässä valkoisessa takissani tympäännyn 
esitykseen ja toivon sen loppuvan. En 
jaksa enää sairastarinoita ja ihmettelen, 
miksi esityksellä on ollut jo ainakin viisi 
lopetusta. Ja silti se jatkuu.

Tästäkö juuri on kyse?
Me jaksamme olla esityksestä – eli yh-

teiskunnan hylkäämien, hauraiden ihmis-
ten elämästä – kiinnostuneita sen aikaa 
kun draivia löytyy eikä oma elämä paina. 
Mutta sitten käännämme kasvomme ih-
misiltä ja heidän ongelmiltaan.

Katsojan olo on hyytävä. Onko kyse te-
atteriesityksestä, jonka kokonaisdrama-
turgia ei kanna vai onko Aurora Helsingin 
viesti sittenkin täydellinen? 

Marie Kajava

MIKÄ TEKEE NYKÄRIN?
EUGENE IONESCO: KALJU LAULAJATAR
OHJAUS: KOEN DE SUTTER (BELGIA)
ESPOON KAUPUNGINTEATTERI

En ole enää pitkään aikaan ollut kiinnostunut tästä 
kysymyksestä muuten kuin viran puolesta, joskus 
opetusta suunnitellessa, tai muuten tilanteissa, joissa 
asiaa on pitänyt yrittää jollekin toiselle selittää. Intui-

tiivisesti on ollut helppo nähdä suoraan, ja siksi yleensä tarpee-
tonta erikseen eritellä, mikä jostakin esityksestä tekee (minulle) 
nykäriä, mikä puolestaan perusteatteria tai draamaa. Espoon 
kaupunginteatterissa törmään kuitenkin esitykseen, josta en 
yhtäkkiä osaakaan sanoa ”kummalle puolelle” se kuuluu. 

TEKIJÄ. NIMI. TAUSTA.

Kysymyksen nykyteatterista – ja varsinkin siitä, mitä on 
suomalainen nykyteatteri –laukaisee todennäköisesti het-

ki sitten julkaistu Nykyteatterikirja, jota olen jo ennen Espoon 
esitystä ehtinyt selata sen verran, että tuli hyvä olo. Nimittäin 
siitä, että nykäri ei olekaan mitään uutta, poikkeavaa, erikois-
ta ja selityksiä kaipaavaa, vaan Ihan Oikeaa ja ihan merkittävää 
teatteria, jota tässäkin maassa tekee hyvin heterogeeninen jouk-
ko ihmisiä hyvin erilaisia päämääriä tavoitellen. Vaikka piirit on-
kin pienet: kirjasta ei ole toistaiseksi pistänyt silmään yksikään 
sellainen tekijä, jota en joko tuntisi tai vähintäänkin tietäisi. 
Siksipä luulenkin että osa Espoon esityksen aiheuttamasta häm-
mennyksestä johtuu siitä, että ohjaaja, ja kaiketikin koko esityk-

sen alulle panija on belgialainen Koen de Sutter, jonka taustasta 
en tiedä tuon taivaallista. Esityksen jälkeen haluaisinkin kovasti 
kysyä ”What kind of theatre do you normally do, I mean in your 
own country?”, mutta se kuulostaa niin typerältä että puhumme 
sen sijaan flaamin kielestä ja Jaques Brelistä. Minä en tiedä bel-
gialaisesta teatterikulttuurista mitään, joten en pysty mitenkään 
kontekstoimaan esitystä sen kautta.

TEKSTI. ESITYS.

Ionescon Kalju laulajatar on tietysti näytelmäteksti, ja esitys 
etenee kyllä sitä pitkin, näytelmää mahdollisesti vähän lei-

katen mutta sitä muuten purkamatta tai sen kummemmin hy-
väksikäyttämättä. Se ei näköjään lähtökohtaisesti kuitenkaan 
tunnu (enää) nykyteatterin esteeltä, kyllähän ainakin ulkomailla, 
ainakin Berliinissä tai Sloveniassa (mielestäni) tehdään nykyte-
atteria tälleen vähän perinteisemmälläkin tavalla. Esityksessä 
voi olla puhumattomia kohtia, joissa pääosaan hetkeksi nousee 
esimerkiksi jokin toiminta tai tekeminen näyttämöllä, ääni tai 
musiikki, tai jokin valollinen tai tilallinen tapahtuma tai näiden 
yhdistelmä. Selvää on kuitenkin että nämä ovat vain välikkei-
tä, mikään muu elementti ei nouse liidaamaan esitystä eikä vie 
tekstiltä sen esitystä eteenpäinvievää roolia. Tästä seuraa Es-
poossakin hetkittäin jotenkin vanhanaikaiselta tuntuvia kuop-
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pia, joissa näyttämöllä tunnutaan olevan 
ja toimivan vain siksi että teksti siihen 
pakottaa, ja katsojana keskeiseksi tun-
netilaksi nousee ”menkää jo eteenpäin”. 
Niitä on kuitenkin aika vähän.

Esityksen ehkä epätekstinmukai-
sin elementti on lavastus. Näyttelijät 
harppoa lätsyttelevät edestakaisin koko 
näyttämöä peittävässä ohuessa vesiker-
roksessa ja istuvat hehkuvaksi valaistujen 
oikeiden jääkuutioiden päällä (ks. kuva). 
Takaseinä on tehty hämärästi heijastavis-
ta peilinkappaleista. Tämän tilateoksen 
keskellä enimmäkseen kyllä näytellään 
aika suomalaiskansallisen tunneilmaisu-
vetoisesti, mutta realistisesta lavastuk-
sesta ja dialogista irroitettuna tyylilaji 
(vai tyylilajin tarkentamatta jättäminen) 
alkaa lähestulkoon näyttää uudelleen 
mielenkiintoiselta. Ei kuitenkaan ihan. 

NYKYAIKA. TODELLISUUS. 
ITSEREFLEKTIO

Esityksessä ei ole absoluuttisesti 
mitään ajankohtaista, eikä ole tar-

koituskaan olla. Oikeastaan se tuntuu 
hyvällä tavalla vähän siltä kuin istuisi mu-
seossa. Olen jotenkin hämmentynyt siitä, 
että se mikä aikanaan on ollut aageista 
aageinta näyttää nyt kovasti siistiltä ja 
klassiselta. Ja samaan aikaan osalle nor-
midraamaan tottuneesta espoolaisylei-
söstä tämä on moderneinta mitä voidaan 
sietää, osalle enemmänkin –kun voidaan 
sietää siis. Esitys on yllättävän sympaat-
tinen ja hauska, mutta minun on silti 
hetkittäin vähän vaikea ymmärtää miksi 
tehdä teatteria, jossa ei yritetäkään tulla 
sanoneeksi mitään tästä ajasta jossa ele-
tään. Esityksen jälkeisessä juhlapuheessa 
kerrotaan että tämä oli nyt sitten sellai-
nen taideteos, joka on olemassa ennen 
kaikkea taiteen itsensä vuoksi. Hmm, 
ehkä sitten niin. 

Ionescon näytelmän väitetään usein 
käsittelevän ihmisten välisen kommuni-
kaation mahdottomuutta. Kuitenkaan 
sen lähtökohtana ei ilmeisesti ole ollut 
mikään todellisuudessa ilmenevä asia, 
vaan eräänlainen esitys tai konstruktio, 
nimittäin englannin alkeisoppikirjassa 
esiintyvät yksinkertaiset dialogit, joissa 
Mr. ja Mrs. Smithiksi nimetyt aviopuoli-
sot käyvät keskenään omassa olohuonee-
saan tämän tyyppisiä dialogeja:

MR SMITH
I am Mr Smith

MRS SMITH
And I am Mrs Smith

MR SMITH
We are English. We live in the vicinity of 
London.

MRS SMITH
We have three children. They are also 
English and their name is also Smith.

MR SMITH
I am a clerk. 

MRS SMITH
We have a servant. Her name is Mary, and 
she is also English.

Ja niin edelleen. 
Lehmannia soveltaen Espoon esityk-

sen ehkä lopulta kallistaa nykyteatterin 
tai ainakin draaman jälkeisen teatterin 
puolelle sen itsereflektiivinen ulottuvuus: 
esitys viittaa enemmän teatteriin itseen-
sä kuin mihinkään tässä reaalitodellisuu-
dessa. Ainakin minulle tulee katsomossa 
kommunikaation mahdottomuuden 
sijaan enemmänkin mieleen teatterin, 
tarkemmin sanottuna puhenäytelmän 
mahdottomuus. Tässä ties kuinka mon-
ta kertaa erilaisia variaatioina nähdyssä 
konstruktiossa pariskunta keskustelee, 
heidän luokseen saapuu vierailulle toi-
nen pariskunta, joka sitten keskustelee, 
palvelijalla on muita suunnitelmia, sitten 
pariskunnat keskustelevat keskenään ja 
juttuja kerrotaan, paikalle saapuu palo-
mies, ilmeisesti palvelijan rakastaja, joka 
kertoo lisää juttuja ja niin edelleen. On 
lopulta aivan yhdentekevää mitä nämä 
kaikki sanovat ja tekevät, ja tämän esi-
tyksen jälkeen on vaikea kuvitella, että 
koskaan enää voisi ollakaan mitään mer-
kitystä sillä, mitä kaikki lukemattomat 
fiktiiviset pariskunnat ja palvelijat ja pa-
lomiehet tämän maailman näyttämöiden 
keksityissä olohuoneissa tulevat koskaan 
sanomaan ja tekemään. 

Maria Kilpi, dramaturgi
Stefan Bremer



34 35

kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja kokemuksia, keskusteluja, dokumentteja

3434 35

POHJANTÄHDEN ALLA

Täällä Pohjantähden alla 2011 on Kansallisteatterin esitys, 
joka pohjaa Väinö Linnan romaaniin. Sen ovat oh-
janneet Saana Lavaste ja Mika Myllyaho. Esitys on 

saanut alkunsa, kun Myllyaho on kutsunut Lavasteen käymään 
kanssaan dialogia Linnan teoksesta. Päämääränä on ollut kah-
den ohjaajan yhteinen ensi-ilta. Esityksessä Lavastetta ja Myl-
lyahoa esittää kaksi näyttelijää. Näyttämötoteutus perustuu 
suurelta osin näiden dramatisoitujen ohjaajien väliseen dialogiin 
ja kamppailuun, yhdenlaiseen tositeatteriin. Teatterintekijät 
Anna Eloaho ja Elina Latva, kävivät katsomassa ennakkoesi-
tyksen. Esityksen jälkeen he keskustelivat. Syntyi dialogia. Sit-
temmin he palasivat aiheeseen kirjoittaakseen esityksestä jutun. 
Syntyi lisää dialogia, puolesta ja vastaan.

(Kahvittelevat.)

VERSE:  Mitä sulle tulee mieleen täst kahvista?
CON: No juu.
VERSE:  Mä en esimerkiks tienny että Kemira on myyty Nor-

jaan.
CON: Okei. Mua ärsyttää siinä esityksessä se, että se ei hah-

motu. Siis se teos joka voisi olla, jonka toivoisi olevan, 
ei hahmotu.

VERSE:  Älä jankkaa. Siis sua ärsyttää, että siitä ei hahmotu 
teos.

CON:  Lyhyesti, siitä puuttuu kriittinen etäisyys. Se valmis 
esitys palautuu suoraan omiin materiaaleihinsa ja läh-
tökohtiinsa. Mitään eroa ei hahmotu.

VERSE:  On siinä ympärillä se kontekstuaalinen kehys, se 
kansallinen, niin kutsuttu institutionaalinen, se, että 
esitys alkaa klo 19. Jo se perustaa esityksen. Se on so-
pimuskysymys.

CON:  Mutta ei teosta noin vaan perusteta. Pelkkä kehys se 
on ja se kehys makso mulle kympin.

VERSE:  Älä nyt oo tommonen. Päinvastoin, siinä just oli kaik-
ki näkyvissä. Ohjaajahan on teatterin sopimuksen 
mukaan sellanen näkymätön. Ja siellä oli nyt sitten 
alusta asti koko koneisto näkyvissä. Ei se idea mikään 
uutuus ole, mutta on se konkreettista läpinäkyvyyttä. 
Läpinäkyvyyspuhetta on nykyään paljon, autoritääri-
siä systeemejä ajetaan alas, mutta se on monessa koh-
taa pelkkä trendikäs pyrkimys. Nämä oli tehneet ison 
tuotantonsa kaikkine hierarkioineen läpinäkyväksi. 

CON:  Aika monet muutkin on tehneet sen. Sitä paitsi te-
atterissa on mimesis kaikkialla. Ja tässä on lähtö-
kohtanakin fiktiivinen kirjallinen teos. Että miksi se 
olis arvo sinänsä se rakenteen paljastaminen? Tai siis. 
Mutta me ei mistään mimesiksestä ruveta.

VERSE:  Itekään ymmärretä sitä. Musta oli aika kova veto 
jättää Linnan hahmot Jussia lukuun ottamatta sinne 
kirjaan. Niiden matriisihan oli huomiota herättävän 
heikko, ottaen huomioon, että ne on paitsi itseoikeu-
tettu myös ennalta oletettu dramaattinen henkilö-
kunta. 

CON:  Niitähän käytettiin siinä ihan rekvisiittana, kun siinä 
rinnalla oli ne näennäisautenttiset päähenkilöt, ne oh-

jaajien apuminät hääräämässä. Sitä itseriittoisuuden 
määrää. Rasittavaa autofiktiota.

VERSE:  Ne voi olla autofiktiota paperilla, mutta ei ne enää la-
valla ole kolmannessa persoonassa, koska se kässärin 
“SAANA:” jää pois näyttämöltä. Jää minä ja mä, niin-
ku aina teatterissa.

CON: Täytyy googlata. Otetaan kahvia.

(Kahvittelevat.)

VERSE:  Sä et näe sitä, että täs on haluttu lähestyä positiivi-
sesti. Sehän sanotaan heti alussa, että täs on lähdetty 
keskustelemaan, että mitä tästä tulee mieleen. Ei oo 
haluttu lähteä ikävän raskaan kautta liikkeelle. Ja se 
just kertoo tästä ajasta, se on se Suomi vuonna 2011. 
On riittävän raskasta muutenkin.

CON:  Raskaan kauttahan siinä mennään, koko esityksen 
läpi. Rauhamietteet tulevat vasta ihan lopuksi. Miksi 
mun piti istua siellä melkein kolme tuntia seuraamassa 
jonkun ajatusketjua, siis selailemassa julkisesti jonkun 
muistikirjaa, jotta joku päätyy siihen että tämmöset 
materiaalit tässä Linnan teoksessa olisi hienoja, nämä 
rauhalliset kohdat ja kuvaukset? Olisi kysyneet kenel-
tä tahansa, jotka on lukeneet Linnaa joskus, että mikä 
matsku siinä on hienoa, niin olisivat kuulleet että ne 
pätkät nyt esimerkiksi. Ja olisivat sitten tehneet niistä 
teoksen.

VERSE:  Meiltä on just se hukassa, että me löydettäis sieltä ne 
rauhalliset kohdat. Painona on osaltaan tää kirjallis-
kanoninen järkälemäisyys. Tekijät sumeutuu, onhan 
se hurjaa asettaa väittämää siitä mitä Linna on, mitä 
kukin haluaa siitä löytää.

CON:  Näytä mulle se meikäläinen, kadulla kulkija, jota Poh-
jantähti tai edes Linna jotenkin piinaa. Se on kirja hyl-
lyssä. Miten se on sillä viisiin demonisoitunut?

VERSE:  No on se kansallinen eepos. Sen kautta pääsee käsitte-
lemään meihin patoutuneita Koskelan miehiä, Almaa, 
vihaa, pelkoa ja surua.

CON:  Se, jos mä vedän kilarit ja kelloon jotain snagarilla ei 
liity mitenkään, ei mitenkään siihen, että isoisää on 
ammuttu kohti. Se liittyy siihen, että mä oon kännis-
sä ja tyhmä. Onko tää joku miesohjaajien statusjuttu, 
että pitää selättää isot sinivalkoset karhut?

VERSE: Sä niin luet taas väärin. Tätä tarvettahan siinä just iro-
nisoitiin. Muista sitä naisnäkökulmaa. Tekijä, taiteilija 
työstää sitä mikä hänelle on merkityksellistä. Mut sen 
voi tehdä myös toisten kautta. Tässä oli annettu suun-
vuoro… 

CON:  Maajusseille! Kuulin aamuteeveestä että nyt tässä 
esityksessä maanviljelijöille annetaan suunvuoro ja 
sanansijaa. Eihän se niin mennyt. Saivat he sanoa, 
mutta vain sen verran kuin esitys tarvitsi heiltä mul-
taa kynsien alta. Siinä kyllä oli se ainut toimiva ja edes 
jotain tuoreutta edustava dialogipätkä Linnan kirjan 
ja nykyajan välillä. Että esityshän sitten kuitenki käyt-

ti heitä eivätkä he esitystä, toisin kuin aamuteeveessä 
luvattiin. Mä itte maalaistaustaisena en kyllä keh-
tais tollasta “ymmärtämistä” kauheesti mainostaa. 
Se koko yhteisöteatterihanke oli kiinnostava, mutta 
miksei siihen sitten kuitenkaan oltu luotettu kuin 
mausteena?

VERSE:  No tää oli varmaan tehty kaupunkilaisille kuitenkin 
pääsääntösesti tää esitys. Se oli varmaan sopiva an-
nos tätä maalaisasiaa. Se oli kuitenkin yks vaan näistä 
fragmenteista mitä tähän kokonaisuuteen oli valittu. 
Yks näkökulma. Ei se maalaisuuskaan pelkillään tätä 
Pohjantähti 2011 pajatsoa olis tyhjentäny. Mihin muu-
ten perustuu tää sun ihme oletus nähdä jotain uutta? 
Ei sellasta kuule ole. Otatko vielä?

(Kahvittelevat.)

VERSE: Missä mä olin?
CON: Jokaiselle jotakin, koko perheelle.
VERSE:  Se moninaisuus on merkityksellistä, että Suomi on 

kaikkien asia.
CON:  Miksi siellä sitten on äänessä ohjaajat, kolmen tunnin 

ohjaajan sananen? Tai miksi se ei sitten ole nimeltään 
että “Täällä Saana ja Mika” vaan siinä viitataan Lin-
naan aika voimakkaasti?

VERSE:  Jokainen mielipide siitä mistä suomalaisuudessa on 
kysymys, on validi. Se esitys ehdottaa, että me ollaan 
kaikki yhdenvertaisia teatteritekijöitä ja näkijöitä. 
Siks sen nimi on “Täällä Pohjantähden alla”. Me kato-
taan kaikki sitä samaa Pohjantähteä. 

CON:  We are all stars... Suomalaisuuden asiantuntijoita ol-
laan me kaikki. Eikä siihen etes tarvita Prysselin her-
roja.

VERSE:  Älä vittuile. Eihän ne siinä, ne “Saana” ja “Mika” edus-
ta vain itsejään. Nainen ja mies. Feministi ja macho. 
Kuukauspalkkanen ja freelancer. Palkollinen ja joh-
taja. Tee, kahvi. Tässä tehtiin näkyväksi se valta joka 
ohjaajilla on ja se oli sitä paitsi koko ennakkomark-
kinoinnin lähtöasetelma. Ne ohjaajat on ne, jotka ne 
ihmiset sinne telineille määrää.

CON:  Se puoli sopimuksesta olis ollu selvä jo käsiohjelmas-
ta.

VERSE:  Yhteiskunnallisesti oma ja itse on keskiössä ja yksityi-
sen ja julkisen rajat on jo sössitty. Tämä just kääntää 
huomion siihen. Sitä ironian määrää, yhteiskunnassa 
on todellisia ongelmia, ja kuitenkin ne jutut, missä 
me jumitetaan, ja missä jopa kansallisnäyttämön big 
stagella jumitetaan, on näitä ihan omia napanöyhtiä. 
Katsoja joutuu kysymään, että tämäkö tosiaan on 
tärkeetä, näiden tekijöiden kuulumisetko? Ja sitten 
iskee, että ei, hei, ei oo. Tärkeetä on puuttua kaikkiin 
niihin ongelmiin jotka meitä ympäröi. Niistä puhu-
taan niin paljon että ne alkaa kadota taustaansa. Siis 
perheväkivalta, ylisuuret luokkakoot, mielenterveys-
ongelmaiset avohoidossa, yksityisautoilu, vihanhallin-
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ta, miehen roolin paineet. Just siksi ne täytyy tuoda la-
valle, että herää kysymys että miksi taas näitä samoja. 
Ja just siksi siitä tehdään teatteria, koska teatterilla on 
kesto. Lööpin sä voit ohittaa nopeasti, mutta teatte-
rissa istutaan asian äärellä. 

CON: Ota lisää kahvia. Mikset myönnä ettei keisarilla ole 
vaatteita?

VERSE:  Mmm...

(Kahvittelevat.)

CON: Mikä se tarina tässä on? Paitsi se että tehdään teatte-
ria.

VERSE:  Se on se, että Suomi vuonna 2011 on sitä että yhteis-
kunnan tarina on sitä, että yksi kansanosa viljelee pel-
toa juuret syvällä isänmaassa, jatkamassa sukupolvien 
perintöä, ja toinen kaupunkilaistunut sinkkukansan-
osa on puolestaan niin etuoikeutettua, että ne vilje-
levät omaa identiteettiään, harrastavat itsensä hen-
kistä kasvatusta ja näitä draamoja ihan työkseenkin 
ja sitten on se kolmas kansanosa, joka on sitä rehtiä 
peruskansaa, rikasta tai köyhää, joka on syytöntä ah-
dinkoonsa.

CON:  Ota pullaa. Ja tarina sitten on näitten elämää, -kö? 
Väitätkö sä, että vieraannuttaminen on tähän “mu-
hun ja mun fiiliksiin” jotenkin onnistunut lähestymis-
tapa?

VERSE:  Mikä pakko käyttää vanhoja keinoja samalla tavalla 
kuin sedät joskus käytti?

CON:  No ei ole ei. Onko se myyntijuttu, että kyse on Poh-
jantähdestä? Mikä vaan tuttu nimi kehiin ja sitten teh-
dään “joidenkin lukujen uudelleenluku”.

VERSE:  On rohkeeta nimetä juttu Pohjantähdeksi ja heittää 
sitten Linna syrjään ja käsitellä tämän ajan asioita ja 
omaa itseä. Sitä olis aikaisemmin kutsuttu röyhke-
ydeksi, nyt se on vaan asiaankuuluvaa pokkaa. Se on 
just se 2011.

CON:  En vieläkään tiedä mistä siinä esityksessä on kyse. 
Voidaanko väittää, että nykyaika on niin arvot ja ai-
heet hukassa, että on rinnastettava mies pohtimassa 
omaa miehen rooliaan perhearjessa siihen kun toiset 
ammutaan sorakuopan reunalle? Joo voidaan väittää, 
mutta loputtomiin voidaan myös kysyä onko kohtuul-
lista? Totta helvetissä meidän näkökulmasta kansa-
laissota on kohtuuton. 

VERSE:  Meissä on se mitä tapahtui sodassa, mutta me ei tie-
detä missä se on. Ollaanko me samoja kuin silloin? 
Mitä tekisin, jos minua ja mun perhettäni uhattaisiin? 
Se oli se tärkeä kysymys. Siksi se oivallus rauhasta oli 
siellä esityksen lopussa, se koko juttu oli sitä että lä-
hestytään sitä tosiasiaa, että rauha on merkityksellistä 
nyt. Siinä pitkin matkaa, esityksen kuluessa karsit-
tiin niitä Linnan puitteissa keskeisiä juttuja, jotka ei 
kuitenkaan enää ole tätä päivää. Mitä jää jäljelle? No 
rauha. Ja tänä päivänä meillä pitäis olla varaa tavoitel-

la sitä. Tarttua niihin ongelmiin jotka meitä ympäröi. 
Ne, joita uhattiin pyssyillä, ei voineet toimia kun ne 
tapettiin. Mutta kukaan ei uhkaa mun henkeä vaikka 
mä päättäisin toimia paremman yhteiskunnan puoles-
ta. Helas, mulla ei ole mitään tekosyitä! Siinä piti olla 
ne kaksi roolihenkilöä, ne ohjaajat, että ne pääsivät 
esittämään ne teesit ja antiteesit ja hups vaan, synteesi 
syntyy katsojassa että älkää hei riidelkö, rauhoitutaas 
nyt vähän. Antakaa ihmisten elää ja tehdä työtä.

CON:  No olis tehneet oman työnsä ja ohjanneet sen esityk-
sen. Tässä tulee ehdotus esitykseksi: Tehkää se esitys 
vuoden päästä, tehkää se Linna-esitys. Tulen katso-
maan, samalla lipulla. 

VERSE:  Sä se jaksat. Aattele sitä omakuvana. Ei sua muistaak-
seni ärsytä kattella Schjerfbeckin maalauksiakaan. 
Pohjantähti on näyttämöllinen omakuva. 

CON:  Schjerfbeckin työt on nimeltäänkin omakuvia, eikä 
“Suomi vuonna jotain”. Ei mua kyllä ärsytä minä-
kertoja eikä aina edes autofiktio kirjallisuudessakaan. 
Mutta tossa kyllä ärsyttää.

VERSE:  Nyt on pakko kysyä, että minkälaiseks sä itse arvioit 
sun muiden itseironian lukutaidon? Kansakouluastei-
kolla?

CON: Ihan taisit jo itse vastata. Anna kahvia.

(Kahvittelevat.)

VERSE:  Ylisubjektiivisuuden objektiivisuus. Minä omakuva-
na esittämässä yleistä, sitä jokamiestä, sitä perussuo-
malaista minussa. Ydinminä kaikissa meissä.

CON:  En tajua. Siinä mitään ydintä ollu. Se oli esitys proses-
sista, esityksen tekemisestä. Se oli making of olemat-
ta dokumentaarinen, eli se oli prosessikuvaus, joka 
johti vain itseensä, itseään hännästä pureva käärme. 
Oletus oli että meitä kiinnostaisi making of enemmän 
kuin teos ja tekijöitten minät enemmän kuin Linnan 
luomat fiktiiviset hahmot. Linnan hahmoista voin 
tietty halutessani lukea niistä Linnan kirjoittamista 
kirjoista, että sinänsä. Mutta mäkin kiinnostan itteä-
ni enemmän kuin näitten tekijöitten julkinen terapia. 
Sitähän me saatiin katsomosta seurata, ohjaajien psy-
kodraamaa. Yks esityksen ansio itse asiassa on, että se 
esittelee teatterin sovelluksia, niinku psykodraamaa.

VERSE:  Nyt loppu kahvin juonti, sä et oo tajunnu mitään. Me-
hän oltiin katsomassa ennakkoa. 

CON: Ja?
VERSE: Sehän on prosessi! Siellä se muuttuu ja menee koko 

ajan eteenpäin.

Täällä Pohjantähden alla 2011 Kansallisteatterin isolla näyttä-
möllä ainakin 17.5.2011 asti.

Anna Eloaho, freelancer
Elina Latva, freelancer

Aura Nukari
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3H+K

Taiteella ja Porin kaupungilla on muutama yhdistävä teki-
jä: kummatkin ovat köyhiä ja unohdettuja, yhteiskunnan 
hylkiöitä, tarpeettomia ja juhlapuheissa sivuttuja hyvän 

ja pahan objekteja. Ei olekaan sattumaa, että juuri Poriin, jossa 
asuntojen hinnat ovat naurettavan alhaalla ja ensimmäinen lama ei 
koskaan loppunut, on kehittynyt yksi kukkeimmista taidekulttuu-
reista Suomessa. Se kulttuuri on juuri nyt uhattuna, sillä Galleria 
3H+K:n vuokrasopimus tullaan purkamaan uudisrakentamisen 
tieltä ja porilainen kulttuuri-ikoni uhkaa joutua kodittomaksi.

NYTE ry:ssä toimineet gallerian perustajajäsenet ovat yksi-
mielisen epävarmoja gallerian perustamisvuodesta. 80-luvun 

lopun sumussa toimintansa aloittanut galleria 1H+K laajeni myö-
hemmin kolmioksi, jonka ympärille on 2000-luvulla kasautunut 
uusi sukupolvi innokkaita, ennakkoluulottomia ja sitoutuneita 
taiteilijoita. Lopputuloksena on syntynyt mm. Perf-festivaali, 
joka 2005 alkaen on koonnut Poriin kansainvälisen joukon mie-
lenkiintoista taidetta. 2007 ensimmäistä kertaa järjestetyt Porin 
juhlaviikot ja joukko erillisiä tapahtumia, klubeja ja esityksiä koos-
tavat festivaali- ja näyttelytoiminnan ohella gallerian ohjelmatar-
jonnan. T.E.H.D.A.S ry:n etiäisprojektina on Tampereen Telakalla 
järjestetty jo läjä Perfo!-klubeja, jotka kuuluvat performanssi- ja 
esitystaideklubien vakiintuneeseen kaartiin Lá-Bas:n, Fluxeen ja 
New Art Contact:n ohella Suomessa. 3H+K:n näyttelytoiminta on 
erityislaatuista siksi, että siitä koituu taiteilijalle noin kymmenen 
kertaa halvempi kustannus, kuin normaalista gallerianäyttelystä, 
vaikka kävijämäärä ja fasiliteetit vastaavat mitä tahansa nykytaide-
galleriaa. 

 Galleria 3H+K:sta ja sen ympärillä toimivista ihmisistä ja 
organisaatioista tekee ikonisia monien tekijöiden summa. 

Galleriatoiminta on viimeisen kymmenen vuoden aikana radikaa-
lilla tavalla muuttanut Porin kulttuuritarjontaa tuoden vahvasti 
poikkitaiteellisen, riippumattoman ja avoimuudessaan edellä käy-
vän antinsa vanhojen instituutioiden ja omissa lajipoteroissaan työ-

Epähierarkkinen organisaatiorakenne ja sujuva 
yhteistyö ovat olleet tärkeitä galleria 3H+K:n ym-

pärillä toimivien tahojen menestystekijöitä. Monista 
taidetapahtumista ja taiteilijaryhmistä tuttu yhden ih-
misen ympärillä pyörivä todellisuus ja omaa paikkaan-
sa maailmassa puolustava yhteistyökyvytön aggressii-
visuus ei ole vaivannut Porin ihmettä, joka on saanut 
kyteä ja kasvaa rauhassa rönsyillen. 3H+K:n galleria-
työn lähtökohdat eivät ole olleet hankekulttuurin tyh-
jästi kolisevaa jargonia, jossa toiminta aloitetaan vasta, 
kun rahoitus on saatu kasaan ja hallintokulut ovat val-
tavat, vaan hitaasti itseään materialisoivassa elämän-
tavassa. Galleriaa pyörittävät taiteilijat ovat tehneet 
omaa taiteellista työtään vapaaehtoisen organisaatio-
työn rinnalla, mikä on ollut edellytys kansainvälisille 
yhteyksille ja pakon edessä marginaalirahoituksella 
pyörivälle hyvä-veli-sisar, tule ilmaiseksi meille esiin-
tymään – tapahtumajärjestämiselle. 

Valtakulttuurin arvokeskustelu on kyllästetty 
innovaatio- ja luova-alkuisilla sanapareilla, joi-

den taustalta löytyy rakennemuutoksen pelossa kyy-
höttävä tyhjyys. Ongelma ei sinänsä ole luovuuden 
ylistämisessä, vaan pyrkimyksissä käyttää luovuutta 
momenttina puristaa ihmisestä paras osaaminen pik-
kutunneille asti. Lopputulos ei kontrolloidussa asetel-
massa koskaan ole yllättävä, eikä siten erityisen luova, 
minkä vastapariesimerkiksi voi ottaa lapsen luonnolli-
sen, luovan tilan. Lapsi on lähtökohtaisesti luova, jos 
hänen arkeaan ei typistetä ajanvietemahdollisuuksien 
luovuutta vastaan kääntyväksi valintapeliksi videon-
katselun ja PS3:n välillä. Lapsi tarvitsee tyhjää tilaa, 
vapaata aikaa ja muutaman samanhenkisen ympäril-
leen. Lapsille juoksuleikki tyhjissä taloissa tai met-
sissä ja pelloilla tuottaa tunteen elämänhallinnasta ja 
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tä tekevän vanhemman kaartin rinnalle. 
Perf-festivaalista on kehkeytynyt mie-
lenkiintoisin kotimainen alan kausit-
taistapahtuma ja Porin juhlaviikoista 
itseironinen vastapaino helsinkiläiselle 
korkeakulttuurituotantofestivaalimal-
lille. Galleria 3H+K:n tapahtumat ovat 
usein tupaten täynnä, eikä meininki 
koostu toisiaan kyttäävistä taiteilijapii-
reistä, vaan yleisö on sekalaista kult-
tuuriharrastajaa, joka yltyy suhteellisen 
usein jamittelemaan aamuun asti. Yksi 
3H+K:n vahvuus on aito poikkitaiteelli-
suus, sillä eri alojen kuvataiteilijat, per-
formanssi- ja esitystaiteilijat, muusikot 
ja paikalliset moni osaajat taiteentut-
kijoista kriitikoihin ovat yhdistäneet 
galleriatoiminnassa voimansa. Galleri-
an mainetta on lisännyt T.E.H.D.A. S 
ry:n toteuttamat yhteisperformanssit 
ja -näyttelyt, joiden epähierarkkinen 
valmisteluprosessi ja pään räjäyttävä 
lopputulos hakevat vertailukohtia Ca-
baret Voltairesta tai Bauhaus:n bileiden 
performansseista.

vaikutusmahdollisuuksista.  Taiteilijalle oma 
toimitila on lapsenkaltaisen inspiraation lähde 
ja ylimääräiset resurssit käytetään lähtökoh-
taisesti luovilla ja yhteisöä palvelevilla tavoilla. 
Tällä tavoin synnytetään kulttuuri, eli jotain 
mitä ihminen on arvojensa varaan itselleen ja 
yhteisölleen rakentanut. Tämä kulttuuri po-
sitiivisten konnotaatioidensa vuoksi kutsuu 
luokseen myös ulkopuolisia tekijöitä ja edistää 
usein laajemman piirin toimintaedellytyksiä.

Galleria 3H+k ja sen ihmiset ovat kovan 
paikan edessä. Kodittomien yhteisöjen 

elinkaari ei ole pitkä ja kysymys on monien 
tahojen kyvystä ymmärtää ja olla aloitteellisia. 
Helsingissä on mallikkaasti tuettu Oranssi ry:n 
toimintaa joko vuokraamalla tai myymällä sil-
le nimelliseen hintaan kaupungin omistamia 
vanhoja kiinteistöjä, sillä yhdistyksen yleis-
hyödyllinen toiminta on koettu lyhytjänteistä 
taloudellista hyötyä merkittävämmäksi. Ko-
timaisessa taidemaailmassa galleria 3H+K:n 
toimintaa voi verrata Pispalan nykytaiteen 
keskukseen, jonka toimintaa Tampereen kau-
punki tukee merkittävästi. Mallikkaasti toimi-
van kulttuuritalon purkupäätöstä ei yksityisen 
omistajan tarvitse argumentoida kuin oman 
edun nimissä, mutta onneksi Porissa on kykyä 
ja halua ennemmin hioa, kuin heittää pois ti-
manttinsa. Toivottavasti.

Aapo Korkeaoja
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Spin-Fold-Spill 
by Sari TM Kivinen

Installation and performance will be viewable between May 12th-19th at TeaK studio 2. 

3rd International Conference & Festival for Live Art and 
Performance Studies at the Theatre Academy Helsinki

 

June 7th-12th 2011
LAPSody 2011 is a conference and festival that explores and questions ideas about 
perception, embodiment, transformation and encounters. Peculiar angles pertaining 
to cycles of popularity (acceptance and norms) in performance, academia, everyday 
life and art are considered from various positions. The aim of LAPSody is to form and 
sustain professional networks, which address sustainability of Live Art practice in the 
globalised world today.

LAPSody

www.teak.fi/performances

Theatre Academy Helsinki
Haapaniemenkatu 6
www.teak.fi

Beyond the Wind in Front of Me / A Space Ship Journey
by Tuuli Tubin
 
A site-specific performance. A journey. A passing through. 
Performance on the 14th of May 2011, Suomenlinna

Master of Arts Degree Programme 
in Live Art and Performance Studies

Kallio my Kallio
by Ilka Theurich

How do you encounter strangers on the street?

http://kalliomykallio.blogspot.com/ 

MA-projects in the spring 2011:

Ticketing: www.piletti.fi / tel. 0600 13377 (1,71€/min + network charge)

PER FORMA- performers process 2011
Welcome to workshops, discussions,  

performances @ Suvilahti, Cirko 3.-4.6.2011!

STAGE ANIMALS#2: Sissi, Anno 2010
by Liisa Pentti + Co

ART AND LIFE Check this!
dance by Gabriela Aldana-Kekoni

choreography by Deborah Hay

SOMETHING POSSIBLY ENTERTAINING
by Giorgio Convertito

THEATRE AS A MARKETPLACE
Workshop by Jan Ritsema

MOVING THOUGHT
Workshop by Trude Cone

All info at www.LIISAPENTTI.com
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club 
baltic 
circle

PE 13.5.2011 YK-KlubillA
Pohjoinen rautatiekatu 21, Helsinki 
21–04 (K-20)  liput: 12€  ennakot: www.tiketti.fi

www.balt iccircle .f i

iiRiS 
(eSt)

MiNÄ  JA VillE 
AHONEN 
JOKAKlubi 

(fiN / Ger)

TODElliSuuDEN 
TuTKiMuSKESKuS
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