
Harald Olausen          

Kulttuuriklubi

Toimittaja Raisa Rauhamaa kirjoitti Tanssi-lehdessä 5/2008:”Olen sitä 
mieltä, että muualla ruma sanotaan herkemmin niin kuin se on. 
Teoksen puutteiden ääneen lausuminen on koko lajin etu. Reippaam-
masta kritiikistä syntyy keskustelua ja koko kentän kiinnostavuutta 
lisäävää moniäänisyyttä. Tanssia tuntemattomalle keskustelu antaa 
tiivistettyä tietoa, sillä argumentaatio vaati hyvät perusteet. Tämä 
taas kasvattaa uskottavuutta ja alan itsetuntoa ja tekee lajista 
avoimemman myös muulle kuin keskenään eri ryhmissä supisevalle 
sisäpiirille.” Rauhamaa kertoo nähneensä vuosien varrella enemmän 
kuin kerran sellaisen tanssiesiteoksen, jonka ajatusmaailmasta hän ei 
ole saanut mitenkään kiinni, ja jossa kärsitään liikkeellistä näivetys-
tautia ja koreografia on jäänyt kummasti keskeneräisesti: ”Vielä 
parikymmentä vuotta sitten balettikriitikot nuijivat suhteellisen nuorta 
nykytanssia pesäpallomaila-metodilla. Tottakai se sattui ja luulen, että 
nykytanssi elää edelleenkin shokkivaiheen jälkeistä trauman aikaa.” 
Rauhamaa huomasi kivusta toipumisen aiheuttaneen vastareaktion: 
itsesensuurin ajan: ”Se tarkoittaa hyvä-huono-arvoasetelman välttämis-
tä ja keskustelun varovaisuutta. Lopullisesti peli ei kuitenkaan ole 
menetetty. Trauman voi purkaa, jos potilas suostuu kuntouttamaan 
itsensä. Sen jälkeen menneisyys ei haittaa ja asioista voi puhua niiden 
oikeilla nimillä.” Olen täysin samaa mieltä. Tämä esseekirja on vastaus 
Rauhamaan kirjoituksensa rivien välistä esittämään vienoon toivomuk-
seen ”ehkä”. Mutta en lähde tässä kirjassa hakemaan samalla tavalla 
lopullista totuutta ja jonkun tanssiesityksen hyvyyttä tai huonoutta, 
kuten Rauhamaalle samassa lehdessä vastannut Tanssi-lehden silloinen 
päätoimittaja Minna Tawast ei halunnut tehdä, vaan tyydyn hänen 

linjansa myötäilyyn metodina: 
”Pikemminkin tässä haetaan keske-
nään ehkä ristiriitaisiakin, mutta 
erilaisiin päätöksiin silti vaikuttavia 
näkemyksiä tai yleisiä käsityksiä.”

Kulttuuriklubi 
Harald Olausen
TANSSIESSEET

TANSSIESSEET
 - Jormaseitkytvee ja tätien tanssimafia

9 789526 668093

ISBN 978-952-6668-09-3





Tanssiesseet 
- Jormaseitkytvee ja
tätien tanssimafia

Harald Olausen

Kulttuuriklubi
ISBN: 978-952-6668-09-3  



Omistettu toimittaja Raisa Rauhamaalle. 
Muistan hänet sekä hyvänä ”esiminnalind-
grenmaisena” kirjoittajana Tanssi-lehdestä 
1890- ja 1990-luvuilla että puhujana eri se-
minaareissa, mutta myös harvinaisen selväjär-
kisenä ja suorapuheisena kriitikkona, jonka 
kiinnostavia juttuja aikoinaan Tanssi-lehdestä 
keräsin, ja jotka ovat olleet tämänkin kirjan 
temaattisena runkona (ihan kaikissa lehtileik-
keissä ei ole säilynyt tallessa mistä numerosta 
ne ovat poimittu) ja innoituksena, sillä niissä 
mennään suoraan ongelmien kuumiin ytimiin 
hyvän ja laadukkaan taidekritiikin tapaan.

Tanssiesseet – Jormaseitkytvee ja tätien tanssimafia
Harald Olausen

Kulttuuriklubi 2021
ISBN: 978-952-6668-09-3

Taitto Mika Jyrylä
Painettu EU:ssa



Kiitokset Kansan Sivistysrahastolle taloudelli-
sesta tuesta. Myös kiitokset digivallila.comin 
varapäätoimittaja Eero K.V. Suorsalle kom-
menteista ja avusta sekä Suomen teatterimuse-
on Vallilassa sijaitsevan teatterimuseon tieto- ja 
kuvapalvelun vastaavalle Pälvi Laineelle, sekä 
erityisesti jälkikiitokset teatteritieteen profes-
sori Irmeli Niemelle (1931-2008). Haastatte-
lin häntä vuonna 1990 kahden sivun verran 
ja meistä tuli ystäviä. Kirjoitin silloin taidekri-
tiikkejä eri lehtiin ja lupasin hänelle aikoinani 
kirjoittavan tanssista myös kirjan, joka on nyt 
tässä. Näin hänet viimeksi syövän jo uuvut-
tamana Riitta Pohjolan Buchner- Dantonin 
kuolema- väitöstilaisuudessa vuonna 2004 
Helsingin yliopistossa. Niemen kirja ”Nykyd-
raaman ihmiskuva - analyyseja 1900-luvun eu-
rooppalaisista näytelmistä” (Tammi, 1969) oli 
tärkeä kirja 1970-luvulla taidekentästä laajasti 
kiinnostuneelle kokeilijalle, joka pitkälti kirjan 
tekstien vetovoiman innostama valitsi sitten-
kin tanssin ja teatterin (mutta säilytti rakkau-
den näihin lajeihin ja niistä kirjoittaviin lehtiin 
sekä kirjoihin) sijasta elokuvan, aatehistorian ja 
estetiikan leipälajikseen aloittelevalla kriitiko-
nurallaan, minkä aloitin 21-vuotiaana vuonna 
1983 helsinkiläisessä Patteri-lehdessä.
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Motto: 
”Ikäni minä muistan sen, kun Jarkko Laine 
alias Lauri Kenttä - Teriksen kaima siis - huusi 
Turun yliopiston Varsinais-Suomalaisen Osa-
kunnan U-illassa vuonna 1968 mikrofoniin, 
”Vitut, minä en kuuntele tätä!” Elämään on 
kuitenkin jäänyt ”Elämä on tuhlausta, Bei-
bi”, vaikka se tuskin on Jarkon oma keksintö. 
Siihen se on jotenkin liian ilmeinen, jotenkin 
kovin amerikkalainen - mutta mistä sitä tie-
tää. Joka tapauksessa kokemus oli nuorelle 
opiskelijalle suurenmoinen ja silmiä avaava, 
suurenmoisen vapauttava elämys. Koko lop-
puelämäni olen halunnut huutaa ”Vitut, minä 
en kuuntele tätä!”, kun minulle ja meille muil-
le tyrkytetään aina ja loputtomasta sitä samaa 
typerää keskiluokkaista, ummehtunutta mie-
lipidettä, taiteellista näkemystä ja tieteen tu-
losten muka soveltamista, hipsuvarvaspsykolo-
giaa, sössösosiologiaa ja höpsöhistoriaa, samaa 
paskapuhetta aina vain loppumattomiin joka 
ikinen päivä. Ja lopuksi kvanttimekaniikkaa, 
tähtitiedettä ja tekoälyn mahdollisuuksia niille, 
jotka nauttivat syvällisesti esitetystä tiedosta, 
edellyttäen etteivät koskaan ymmärrä siitä yh-
tään mitään.”

-filosofis-kulttuurisen verkkolehti digivallila.
comin kolumnisti ja suomalaiset arvot kriisis-
sä kirja- ja tutkimusprojektin johtaja professori 
Timo Airaksinen.



5

”Tanssiesseet – Jorma seitkytvee ja tanssin täti-
mafia” on toimittaja-kirjailija Harald Olausenin 
viides esseekokoelma. Olausen kirjoittaa myös 
novelleja, romaaneja sekä toimii filosofis-kult-
tuurisen verkkolehti www. digivallila.comin 
päätoimittajana ja professori Timo Airaksisen 
”Suomalaiset arvot kriisissä kirja- ja tutkimus-
projektin” kirjallisena agenttina ja tuottajana 
vuosina 2019-2024. Projektissa ovat aiemmin 
ilmestyneet Timo Airaksisen ”Markiisi de Sa-
den elämä” (Kulttuuriklubi 2019 - esipuhe 
Harald Olausen) sekä ”Jäähyväiset uskonnolle 
- henkisyyden puolustus” (Bazar 2020), Timo 
Airaksisen ja dosentti Heta Gyllingin ”Suvait-
sevaisuus” (Arktinen Banaani 2020), Timo Ai-
raksisen ”Hyvinvointivaltion hylkäämät” (Bazar 
2020) sekä ”Himon ilo - ajatuksia seksistä ja 
seksuaalisuudesta” (Bazar 2021), ja ilmestyy 
vielä Airaksisen ”Filosofiaa raakana” (Arktinen 
banaani 2022) sekä ”7 tapaa tuhota ihminen – 
filosofisia sormiharjoituksia” (Robustos 2022). 
Olausenin projektiin kuuluvia kirjoja ovat 
novellitrilogia: ”Homolulu” (Kulttuuriklubi 
2018), ”Päättyneitä tarinoita” (Kulttuuriklubi 
2019) ja O`Gay”(Kulttuuriklubi 2020) sekä 
”Kongulaer”-romaani (Kulttuuriklubi 2021) 
ja esseekokoelmat ”Mediaesseitä” (Kulttuurik-
lubi 2018), ”Ortodoksiesseitä” (Kulttuuriklu-
bi 2019) ja ”Norjalaisesseitä” (Kulttuuriklubi 
2020) sekä tämä ”Tanssiesseitä” (Kulttuuriklu-
bi 2021). Ensi vuonna ilmestyy Airaksisen ja 
Olausenin yhteinen kirja kirjallisuudesta ja kir-
jallisuuskritiikistä ”Maailma sanojen vankina” 
(kustantaja vielä avoin).
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Esipuhe 
“Tanssiesseisiin”

Suurin ihanteeni tanssin saralla Isadora Duncan, jota olen 
usein imitoinut: otetaan pitkä vaalea huivi ja juostaan kepeän 
iloisesti ympäri huonetta, mieluiten alasti, kuin näyttämöä, 
käsi korkealla pidellen huivia takana liehumassa – suosittelen, 
siitä tulee itselle hyvä olo. Suosittelen myös yleisön valitsemis-
ta tiukin kriteerein. Onneton Isadora kuoli, kun huivi taker-
tui avo-Bugatin takapyörään Rivieralla, fataalein seurauksin. 
Harald Olausen on tanssin asiantuntija, ja erityisesti taide-
tanssikirjoitusten spesialisti, jolla on sanansa sanottava tästä 
genrestä. Ja se sanominen ei taatusti jätä ketään kylmäksi, 
saattaapa jopa kuumentaa tunteita. Mutta sanomisen aihetta 
kyllä on, ainakin taiteellisen tanssin piiristä. Taide on kyllä 
tanssin suhteen se pienempi juttu, pienempi paha, voisi sanoa. 
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Aina on tanssittu, kun kerran on musisoitukin. Olen aivan 
varma siitä, että tanssin tehtävä on ollut erotisoida musiikki, 
sen rytmi ja melodia. Jossakin syvällä Afrikassa on heimo, 
jonka nuoret, avioikäiset neidot tanssivat alasti, paitsi pikku 
hamosesta, nuorten miesten edessä. Kosiotanssi tämä on: nei-
dot esittelevät julkeasti pimppiään kullekin miehelle erikseen, 
siis keikailevat miehen edessä pimppi paljaana ja siihen avoi-
mesti viitaten. Tässä on kaiken tanssin atavistinen alkuperä. 
Sitten tulevat lavatanssit, joissa suviyönä periaatteena on ”tule 
ja puserra”, kun tango soi ja haikea hanuri valittaa. Nyt nuoret 
hytkyvät hirveässä metelissä yksinään, kun koskea ei enää saa, 
ennen sai. Minun aikanani nainen pusersi vähän kovemmin, 
joka kertoi paremmin kuin tuhat sanaa ”mun tekee sua mieli”.

Sitten tulee klassinen baletti, jossa vahvat miehet nosta-
vat laihaa naista, ja nostojen välissä nainen nostaa jalkaa. Se 
on hirveän kaunista ja todella eroottista, naisen tutu ja mie-
hen sukkahousut ja kaikki – outo yhdistelmä hetero- ja ho-
moeroottisuutta, jokaiselle jotakin tyyliin. Ihan kihelmöi, kun 
ajatteleekin. Sitten tulee moderni tanssi, joka pärjää ilman 
musiikkiakin, kehot kun vääntyvät musiikiksi asti. Ja lopulta 
ollaan tilanteessa, jossa verkkaripukuinen ryhmä voimistelee 
lavalla. Tässä vaiheessa olen jo kotona lukemassa hyvää kirjaa. 

Harald osoittaa kuinka hirveästi tästä kaikesta saa jutun 
juurta, teoriaa ja riitaa aikaiseksi. Tanssi jää toiseksi, kun sa-
nan säilä alkaa heilua ja päät putoilla, kastraatio siitä tulee 
mieleen. Harald on tässä verraton osallistuja, joka antaa oivan 
kuvan tanssikirjoittelun hulluudesta ja varmaan myös törke-
yden tärkeydestä. Vaikka ihminen kuinka tanssisi ja haluaisi 
tanssia, puhe seuraa perässä. Ja ne, jotka puhuvat kovimmin, 
hallitsevat taidetanssin maailmaa – ainakin siltä tuntuu. Me 
muut saamme tanssia omiamme kodin suloisessa rauhassa.

Hockenheimissa, Saksassa 27. elokuuta, 2021.
Professori Timo Airaksinen
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Saatan olla 
väärässä, mutta…

Pyydän jo etukäteen anteeksi niiltä tässä esseekirjassa ”kaltoin 
kohtelemiltani ihmisiltä”, jotka kokevat kritiikkini vääräksi 
siksi, ettei Suomessa ole totuttu puhumaan anglosaksiseen 
tapaan suoraan. En silti kadu mitä olen kirjoittanut. Kaikella 
mistä olen tähän kirjaan kirjoittanut, on oma todellinen ko-
kemuspohjansa niin hyvässä kuin pahassakin, kuten elämässä 
tupaa usein myös olemaan. Kirjoitan näitä esseitä mielessäni 
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kaksi seikkaa. Suomessa eri meiltä olemisen vaikeaa taitoa ei 
ole hiottu sarkasmilla taiteenlajiksi, kuten esimerkiksi Briteis-
sä, jossa on varottava nimenomaan silloin puhujaa, kun hän 
lausuu kohteliaisuuksia. En halua loukata vaan ärsyttää joh-
totähtenäni tässä kirjassa kaksi terävää tapaa ajatella kriittisesti 
ympäristöstään ja siitä avoimesti puhuen. 

Ensiksikin harhaoppisuudesta syytetyn Mestari Eckhartin 
ajatukset, jonka mukaan olevan takainen oleva, on ei- oleva, 
mikäli se asetetaan sen yhteyteen, jota tavallisesti ajattelemme 
olevaksi. Eckhart sanoin: ”Saatan olla väärässä, mutta en har-
haoppinen, sillä ensimmäinen liittyy järkeen, jälkimmäinen 
tahtoon.” Toiseksi toimittaja Raisa Rauhamaan Tanssi-leh-
dessä 5/2008 kirjoittama toteamus: ”Olen sitä mieltä, että 
muualla ruma sanotaan herkemmin niin kuin se on. Teoksen 
puutteiden ääneen lausuminen on koko lajin etu. Reippaam-
masta kritiikistä syntyy keskustelua ja koko kentän kiinnosta-
vuutta lisäävää moniäänisyyttä. Tanssia tuntemattomalle kes-
kustelu antaa tiivistettyä tietoa, sillä argumentaatio vaati hyvät 
perusteet. Tämä taas kasvattaa uskottavuutta ja alan itsetuntoa 
ja tekee lajista avoimemman myös muulle kuin keskenään eri 
ryhmissä supisevalle sisäpiirille.”

Taustaksi Rauhamaa sanoo nähneensä vuosien varrella 
enemmän kuin kerran sellaisen tanssiesiteoksen, jonka aja-
tusmaailmasta hän ei ole saanut mitenkään kiinni, ja jossa 
kärsitään liikkeellistä näivetystautia ja koreografia on jäänyt 
kummasti keskeneräisesti: ”Vielä parikymmentä vuotta sit-
ten balettikriitikot nuijivat suhteellisen nuorta nykytanssia 
pesäpallomaila-metodilla. Tottakai se sattui ja luulen, että 
nykytanssi elää edelleenkin shokkivaiheen jälkeistä trauman 
aikaa.” Rauhamaa huomasi kivusta toipumisen aiheuttaneen 
vastareaktion: itsesensuurin ajan: ”Se tarkoittaa hyvä-huo-
no-arvoasetelman välttämistä ja keskustelun varovaisuutta. 
Lopullisesti peli ei kuitenkaan ole menetetty. Trauman voi 
purkaa, jos potilas suostuu kuntouttamaan itsensä. Sen jäl-
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keen menneisyys ei haittaa ja asioista voi puhua niiden oikeilla 
nimillä.” Olen täysin samaa mieltä. Tämä esseekirja on vastaus 
Rauhamaan kirjoituksensa rivien välistä esittämään vienoon 
toivomukseen ”ehkä”. Mutta en lähde tässä kirjassa hakemaan 
samalla tavalla lopullista totuutta ja jonkun tanssiesityksen 
hyvyyttä tai huonoutta, kuten Rauhamaalle samassa lehdessä 
vastannut Tanssi-lehden silloinen päätoimittaja Minna Tawast 
ei halunnut tehdä, vaan tyydyn hänen linjansa myötäilyyn 
metodina: ”Pikemminkin tässä haetaan keskenään ehkä risti-
riitaisiakin, mutta erilaisiin päätöksiin silti vaikuttavia näke-
myksiä tai yleisiä käsityksiä.”

Tämäkin esseekirja kuuluu professori Timo Airaksisen joh-
tamaan suomalaiset arvot kriisissä kirja- ja tutkimusprojektiin 
vuosina 2019-2024. Suuren yleisön vastaanotto on ollut hyvä. 
Yhteinen matka jatkuu lukijoiden kanssa aina vuoteen 2024 
asti. Olen toiminut uuden kirjasarjan takapiruna ja projek-
tiin kuuluvan filosofis-kulttuurisen verkkojulkaisu digivalli-
la.comin toisena päätoimittajana yhdessä Eero K.V. Suorsan 
kanssa. Kriitikko ja tohtorikoulutettava sekä ”sarvilaiskollega 
(SARV – Suomen Arvostelijain liitto r.y.)” Eero K.V. Suorsan 
kanssa julkaisemme joka vuosi myös yhden yhteisen kirjan 
sen vuoden parhaimmista digivallila.comissa julkaistuista 
kolumneistamme, jutuistamme sekä arvosteluistamme. Tänä 
vuonna Homeroskritiikkiä ja ensi vuonna 2022 Kauneuden 
kirous-nimisen opuksen. Esiinnymme perinteisesti professori 
Timo Airaksisen kanssa Turun kirjamessuilla toisiamme haas-
tatellen viikonlopun vuoropäivinä, tänä syksynä 2021 iloisi-
na vuoden pakollisen koronatauon jälkeen, minä Airaksista 
hänen uudesta seksikirjastaan Himon Ilot – ajatuksia seksu-
aalisuudesta (Bazar 2021), jossa Airaksisen käy lävitse seksu-
aalisuuden teemoja läpi ihmiselämän, ja hän uudesta Turun 
kirjamessuilla julkaistavasta pienoisromaanistani, Kongulaer, 
joka käsittelee päinvastaisesti hulluutta ja traumaperäistä sek-
sikielteisyyttä.
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Me emme ole 
heimo

Jo Sokrates kysyi, miten sielu voi tavoittaa totuuden? Sokra-
teen mielestä oli selvää, että jos se yrittää jotain yhdessä ruu-
miin kanssa, ruumis johtaa sen harhaan. Miten on, kävikö 
näin myös suomalaiselle nykytanssille “itsetunteen” merkeis-
sä? Hegelille ihmisen olemus, itsestään tietoinen olemus edel-
lytti ja vaati halua. Hegelin mielestä inhimillinen todellisuus 
pystyi muotoutumaan ja säilymään hengissä ainoastaan biolo-
gisen todellisuuden, eläimellisen elämän sisällä. Mutta vaikka 
eläimellinen halu olikin hänelle itsetietoisuuden välttämätön 
ehto, se ei ollut sen riittävä ehto, koska hänestä itsessään 
halu muodosti vain ”itsetunteen”. Uusi tanssi on jo vanha 
käsite. Se on kulkeutunut meille Keski-Europasta, lähinnä 
Hollannista ja Englannista. New Dance tarkoittaa 60-luvun 
lopulla syntynyttä, ja 70- ja 80-luvuilla voimistunutta ”tans-
sin vapautusliikettä”. Se osuu samaan ajankohtaan kuin myös 
Englannissa syntynyt ”common art” eli yhteisötaiteen kanssa 
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osana yhteiskunta- ja kulttuuripolitiikan uusia päämääriä ta-
soittamaan sosiaalisista eroista johtuvia säröjä englantilaisessa 
luokkayhteiskunnassa. 

Uusi tanssi kuuluu osana laajempaa aatteellista perhettä, 
mistä kumpuaa myös sen taustalla vaikuttava uusvasemmis-
tolaisuus, 60-luvun radikalismi, joka syntyi ensin Britanniassa 
älymystön keskuudessa reaktiona Unkarin ja Suezin kriiseille 
vuonna 1960 perustetun ”New Left Review”-lehden ympä-
rille, ja luotti Marxin ja Leninin sijaan Rosa Luxemburgiin, 
Antonio Gramaciin, Herbert Marcuseen, Jean-Paul Sartreen 
ja Pablo Nerudaan sekä Ilja Ehrenburgiin. Radikaaliliikkeel-
lä oli yhteinen ideologia, jonka tunnusmerkkejä olivat suora 
vaikuttaminen ja demokratia sekä byrokratian, kapitalismin, 
imperialismin ja kaupallisuuden vastustaminen sekä älylli-
nen niskurointi ja kansainvälisyys. Esimerkiksi suomalaisel-
la nykytanssilla on paljon yhtymäkohtia Esa Kirkkopellon 
esityksessään ”Yrjö Kallisen valaistuminen” esittämän värik-
kään suomalaisen työväenliikkeen vaihtoehtoisen ajattelija ja 
toimijan, Yrjö Kallisen kanssa. Kallisen maailmankatsomus 
rakentui kauniille mutta utopistiselle ajatukselle kaikkien 
ihmisten yhteydestä – samalle kuin pohjavire suomalaisessa 
nykytanssissakin. 

Tanssi-lehden päätoimittaja Marjaana Toiminen kirjoitti 
ensi-iltansa 3.2.1996 saaneen esityksen tanssipuolesta näin: 
”Tanssi, laulu ja musiikki ovat aina olleet olennainen osa Kirk-
kopellon näytelmien sisältöä. Liike-energia ja musiikki ovat 
luoneet esitysten syvimmän kokemuksellisen tason. Ne näyt-
tävät kumpuavan samasta lähteestä kuin teksteissä ilmaistut 
tunteet. Uusimmassa tuotannossa tanssin ja musiikin osuus 
on erityisen korostunut. Suomussalmi-ryhmän muusikot ja 
tanssijat ovat hakeneet esityksen muotoa ja äänimaailmaa 
improvisoiden, Kirkkopellon antamien harjoitteiden pohjalta. 
Kallisen filosofia todentuu musiikissa ja tanssissa: meditatiivi-
sissa loitsuissa, hurmoksellisissa rallatuksissa ja innoittuneis-
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sa liikesarjoissa, joissa sekoittuivat uuden naisvoimistelun ja 
itämaisen tekniikoiden liikemateriaalit.” Kirkkopellon esitys 
oli saanut inspiraationsa silloin juuri nousussa vahvasti ol-
leesta suomalaisesta nykytanssista. On vaikea sanoa, kumpi 
vaikutti toiseen enemmin. Samaan aikaan nosti päätään uusi 
laitosteattereita vihannut teatterin sukupolvi johtajanaan Pau-
liina Hulkko, Leea Klemola ja Janne Saarakkala, jotka myös 
sekoittivat esityksiinsä uutta tanssia ja liikettä, kuten Hulkko 
Amoralismissaan buto-tanssia.

Suomalaisen nykytanssin vähälukuinen esiintyjäkaarti, 
yleisö ja harrastajat päälle, eivät ole mikään yhtenäinen ja 
yhdessä toimiva homogeeninen ryhmä, vaikka niin on usein 
annettu tahallisen väärin ymmärtää, kun on puhuttu suoma-
laisesta nykytanssista, jolla olisi yhtenäiset intressit, vaan se 
on raadollisesti toisiaan vastaan toimiva eripurainen joukkio, 
jotka tekevät ilkeyksiä ja suoranaista pahaa toisilleen silmit-
tömän vihan, ja joskus jopa murhanhimon vallassa selviää, 
kun lukee tarkasti rivien välistä Tanssi-lehteä suomalaisen 
nykytanssin nousun ajoilta 1990-luvulta lähtien. Yksi suu-
rimmista ongelmista, josta ei uskallettu aikoinaan avoimesti 
Suomessa keskustella oli suomalaiseen nykytanssiin leimalli-
sesti periytynyt tekoradikaalisuus, teennäisyys, kopioiminen, 
miellyttämisenhalu sekä liioiteltu trendikkyys. Suomalaisen 
nykytanssin tyylin tarkoitus oli käyttää liikekieltään sekä 
kieltäytymisen eleenä että myös epäsuorana haasteena valta-
kulttuurille, mutta se sortuikin vähäverisyyttään kopioimiseen 
mielikuvituksen ja rohkeuden puutteen takia. Tästä samasta 
asiasta varoitteli suomalaisia nykytanssijoita syyskuussa 1994 
Helsingin kaupunginteatterissa koreografina vieraillut Daniel 
Ezralow. Tanssi-lehdessä olleen artikkelin mukaan Ezralow 
huomasi, että kaikki mitä suomalaisessa nykytanssissa tehtiin, 
näytti kovin samanlaisilta: ”Olen huomannut, että suoma-
laiset tanssijat vapisevat, heittäytyvät maahan ja vääntelevät 
ruumistaan mielellään.”
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Kiasmassa järjestettiin hieman myöhemmin syksyllä 1999 
silloisen Kiasman teatterin tuottajan, Virve Sutisen, johdolla 
Rekonstruktio ja nykytanssi-tapahtuman yhteydessä loppupa-
neeli, missä ei viitattu sanallakaan silloin jo kaikkien tiedos-
sa oleviin nykytanssin suurimpiin ongelmiin, kuten tylsään 
samankaltaisuuteen ja kopiointiin, jolloin itse suomalainen 
nykytanssi menetti autenttisuutensa ja siitä tuli kehää kiertävä 
sekä omaa häntäänsä syövä kettu vain saadakseen mainetta ja 
mammonaa. Samaan aikaan maailmalla kävi kuumana katu-
tanssibuumi, joka oli onnistunut symbolisesti varstamaan it-
selleen tilaa yhteiskunnallisilla keskustelufoorumeilla kritisoi-
den samalla myös valkoista yhteiskuntaa, jonka ulkopuolelle 
se oli suljettu. Sitä suomalainen nykytanssi ei tehnyt, kun sillä 
ei ollut siihen mitään tarvetta salonkikelpoisuusuuskipeydes-
sään. Mutta lopulta myös katutanssi kaupallistui menettäen 
mustan autenttisuutensa. Ei ole vaikea yhdistää suomalaisen 
nykytanssin salonkikelpoisuuden taustalla olleen sen ajan 
muotisosiologin, ranskalaisen Pierre Bourdieun, näkemykset 
taidemaailman jakautumisesta kenttiin, joissa käytiin taistelua 
vallasta ja siitä, kuka sai määritellä, mitä hyvä taide on. Myös 
kuuluisan taidesosiologi H.S. Beckerin käsitykset valtion roo-
lista taiteiden tukijana vaikuttivat suomalaiseen nykytanssiin, 
joka halusi päästä muun taidemaailman rinnalle ja ohitse ”it-
seinstitutionalisoitumalle” (eli suomettumalla vapaaehtoisesti 
saadakseen rahaa ja asemia) lainsäädännön ja yliopistotasoisen 
koulutuksen tarjoamalla suojalla. 

Georg Bataillelle tällainen itsensä myyminen halvalla 
ja sovinnollisuus ei olisi riittänyt alkuunkaan. Hänelle ko-
konaisuus vailla rajoja oli tavallaan mahdottomuus, ja sik-
si hän tarjosi tilalle rohkeutta ja itsepintaisuutta, jottemme 
hengästyisi liiaksi: ”Ajatus päästää irti saaliista -päästää irti 
ajatuksen avoimesta ja persoonattomasta liikkeestä eriytyneen 
mielipiteen varjon hyväksi - on houkutteleva. Tietenkin eriy-
tynyt mielipide on myös helpoin keino paljastaa, että yhteen 
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kokoaminen on pohjimmiltaan mahdotonta. Kokoamisella 
kuitenkin on tämä syvällinen merkitys vain silloin, kun sitä 
ei tiedosteta.” Hänestä tätä totuutta koskeva voimattomuus 
määritti mahdottomuuden tiedostamisen, mikä toi mukanaan 
tietoisuuden siitä, mitä oli mahdollista ajatella: tässä keskit-
tymässä vallitsee väkivalta, sen rajoilla yhtenäisyys hajoaa, ja 
yhtenäisyysajattelija saa huomata, ettei hänelle ole enää sijaa. 
Juuri päinvastoin kävi suomalaiselle nykytanssille sen valitessa 
leveän tien pikavoittojen toivossa kapeamman ja kivikkoisem-
man sijaan. Nykyisen Tanssi &Teatteri+Sirkus-lehden edel-
täjä, Tanssi-lehti, tarjoaa hyvän näköalapaikan tutkia, mistä 
oli kyse ilmiöstä nimeltään suomalainen nykytanssi, ja miten 
se oikein tehtiin ja lopulta munattiin. Kyseessä on paljosta 
muustakin kuin vain koipien nostelusta ja siitä hurmioitu-
misesta sekä kokonaisen elämäntavan markkinoimasta tavasta 
nähdä maailmaa. 

Siitä on osoituksena juuri edellä kerrotun Ezralowin haas-
tattelu. Suomen ikuisuusongelma on perifeerinen sijainti. 
Ezralow oli nähnyt samat esitykset Ranskan ns. fyysiseen 
trendiin kuuluvien ja sellaisten Suomessa melko tuntematto-
mien ryhmien kuin La La La Human Steps, Fura Dels Baus 
ja Archaos-sirkuksen esittäminä huipputeoksina jo 80-luvun 
puolivälissä: ”Hienoiltahan heittäytymiset ja kaatumiset näyt-
tävät, mutta on sääli, ettei trendin ja musikaalikoreografioiden 
ohella näytetä mitään muuta.” Myös kritiikeissä näkyy sama 
yhteinen linja, miten esityksiä arvottaan ja katsotaan, kuten 
Virve Sutisen Tanssi-lehdessä otsikolla ”Näyttävä ja vauhdi-
kas parinvaihtoleikki” marraskuussa 1994 arvostelemastaan 
Dance Theatre Frankfurtin Domestic Arrangements-esityk-
sestä, mikä esitettiin Liikkeellä Marraskuussa tanssifestivaa-
leilla Helsingissä. Sutinen kehuu esityksen ja tanssijat: ”Sen 
tanssijat ovat teknisesti varmoja, nopeita ja näyttäviä. Kotoisat 
järjestelyt on selkeästi dramatisoitu ja ohjattu tanssiteos, jos-
sa tilalliset järjestelyt ja ihmissuhteet sotkeutuvat keskenään.” 
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Esitys oli hieno ja siksi Sutisen kehut vaikuttavat aidoilta. Ne 
ovat ymmärrettäviä myös, jos esitystä, joka oli festivaalien ul-
komainen päävieras, vertasi muihin festivaaleilla nähtyihin ja 
melko kömpelöihin sekä amatöörimäisiin viritelmiin. Käsioh-
jelman korkealentoisista teksteistä Sutinen saa selville, että 
juuri tilan käsite on ollut keskeinen koreografille esityksessä, 
jota hän kutsuu naisystävälliseksi pornoksi. Esitys on naisten 
tekemää taidetta naisille, jota alkoi silloin putkahtaa erilai-
sina versioina ympäri maailmaa nykytanssin nimikkeen alla 
ja kertoo samalla myös ketkä ja mille ryhmälle nykytanssia 
etupäässä tekivät. 

Sutisen mukaan viettelyn, hyväksikäytön, väkivallan ja 
ystävyyden teemat käydään lävitse erilaisissa kohtaamisissa, 
joiden aikana tanssijat riisuuntuvat alusvaatteisilleen ja heidän 
vartaloihinsa kiinnitetyt mikit sekoittavat hengityksen, liikkei-
den ja puheen rytmin. Arvostelu on hyvin kuvaava ja itsessään 
mielenkiintoinen, vaikka se lopussa ei osaa tai uskalla nähdä 
leikkisän otteen loppumisen syytä esityksen lopussa, asia, josta 
Sutinen moittii esitystä esityksen sävyn muuttuessa vakavasti. 
Samalla Sutisen mielestä arkipuhe kääntyy poeettiseksi ja mu-
siikki mahtipontiseksi: ”Sellaisten floppien jälkeen kuin ”Älä 
koskaan sekoita seksiä rakkauteen!” tai ”Miksi se on syntiä, 
jos se tuntuu niin hyvältä, koko teoksen uskottavuus alkoi 
kärsiä. Ironian mukana teos ja tanssijat kadottivat myös jotain 
karismastaan. Kotoisat järjestelyt olisi ilman syventämistäkin 
puolustanut paikkaansa juuri muodikkaan parinvaihto- ja 
ihmissuhdeleikkinä. DOMESTIC ARRANGEMENTS 
EROAA SUOMALAISESTA NYKYTANSSISTA KUIN 
MÄMMI UUDESTA RANSJALAISESTA KEITTIÖSTÄ. 
Verrattuna Kirsi Monnin rituaalinomaiseen shamanismiin ja 
Virpi Pahkisen formalistiseen eksotismiin (mitähän se on?) 
Kotoisat järjestelyt viettelee yleisönsä tietyllä helppoudella ja 
kultivoidulla otteellaan.”

Suomen ensimmäisessä tanssia käsittelevässä väitöskirjassa 
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”Kahdeksankymmentäluvun suomalaisten taidetanssinäke-
myksien teoreettista tarkastelua” Aino Sarje yritti kartoittaa 
suomalaisen taidetanssin kenttää 80-luvulla niin hyvin kuin 
sen ajan käsityksen mukaan pystyi tekemään. Tutkimus 
kuvastaa hyvin 80-lukulaisen taidetanssin yksisilmäisyyttä 
ylhäältä tanssin tutkijoista alas itse tanssiin ja tanssijoihin. 
Sarje on tehnyt paljon turhaa työtä kysyessään kanalta, kum-
pi oli ensin, kana vai muna haastattelemalla sen ajan tans-
sintekijöitä. Sen hän kuitenkin oivalsi, että jo silloin tanssin 
yhteydet musiikkiin ja kirjallisuuteen olivat väistymässä yh-
teyden visuaalisiin taiteisiin kasvaessa merkittävään rooliin. 
Koreografi Marjo Kuusela, joka oli yksi Kiasman loppupa-
neelin puhujista (muut olivat Reijo Kela, Sanna Kekäläinen ja 
Raija Ojala), ja jota voi syystä pitää suomalaisen nykytanssin 
yhtenä isoäideistä, haluaisi nähdä nuoressa, nykytanssin jäl-
keisessä sukupuolessa uuden idealismin syntyä, joka ilmenisi 
mm. ekologisuuden, yleisön osallistumisen ja sosiaalisuuden 
ajatuksina. Kuuselan helmasyntinä oli kuitenkin vahva ide-
ologiariippuvuus ja identiteettipolitiikka hänen uskoessaan 
taidemuodon viestien vahvistuvan yhteiskunnan eriarvoistu-
misen ja markkinatalouden kulutuspuheen keskellä. Identi-
teettipolitiikka oli ja on edelleenkin itsessään maailman mah-
dollisuudet oikein ymmärtämisen suurin uhka, sillä vaikka 
tasa-arvo ja vähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien 
puolustaminen on tärkeää, pitää muistaa sen lisäksi mitä on, 
aina myös miten on. Nykytanssiboomi oli paljon muutakin 
kuin tanssia. Monet suomalaiset nykytanssijat, kuten Sanna 
Kekäläinen, alkoivat laajentaa paitsi sekä itse tanssiesityksen 
että käyttämänsä liikekielen sanastoa radikaalista pois totutus-
ta vanhasta – ennen kaikkea käsitystä tanssijasta fyysisenä suo-
rittajana, myös etsiä uusia ihmisiä eri taiteen alueilta mukaan 
yhteistyökumppaneiksi uusia kokeilujaan varten. Kekäläinen 
alkoi kasvattaa kokonaan omaa tanssiteatterillista ilmaisuaan 
hetkittäistä kuvioista, välähdyksistä ja näkymistä, joista muo-
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dostuikin myöhemmin hänen tavaramerkkinsä aina ällistyttää 
katsojansa.

Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen johtajaksi ja 
yhdeksi keskeisemmäksi suomalaisen nykytanssin vaikuttajak-
si 1990-luvulla noussut koreografi Marjo Kuuselaa pidettiin 
idealistina, joka ei aina ymmärtänyt uuden ajan olevan kaik-
kea muuta kuin vanhan kaltainen. Sen sijaan hän ymmärsi 
sen ajan olevan lähellä, kun tanssin käytäntöjä muuttava, ny-
kytanssin aika olisi käsillä. Eräänlaisen päätepisteen Kuuselan 
aiemmin hellimmälle ”uusvasemmistolaiselle ” ja ”uuskuus-
kytlukulaiselle” heimoajattelulle ja samalle koko suomalaisen 
nykytanssin huippukaudelle laittaa Tanssi&Teatteri+Sir-
kus-lehden vastaava päätoimittaja Riina Maukola lehtensä 
numerossa 5/2018 pääkirjoituksessa otsikolla ”Me emme ole 
heimo”. Maukola muistuttaa heimoutumisen saattavan johtaa 
ymmärryksen katoamiseen muita kohtaan, koska sen pohjalla 
vaikuttava egoistisessa maailmankuvassa oma itse on moraalin 
ideaali. Maukola muistutti jutussaan, että yksi esitystaiteen 
perusajatus oli se, ettei taiteen tehtävänä ole vain pönkittää 
katsojan jo olemassa olevia uskomuksia, vaan tarjota tilalle 
toisia näkökulmia ja samalla koetella entistä enemmän vas-
taanottajan kykyä heittäytyä muiden olentojen nahkoihin. 
Ajatus saattaa kuulostaa triviaalilta ja kaikkea hyvää taidetta 
koskevalta, mutta itse asiassa se on melko radikaali nykyisellä 
somejulkisuuden aikakaudella, Maukolan mukaan: ”Infor-
maatiokuplassa kelluessamme sulkeudumme samanhenkisten 
suopeisiin yhteisöihin.” 

Joskus ongelma on muualla, kuten Hesarin tanssikriitikko 
Auli Räsänen aina jaksoi muistuttaa. Kyseessä voi olla liian 
valmis maailma ja konsepti, millä sitä tutkitaan ja työstetään. 
Taiteen syvimmän kokemisen tasoa voisi hyvin kutsua leikki-
väksi lapseksi, joka ei hulluttelun ehdottomuudessaan tunne 
armoa tai sääliä teeskentelijöitä kohtaan, sillä puhtaan, naiivin 
taiteen edessä ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Joskus taas ko-
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reografioiltaan korkeinta tasoa edustavat teokset eivät tavoita 
alkuunsakaan aitoa tunnelmaa. Ymmärtämisen katoaminen ja 
heimoutuminen olivat myös valitettava osa suomalaisen ny-
kytanssin kenttää koko 1990-luvun ja sitä tuki samoin, kun 
koko alan vahvan ryhmäidentiteetin syntyä vahvasti, silloinen 
Tanssi-lehti; nykytanssille syntyi oma ”tätien tanssimafian” 
nimellä kulkeva tanssia sanallistanut ja siten myös tulkinnut 
Delfoin oraakkelien muodostama papittarensa, jotka myivät 
suomalaisille nykytanssijoille ideaa yhteisestä onnellisuusa-
gendasta paremmassa tasa-arvoisessa maailmassa, jota pidet-
tiin myös suomalaisen nykytanssin ”teloksena”. 

Uusia ovia aukova älyllinen ajattelu on erittäin harvinaista 
aina silloin, kun kyseessä on jokin visainen ongelma, johon ei 
ole löytynyt vastauksia tavallisen arki-ajattelun keskellä siksi, 
että samoin salaa mielessään ajattelevat ihmiset pitivät pää-
hänsä pälkähtänyttä mahdollista ratkaisua niin uskomattoma-
na ja siksi lähes täysin mahdottomalta, etteivät uskalla sitä ää-
neen tuoda julki arvostamassaan fiksussa seurassa pelätessään 
munaavansa itsensä ja menettävänsä kavereidensa silmissä ar-
vostuksen. Täydenkuun tansseissa Pyhäjärvellä – yhdessä suo-
malaisen nykytanssin Mekassa – näin kuitenkin tehtiin Liisa 
Pentin toimiessa lyhyen aikaa taiteellisena johtajana jo vuonna 
2013 suoralla kysymyksellä, joka ei kaikkia silloin miellyttä-
nyt: Oliko suomalainen nykytanssi tienhaarassa, ja kykenikö 
se ylipäätään enää tuulettamaan normejamme? Suomalainen 
nykytanssi vaikutti jo tuolloin monen nykytanssijan mielestä 
hengettömältä pienen piirin projektilta, mistä oli unohtanut 
sen tärkeimmän tehtävänsä, rohkaista ihmisiä ajattelemaan 
omilla aivoillaan. Takki tuntui olevan tyhjä kaikesta siitä ny-
kytanssiin päälleliimatusta ”teloksesta”, jonka mukaan mm. 
vahvasti naisoletettuyksilöiden ja homojen käsissä olevassa 
suomalaisessa nykytanssissa sukupuolella oli väliä.

Eikä nykytanssi ollut yksin. Eräs yhteinen ongelma kaikelle 
suomalaiselle taiteelle oli ja on yhä edelleenkin sen keskiluok-
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kainen ja yhteiskuntarauhaan pyrkivä silotteleva teloksensa 
suomalaisen nykytanssin tapaan, jolloin tavoitteena on syleillä 
isoilla kissankorkuisilla otsikoilla maailmaa ajassa liikkuvien 
trendien makeuden hullaannuttamana, mutta syvälle itse 
pinnan alla vaikuttaviin luutuneisiin käsityksiin ja vääryyk-
sin ei puututa, koska ne eivät oikeasti kosketa tanssintekijöitä, 
vaan ne ovat tanssikoulutukseen kuuluvaa ryhmäytymistä ja 
uusheimolaisuutta, joita muistellaan myöhemmin kaihoisasti 
vuosittaisissa uudelleentapaamisissa, ei paljon muuta, vaikka 
joskus kauan sitten taiteella ja filosofialla oli vielä yhteinen 
tehtävä ärsyttää kaikkea ja kaikkia mahdollisia. Aino Sarjen 
väitöskirjasta jäi uteliaalle älyllinen nälkä kysymyksellä: Voi-
taisiinko tanssia tarkastella ilmiönä, jossa olisi läsnä yhtä aikaa 
kulttuuriset, sosiaaliset, historialliset ja poliittiset ulottuvuu-
det ihmisten kokemuksia unohtamatta? Tähän kysymykseen 
yritän hakea vastausta Tanssiesseet; Jorma seitkytvee ja tätien 
tanssimafia-kirjassa, joka käsittelee Tanssi-lehden artikkelien 
pohjalta myyttiä nimeltään ”suomalainen nykytanssi” ja sen 
suurelta yleisöltä varjoon jäänyttä näyttämön takaista valtape-
liä taistelussa imagoherruudesta, kunnianosoituksista ja apu-
rahoista juuri silloin vielä muotoutumassa olleella kapealla 
suomalaisen nykytanssin jatkuvasti laajenneella kentällä. 

Tanssikriitikko Judith Mckrell on kirjoittanut uuden 
tanssin eli tanssin vapautusliikkeen historian yhden kirjan 
kansien väliin ”Out of Line – The History of British New 
Dance” (Dance Books Ltd. London 1992). Kirjan on tuo-
reeltaan arvostellut ja esitellyt tanssintutkija Tiina Suhonen 
Tanssi-lehteen. Mielenkiintoista on se, että kirja pohtii myös 
uuden tanssin tulevaisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia. 
Suhonen kirjoittaa, ettei uusi tanssi -nimikettä enää ehkä tar-
vita, vaikka monet teosten elementit ovatkin säilyneet: ”Tans-
simaailman periferiasta ja halvalla tuotetuista esityskokeiluista 
on nyt edetty tilanteeseen, jossa DV8:n kaltaisten uusien ryh-
mien teoksia nähdään tuoreeltaan televisiossa.” 
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Asuin itse tuolloin Lontoossa ja näin DV8-ryhmän hur-
maavia fyysisiä esityksiä, missä tanssijat pomppivat ympäri 
lavaa ja olin vakuuttunut, koska mitään vastaavaa en ollut 
tietenkään Suomessa nähnyt. Suhonen kirjoitti arvionsa kir-
jasta vuonna 1992 eli lähes kolmekymmentä vuotta sitten. 
Silti kirja ei tunnu vanhentuneen päivääkään; se on hyvä 
opas nykytanssin maailmaan ja sen erilaisiin alailmiöihin ja 
ihmisiin tutustuessa, kuten esimerkiksi amerikkalaisen mo-
dernin ja postmodernin tanssin tekijöihin, erilaisiin tanssi- ja 
liiketekniikoihin sekä uutta tanssia lisää valaiseviin käsittei-
siin, kuten minimalismi, fyysinen teatteri, postmodernismi 
ja performanssitaide.  
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Humanistinen ja 
poliittisuus 

tanssissa
Suomalainen nykytanssi on siis edelliseen viitaten erään 
taidesukupolven yhteinen tarina, jota käymme tässä kirjas-
sa läpi vanhoja Tanssi-lehtiä lukemalla. Tarina on matka. 
Se on kiinnostava ja hakee vertaistaan suomalaisen taiteen 
kentällä ja ansaitsee siksi tulla kommentoiduksi. Suomi oli 
vielä 1980-luvulla kalseassa virastomaisessa etovuudessaan ja 
tympeydessään kuin suoraan SDP:n entisen puheenjohtajan, 
Kalevi Sorsan, Hakaniemen demarislummisuunnitelmista 
korruptoituneen punarakennusosuuskunta Hakan ja yhden 
värisuoran ajoilta. Mutta matkustajan osa on aina kiire ja kel-
lon orjuuttaman ajan nöyrä palveleminen, kuten venäläinen 
dissidenttirunoilija Joseph Brodsky kuvaa kirjassaan ”Veden 
peili” (Tammi 1992): ”Jokainen matkailija tuntee tämän pin-
teen, tämän uupumuksen ja levottomuuden sekoituksen. Sil-
loin tuijottaa aikatauluja ja kellotauluja silmänsä kipeiksi, tut-
kailee suonikasta marmoria jalkojensa alla, hengittelee sisään 
ammoniakkia ja vetureiden valuraudasta kylminä talvi-iltoina 
uhkuvaa tympeää lemua.” 
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Chaplinia, joka sanoi olevansa demokraatti, jonka kotimaa 
oli humanismi, voi syyllä pitää yhtenä tärkeimmistä 1900-lu-
vun humanistisen ihmisnäkemyksen puolestapuhujista. Olen 
aina arvostanut hänen kuritonta auktoriteettikammoaan ja 
pienen ihmisen puolelle asettumistaan, mikä hakee edel-
leenkin vertaistaan kulttuurimaailmassa. Lähtökohdilleen 
elämänsä loppuun ”uskollinen” Chaplin saarnaa ja alleviivaa 
elokuvissaan saman, mistä Heidegger sanoi taiteen voiman 
kumpuavankin, tekemällä näkymättömän näkyväksi. Kerro-
taan rikastuneen Chaplinin sosiaalisesta omastatunnosta ta-
rinaa, että hän maksoi heikossa asemassa oleville mykän ajan 
elokuvien näyttelijöille ”tyhjästä palkkaa” koko elämänsä ajan 
heidän kuolemiinsa saakka. Chaplin asetti naurunalaiseksi 
huumorintajuttoman umpimielisyyden vastustaen koko elä-
mänsä umpimielisyyttä; vastapainona kristillisen maailman 
jäykkyydelle Chaplinin elokuvissa esitellään elokuvahumanis-
min kaunis elämää ja ihmistä rakastava horjumattomuus, sen 
asian puolesta että ihminen on kaiken mitta, vaikka ja juuri 
siksi - meille tapahtuu ja sattuu koko ajan yhtä yllätyksellisen 
ikävästi kuin Chaplinin, ja hänen seuraajiensa, kuten Pier-Pa-
olo Pasolinin tai Vittorio De Sican elokuvien raastetuille ja 
kiusatuille sielunrippeille lohduttomassa ja täynnä pahaa 
olevassa väkivaltaisessa ympäristössä, missä vahvemman laki 
konkreettisesti vie köyhän suusta leivän, näännyttäen lopulta 
hänet tyhjäksi suorittajaksi vailla ilo ja toivoa.

Edellä oleva radikaalin taidemaailman ohjelmajulistus 
Chaplinin suulla toistettuna siksi, että perusristiriita pahan 
ja hyvän välillä ei ole hävinnyt mihinkään vuosisadassa. Krii-
tikko ja Suomen Arvostelijain liiton (SARV) puheenjohtaja 
Maria Säkö kirjoitti Tanssi&Teatteri+Sirkus-lehteen otsikolla 
”Uutta humanismia hakemassa” Tukholman Dansens Husissa 
olleesta ”Weaving Politics”- seminaarista, missä ajatuksiaan 
humanismin ja poliittisen päivittämisestä haasteena esittivät 
yhdysvaltalainen tanssintutkija Andre Lepecki, psykoanalyy-
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tikko, tutkija ja kirjailija Julia Kristeva ja koreografi William 
Forsythe sekä oikeustieteen professori Kendall Thomas. Säkö 
kysyi artikkelissaan, pystytäänkö humanistisia arvoja sitten-
kään edistämään teknologisen kehityksen avulla? Vai pitäisikö 
koko humanismin käsite kyseenalaistaa, kuten Terike Haapoja 
ja Laura Gustafsson tekevät taiteellis-tieteellisessä hankkees-
saan Toisten historia, jossa tutkitaan historiaa eläinten nä-
kökulmasta: ”Näyttämölle on viime aikoina tuotu hirviöitä, 
kuolemattomuutta, ihmisluonnon ja ruumiin manipulaatiota 
mutta samalla myös luutuneiden kulttuuristen konventioiden 
ravistelua. Teatterin ja tanssin poliittisuus on ollut yritystä 
ottaa eri tavoin kantaa transhumanismiin – ihmisen pyrki-
mykseen ylittää tieteellisteknisen kehityksen avulla biologiset 
rajansa - mahdollisuuksiin ja uhkiin.”

Säkö luettelee listan esityksiä, jotka kuuluvat tähän ryh-
mään kuten mm. Berliinissä Ida Mullerin ja Vegard Vingen 
näkemys Henrik Ibsenin John Gabriel Borkmanista Volks-
buhnen Prater-näyttämöllä, jossa nähtiin sukuelimillä tehtyä 
nukketeatteria. Kysymys on tärkeä ja ajankohtainen myös 
nykytanssin maailmassa. Tanssi irrotettuna omasta ympäris-
töstään, on aina jotain muuta kuin tanssia – väitetään mitä 
väitetään. Se voi olla piintyneitä tapoja, pokkurointia ja osa 
vallitsevaa hallinta- ja valvontakoneistoa, jonka tarkoituksena 
on pitää ihmiset hiljaa istumassa ja ihailemassa ylhäältä alas 
annettuja ihanteita, kuria, järjestystä ja erityisesti itsehillintää 
ja kurinalaisuutta, kuten baletin jäykässä maailmassa. Myös 
kritiikki voi toimia ns. ”auktoriteettipoliisina” professori Mar-
tin Randyn mukaan jo se arvioi vain teoksen esteettisiä arvoja 
ja samalla kontrolloi ja vahvistaa rajaa ”puhtaan” estetiikan 
sekä taiteen poliittisen ekonomian välillä. Randyn mukaan 
puhtaan estetiikan puolustaminen on usein kritiikkeihin pii-
lotettu pikemminkin kuin ääneen lausuttu strategia valvoa 
tanssin ja elämän välistä rajaa. 

Siksi hyvä kysymys on esimerkiksi se, mitä tarkkaan me 
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menemme katsomaan, kun menemme katsomaan balettia, 
erästä radikaalien taidenäkemysten mukaan kuolleinta ja vää-
ristyneitä valtarakenteita pönkittävintä taiteenlajia, joka tulisi 
nimittää uudelleen joko tanssin museoksi tai ottaa yhdeksi 
lajiksi kesäolympialaisiin eikä lainkaan kutsua sitä taiteeksi 
halventaen taiteen perusajatusta olla luovaa? Romanttisen 
baletin takana on kuitenkin hyvin usein jännittäviä kudel-
mia ajan taiteen ilmiöitä ja esimerkiksi eksotiikan janoa sekä 
kaukokaipuuta mikä tekee sen kiinnostavaksi – ei mikään 
muu. Balettia voi katsoa uudella tavalla, kun hieman tuntee 
niiden taustalla olevia tarinoita ja miten ne ovat syntyneet 
sekä millaisia esitysperinteitä niillä on takanaan ja esittää sen 
jälkeen kysymyksiä miksi esimerkiksi Giselle muuttuu ajan 
myötä maalaistytöstä hautausmaalla lepattavaksi hengeksi? Tai 
miksi Claran painajaiset Pähkinänsärkijässä ovat psykedeelisiä 
kuin 60-luvun hippielokuvat? Rakastetuimpien balettiklas-
sikkojen juoniin kiinnitetään harvoin huomiota. On baletilla 
siis kritiikistä huolimatta sellaisia nykyihmistä kiinnostavia 
pimeitä puolia, jotka puolustavat niiden esittämistä vielä ny-
kypäivänäkin eihän esimerkiksi Matthew Bournen härskiä ja 
koomista Joutsenlampea voi vastustaa mustasta huumorista ja 
vittuilun ihanuudesta kiinnostunut katsoja. 

Randy Martin taas muistuttaa, että politiikan teoriat ovat 
harvoin onnistuneet tarkastelemaan politiikan käytännön dy-
namiikkaa kehollisella tasolla. Säkö kirjoittaa artikkelissaan 
Julia Kristevan näkevän juuri tanssin taidemuotona, jolla 
transhumanisaatioon voidaan kaikkein parhaiten ottaa kan-
taa. Hänen mukaansa sen myötä voidaan tuoda näkyväksi se, 
mitä humanismi nykyisin tarkoittaa, koska transhumanismi 
on kyseenalaistanut nykyisen humanismin, on myös itse kä-
site tullut Kristevan mukaan tiensä päähän. Andre Lepecki 
puolestaan pitää tanssijan työssä perustuvanlaatuisena asiana 
vapauden kritiikkiä. Tämä näkyy siinä, että koreografiassa ko-
rostuu esiintyjän aktiivinen ja omaehtoinen toiminta. Lepec-
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kin mukaan omaehtoinen toiminta tarkoittaa sitä, että tans-
sija tekee vastuullisesti työtä: ”Se on vastakohta passiiviselle 
kehollisuuden ja tanssijan omaan kokemukseen keskittyvälle 
koreografialle.” Keskustelu on vasta alussa tästä tärkeästä asias-
ta. Säkö kirjoittaa tanssijan figuuriin keskittymisen tarkoitta-
van Lepeckille nykyistä tanssin poliittisuutta. Randy miettii 
syistä, miksi politiikan teoriat eivät tartu kysymyksiin siitä, 
mitkä voimat meitä liikuttavat ja mitkä ovat mahdollisuutem-
me liikkuvina subjekteina vastustaa erilaisia yhteiskunnallisia 
voimia? Tanssissa vallitsee vielä osittain sekava tilanne. On 
kantaa ottavaa nykytanssia mutta myös edellä kuvattua van-
hakantaista balettia, joiden maailmat ja ihmiset eivät kohtaa, 
vaikka esimerkiksi balettiklassikkojen klassikosta Joutsenlam-
mesta on vuosien varrella nähty useita upeita nykyversioita, 
kuten aikoinaan ruotsalaiskoreografi Örjan Anderssonin ”Ja 
sitten lampi nielaisi heidät”, joka alkoi Joutsenlammen libre-
ton viimeisestä lauseesta (Andersson käytti teoksessaan paljon 
Tsaikovskin musiikkia ja veden ääniä hieman Tarkovskin elo-
kuvien tapaan, tarinan ollessa surrealistinen ja abstrakti riitti 
ihmisen pakkomielteen omaisesta intohimosta kauneuteen, 
valkoiseen joutseneen). 

Kauneuskäsitys onkin yksi konservatiivisen ja kliseisen 
klassisen balettimaailman kompastuskiviä maailmassa, kun 
siinä ei enää pärjää satuilemalla kauniista prinsessasta ja ko-
measta prinssistä 1800-luvun romanttisten klassikkobalettien 
tapaan. Tanssintutkija Tiina Suhonen on aiheellisesti kysynyt 
eräässä 1990-luvun Tanssi-lehden ”Aukikiertoja”-kolumnis-
saan tekeekö baletti kuolemaa? Kolmen viime vuosikymme-
nen aikana baletin merkitys taiteena oli Suhosen mukaan vä-
hentynyt ja sen laatu laskenut. Siitä Suhonen päätteli baletin 
ajan olevan ohitse, tai se oli hänestä vaipunut Ruususen uneen 
tullakseen (ehkä joskus?) herätetyksi taiteellisesti taas henkiin. 
Suhonen ei ole itse keksinyt ajatusta, vaan lainaa The New 
York Timesin vuonna 2010 kymmenen parhaan kirjan jouk-
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koon valitseman Jennifer Homansin kirjan ”Apollo`s Angels 
A History of Ballet (2010) provosoivaa käsitystä baletin rap-
piosta nykypäivänä. Suhonen kirjoittaa Homansin nähneen 
Neuvostoliiton baletin pelkästään sosialistisen ideologian 
heijastajana, joskin Homans myöntää loppusanoissaan, ettei 
baletilla ole tänä päivänä missään muussa vastaavaa asemaa ja 
merkitystä kuin Venäjällä. Homans on kuitenkin itse pata-
vanhoillinen ja aikaansa jäljessä oleva entinen balettitanssija, 
joka kaipaa ”nostalgiseen baletin puhtaaseen aikaan”; hän ei 
voinut sietää John Crankon yrityksiä tuoda balettiin ”sellaista 
mikä siihen ei kuulu, kuten realismia, synkkiä aiheita yms”. 
Suhosen mukaan Maurice Bejart-parka saa myös kuulla Ho-
masilta kunniansa: pelkkää seksiä, hikeä ja tekotaiteellisuut-
ta. Homsin sanat Bejartista sopisivat hyvin kuvaamaan myös 
niitä harvojen epäilijöiden tuntoja, jotka sanovat suomalaisen 
nykytanssin olleen samaan aikaan pahimmillaan Homasin 
kirjan ilmestymisvuonna 2010 juuri tuota. 

Tanssin, kaiken tanssin, kanssa on vähän sama kuin 
muiden taiteidenkin kanssa, se on hyvä renki mutta huono 
isäntä, sillä sitä ei ole valittu pääosaan kuvittamaan sielum-
me liikkeitä ja ajatuksia vaan olemaan osa niiden kaikkialle 
sinne tänne leviävää sykettä hurjasti muuttuvan maailman 
valtimolla syvällisenä emotionaalisena kokemuksellisuutena. 
Mutta onko 1970-lukulainen yhteiskunnallisten ongelmien 
julistamisentarve vasemmistolaisen tanssiteatteri Raatikon ta-
paan palannut nykytanssin uusvasemmistolaisuutena uskona 
ihmiseen, ihmisissä piileviin mahdollisuuksiin ja yhteistyön 
voimaa korostavassa utopistisessa idealismissaan vai onko se 
ottanut itselleen vain pinnallisen sävähdyttäjän viitan hartioil-
leen 1980-luvun alun Jack Helen Brutin ja Homo S:n tapaan 
ylittämällä kyllä rajoja ja yhdistellen tyylejä, mutta pysyen hil-
jaa perimmäisten ongelmien, kuten ihmisen oman pahuuden 
ja luonnon tuhon äärellä? 

Ei välttämättä, jos seuraa Säkön jutussa esitettyä William 
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Forsythen ja Kendall Thomasin installaatioesitystä ”Human 
Writes”, jonka lähtökohta on Thomasin ajatus siitä, ettei 
ihmisoikeuksien julistuksen tuntemista voi jättää vain laki-
miehille – ihan samoin anarkistisesti ajateltuna politiikkaa 
ei voi jättää vain poliitikkojen hoidettavaksi. ”Miten tanssi 
voisi toimia instrumenttina, jolla opetetaan ihmisoikeuksia”, 
kysyy Thomas Säkön jutussa. Tanssilla on siis väliä, ja etenkin 
miten se tehdään ja mistä. Thomas siteeraa Derridaa sanomal-
la, että me tarvitsemme ihmisoikeuksien julistusta, mutta se 
ei pelkästään riitä. Ihmisoikeudet eivät myöskään tee meistä 
inhimillisempiä. Mutta ei myöskään tanssi, joka vain näyttää 
ja esittää ongelman mutta ei itse pysty tai halua tehdä muuta 
kuin toimia sen leipäpapittarena. Säkö sanookin juttunsa lo-
puksi Tukholmassa koetun perusteella vaikuttavan siltä, että 
poliittinen liike on ennen muuta työtä: ”Yleisöltäkin esitys 
vaatii ponnisteluja; se ei voi jäädä vain vastaanottajan ase-
maan.” Katsoja ei voi olla enää turvassa katsomon pimeydessä 
ja välinpitämätön, vaan hänenkin on osallistuttava yhteisen 
projektimme, ”Pelastakaa maapallo ja elämämme toimintaan” 
vielä kun siihen on mahdollisuus, vaikka viimeisen junan 
paikkaliput alkavat olla jo kortilla. Olen ottanut tähän kap-
paleeseen pitkän selitysosan Toni Morrisonin Toiseuden-käsit-
teen selventämään Säkön esittämää perusajatusta siksi, ettei se 
tunnu oikein aukeavan suomalaisille siinä mielessä, että näh-
täisiin myös sen väärinymmärtämisen vaarat silloin, kun jou-
koissa tyhmyys tiivistyy ja kaikki huutavat samoja hirveyksiä 
yhdessä ylös ilmoihin. tarvitaan sekä toimintaa, että catolaista 
ehdotonta eettisyyttä oikeassa kurssissa pysymiseksi myös tai-
teen ja erityisesti nykytanssin keinoin. Mutta mikä on sitten 
eettisyyden ja esteettisyyden välinen raja taiteessa? Selailin 
Tanssi&Teatteri+Sirkus-lehden numeroita siitä mitä ajatteli 
tunnettu toisinajattelija ja taiteen sisällä ihmisiä eettisyyteen 
herättävä Terike Haapoja kysymyksestä taiteen eettisistä ra-
joista? Hänen mielestään niitä olisi tarkasteltava eri tavoin 
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riippuen siitä, miten ne nähdään suhteessa ympäristöihinsä. 
Taiteella ei ole luonnollisestikaan mitään erikoistapauksia eikä 
taiteilija ole valtiolle taiteellista tutkimusta tekevä salainen 
agentti, vaikka niin välillä haluaisimmekin ajatella. 

Selailin hieman lisää vanhoja Tanssi-lehtiä. Filosofi Ville 
Lähde sanoo, että jos taide käsittelee yhteiskunnallisia tai po-
liittisia aiheita, siltä perätään yhä useammin kiertelemätöntä 
ja hienostelematonta puhetta ”tärkeistä asioista”. Huomasin 
myös Virve Sutisen muistuttamassa kulttuurikeskustelussa 
hallitsevan muutama asia aina kerrallaan, jolloin suurempia 
kokonaisuuksia tai linjoja on vaikea hahmottaa. Haapojan 
mielestä olemassa olevia lakeja kyseenalaistavalla toiminnal-
la on erilaisia taktiikoita toimia kansalaistottelemattomasti. 
Lähteen mukaan demokraattisessa tehtävässä onnistutaan 
vasta, kun vanhasta joudutaan luopumaan tai sitä joudutaan 
muokkaamaan. Haapojan mielestä taiteen ja muiden ilmai-
sumuotojen kannalta hataralla alustalla liikutaan silloin, kun 
sama ele voidaan tulkita sekä ilmaisuksi että teoksi. Näillä 
alueilla hänen mielestään sanan vapaus muuttuu usein teon 
kielloksi: herjaus, rasistinen puhe, yksityisyyttä loukkaavat 
kuvat tai tekstit, tai kuvauskohteen riistoon perustuva kuvas-
to nivoutuvat silloin todellisuuteen tavalla, jota ei voi enää 
mieltää symboliseksi. 

Morrisonin älyllinen esikuva auttaa syventämään Haapojan 
ja Lähteen huomioita, sillä henkilökohtainen on morrisoni-
laisittain ymmärrettynä poliittista ja päinvastoin – poliittinen 
henkilökohtaista. Tästä vanhasta kuuskytlukulaisesta muoti-
hokemasta on tullut totta sanoista lihaksi muuttuessaan pik-
kupakon edessä vasta uuden tanssin vallankumouksen myötä 
myös Suomessa – juuri tätä on Säkön tarkoittama humanis-
min sanoman politisoiminen taiteessa; se on vastuullisuutta 
ja hyvän puolesta toimimista itsekkyyttä ja ahneutta vastaan. 
Sen pitäisi olla tätä, mutta sitä se ei ole aina ollut hyvistä 
aikeistaan ja kauniista sanoistaan huolimatta. Esimerkiksi ny-
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kytanssissa se näkyi jo aiemmin siinä, kun Sanna Kekäläinen 
sanoi jo 1992-luvun alussa feminismin näkyneen harvoin va-
kavasti otettavana asiana naisvaltaisella tanssin alalla. Miksi? 
Sitä hävettiin ja pelättiin osin sen saaman hurjan luonteen, 
osin maskuliinisen patriarkaatin mustamaalauskampanjoi-
den takia. Kekäläisen mukaan feminismi-sanaa välteltiin tai 
se esitettiin silloin usein lainausmerkeissä. Nykytanssilla on 
ollut aina tärkeä merkitys vastustaa vanhaa (väki)valtaa. Esi-
merkiksi toisen maailmansodan jälkeen saksalaiset koreografit 
synnyttivät poliittista humanismia tanssin sisälle toimiessaan 
vakiintuneita baletin käytäntöjä ja amerikkalaisen tanssin 
viihteellisyyttä vastaan. Tanssiteatteri oli tärkeä askel kohti 
tanssin vapautumista ulkoisista herroistaan. Sen synty liittyy 
paitsi 1960-luvun ja 1970-luvun vasemmistolaisesta opiske-
lijaliikehdinnän, myös Ausdruckstanzin keho-orientoituneen 
vallankumouksen vaikutuksista. Nykytanssin eettisyydessä 
on jotain samaa, mitä Joseph Brodsky tarkoittaa puhuessaan 
”emotionaalisesta absolutismista”, jonka voimakkuus on sel-
laista, että se toisinaan ampuu kaiken lähellä olevan yli ja 
usein varsinaisen maalinsakin yli. 

Tulkitsen sen niin, että se on myös eräänlainen pakkomiel-
le, jonka uhrina ja kourissa runoilija ei voi ajatella järkevästi, 
vaan on tunteen vallassa kuin valmiiksi ohjelmoitu tekemään 
omasta tahdostaan välittämättä, juuri niin kuin tunne hänelle 
sen sanelee. Brodsky kirjoittaa muusan nalkuttavasta ja itseään 
siteeraavasta äänestä, joka vie runoilijan niin epätäydellisten 
kuin täydellistenkin liittojen tuolle puolen, yli perinpohjais-
ten katastrofien ja onnen hurmion - todellisuuden kustannuk-
sella, sisältyipä tuohon todellisuuteen hänen tunteisiinsa vas-
taava, oikeasti olemassa oleva romanttinen halu tai ei. Toisin 
sanoen viritys kohoaa itsetarkoituksellisesti, ikään kuin kaikki 
kieli kuljettaisi runoilijan, varsinkin romanttisen runoilijan, 
sinne mistä se on peräisinkin, missä alussa oli sana tai erotet-
tavissa oleva ääni. Brodsky väittää siinä olevan syy moneen 
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epäselvyyteen ja runouden taipumus metafysiikkaan, sillä 
jokainen sana haluaa palata lähtökohtaansa, vaikkapa vain 
kaikuna, joka on loppusoinnun ääni: ”Toisaalla runoilijaa 
vaivaa kirous päästä koko ajan sinne, minne muut eivät ole 
vielä ehtineet. Sinne päästyään hän saa kuitenkin selville, ettei 
ketään ole paikalla, paitsi ehkä sanan alkuperäinen merkitys 
tai tuon alun perin kuultavissa ollut ääni.”

Näistä aineksista, ”aikeista ja epäilyksistä” syntyivät mm. 
saksalainen uusi tanssiteatteri, ja erityisesti yksi sen tunnetuin 
edustaja Pina Bausch, joka aloitti elokuvista tutun mutta sil-
loin vielä tanssissa tuntemattoman kohtausten leikkaamisen 
montaasitekniikalla, jolloin katsomisesta tuli haastava koke-
mus ilman turvallista juonen kronologista etenemistä vapaan 
assosiaation rytmissä. Nykyisin maassa kuin maassa pidetään 
lähes itsestään selvänä, että nykytanssija on yhteiskunnallises-
ti tietoinen, kantaaottava ja poliittisesti vihervasemmistoon 
kuuluva. Esimerkiksi tästä helsinkiläisten Sivuaskel-festivaalin 
ja Liikkeellä Marraskuussa-festivaalien ohjelmistossa oli pal-
jon jo 1990-luvulla kantaa ottavia ja kohahduttavia teoksia 
ekokatastrofista, kolonialismista, rasismista ja naisten ase-
massa maailmassa mm. Ula Sickclen ja kongolaisen Patrick 
Mhungan ”Solid Gold”, joka käsitteli tanssin historian kautta 
kolonialismia ja kysymyksiä kulttuurien tasa-arvosta ja ame-
rikkalaisen Andros Zin-Brownin ”The Host”, minkä aiheena 
oli ekokatastrofi. Maailmankirjallisuudessa aiheet ovat olleet 
esille jo pidempään esimerkiksi Toni Morrisonin teoksissa ja 
hänen hienossa esseekokoelmassaan ”Toiseuden synty” (Tam-
mi 2020).

Nykytanssin käsitys liikkeestä ei ole kaukana Morrisonin 
käsityksestä kielestä ja sanoista. Hänelle kirjoitettu kieli oli jo-
tain oleellisempaa kuin sen pelkkä viittaussuhde käsiteltävään 
asiaan – ihan samalla tavalla kuin nykytanssijalle on keho ja 
liike. Kun Morrison puhuu Toiseudesta, rasismista tai muu-
kalaisuudesta, hän itkee verta koko eletyn elämänsä ja näke-
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mänsä sekä kuulemiensa vääryyksien tähden koko kansansa 
puolesta ja kanssa yhtenä valtamerenä. Silti muutoin niin 
pelottava tarinoiden muukalainen ei ole hänelle vieras vaan 
yllättävä. Ei tuntematon, vaan ikimuistoinen. Kohdattuaan 
erään hänen mieleensä jääneen muukalaisen - ei ehkä niin 
toden - hän ymmärtää, miten kohtaamisen sattumanvarai-
suus valmiiksi tuntemamme (vaikkakin tiedostamattoman) 
minuutemme kanssa, saa hälytyskellomme soimaan: ”Se saa 
meidät torjumaan vieraan hahmon ja tunteet, joita se herättää 
- etenkin silloin kun nämä tunteet ovat syviä. Kohtaaminen 
luo halun omistaa, hallita ja johtaa Toista. Jos suinkin voim-
me, viettelemme muukalaisen takaisin omaan peliimme. Rea-
goimme sitten kummalla tahansa tavalla, kiellämme muuka-
laiselta ihmisyyden, eli sen tarkoin määritellyn yksilöllisyyden, 
jota vaadimme itseltämme.”

Miten suomalainen nykytanssi ymmärtää Morrisonin 
edellä siteeratun ajatuksen? Kyseessä on humanistinen huoli 
politiikan väärästä kurssista ihmisvihamielisempään suun-
taan vain vallanpitäjien ehdoilla; politisoituminen tanssissa 
ymmärrettiin nimenomaan humanismin päivittämisenä ja 
tavallisuuden tulemisena osaksi tanssiin, kuten Hanna Brot-
heruksen koreografiassa ”En lähde täältä salaa” vuodelta 2009. 
Morrison ei tarjoa yksinkertaista ja helppoa tietä oman itsensä 
tuntemisen mysteeriin maailmassa. Elämä ja politiikka eivät 
ole niin yksinkertainen asia kuin vain pelkkä ohjelmajulistus. 
Se kätkee alleen myös pommin, joka räjähtää ihmisten silmille 
heidän hyvistä pyrkimyksistään huolimatta. Eräällä tavalla no-
belkirjailija Toni Morrison kirjoittaa ”samoista kasvoista” kuin 
toinen Nobel-kirjailija, Joseph Brodsky, joka lainaa erään toi-
sen venäläisen runoilijan ajatusta siitä, miten eräälle miehelle 
erään tytön kasvot olivat hänen oman sielunsa kasvot. Juuri 
tämä päti Brodskyn mukaan Theseuksen tai Pyhän Yrjänän 
urotekojen tai Orfeuksen ja Danteen etsintäretkien taustalla. 
Ihan sama pätee myös Morrisoniin - kaikki taiteilijathan jou-
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tuvat tasapainottelemaan mielettömyyksien rajamailla omia 
demoneitaan vastaan - jonka koko kaunokirjallinen tuotanto 
on rodullistamista vastaan. 

Rodullistaminen käsitteenä on taistelua antihumanismia 
ja sen poliittista siipeä, äärioikeistoa vastaan. Miksi Morri-
sonin lukeminen vastaa kokemuksena nykytanssiesityksen 
katsomista? Siksi, että hän kääntää asiat ja arvot päälaelleen, 
mutta ei turhia alleviivaa tai etene suoraan kuin nälkäinen 
susi saaliin kimppuun. Rasismin psykologisessa kaavassa on 
hänen mielestään kyse siitä osallisuuden riemusta, siitä että 
kokee olevansa osa jotain suurempaa ja vahvempaa kuin ih-
minen voi yksin olla. Mitä muuta rotu on kuin geneettistä 
kuvitelmaa? Ikävä kyllä, ihonväri määrittää - rodullisen yli-
mielisyyden liima – edelleen myös amerikkalaisuuden. Tähän 
perustuva syrjintä on Morrisonin kokemaa ja kirjoittamaa. 
Mutta silti hän osaa olla myös itsekriittinen ja ihan aiheesta. 
Ihan kaikki hänen mustat kollegansa eivät ole olleet erityisen 
ihastuneita hänen tapaansa häivyttää rotu kirjoistaan. Hän 
ymmärtää syynkin - taisteltuaan vuosia oikeudesta kirjoittaa 
väkeviä tarinoita, joissa kuvataan yksinomaan mustia hamoja, 
toiset mustat kirjailijat ehkä pohtivat yrittääkö hän valkope-
sulla puhdistaa kirjoillaan kirjallisuutta. 

Hän ei yritä. Hän ei myöskään pyydä ketään mukaansa 
valitsemalleen polulle. Mutta hän on päättänyt, että hänen 
määränpäänsä on katkaista rasismin terä, viedä pohja tavan-
omaiselta ja helpolta ihonvärin pakkomielteeseen turvaami-
selta ja tuhota se, tuo tapa, joka tuo mieleen orjuuden itsensä. 
Eikä tässä ole kyseessä se sama vapauden ja vastuullisuuden 
sekä henkilökohtaisuuden vaatimuksen perusajatus, mistä 
zodiakialaiset alkoivat puhua ja mitä näyttää vaikuttavissa 
1990-luvun nykytanssiesityksissään? Morrisonin peruslähtö-
kohta on kuvata rotua erottavana käsitteenä, joka ei rajoitu 
vain eläinmaailmaan tai esihistoriallisiin ihmisiin. Morrisonil-
le rotu on ollut ja tulee aina olemaan erottava tekijä, samoin 
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kuin varallisuus, luokka ja sukupuoli. Ne kun kaikki liittyvät 
valtaan ja tarpeeseen hallita toisia. Morrisonin lähtökohta oli 
paljastaa Barbara ja Karen Fieldsin Racecraft-kirjan tapaan 
amerikkalaisten käyttävän rotua passiivisena käsitteenä yrit-
täessään häivyttää sen tosiasian, että rasismi on rikollista ja 
aktiivista. 

Juuri tätä on politiikan humanisointi ja politiikan varas-
taminen poliitikoilta kaikkien yhteiseksi välineeksi avata ih-
misyyttä sortoa ja typeryyttä vastaan. Tässä on nykytanssin 
poliittisen olemuksen syvin olemus. Mutta kuka pelkää poli-
tisoitumista tänään? Näin kysyy Jaana Parviainen Tanssi-leh-
dessä esitellessään sosiologian professorin ja entisen tanssijan, 
Randy Martinin, kirjaa ”Critical Moves Dance Studies in 
Theory and Politics”(Durham&London: Duke 1998). Parvi-
ainenkin tajuaa sen, jos lukee Morrisonin esseekirjan yhdessä 
Martinin kirjan kanssa, miten tanssilla voi olla myös poliit-
tista valtaa. Kiinnostavinta Martinin kirjassa on se, miten kir-
joittaja osoittaa tanssin ”estetisoinnin” olevan esteenä tanssin 
poliittisille mahdollisuuksille. Kirjoittajan mukaan kriitikko 
voi kehua teosta esteettisenä tuotteena ja silti mitätöidä teok-
sen poliittiset kannanotot, mutta siitä puhumme enemmän 
kirjan lopussa luvussa ”Tanssijournalismi mitä se on?”

Palataan takaisin Terike Haapojaan, jonka mielestä vallit-
seva autonominen taidenäkemys erottaa taiteen tekemisen 
keinon ja päämäärän rakenteesta. Taide ei ole hänestä kuiten-
kaan välineellistä; sen olemus ei ole propagoida talouden tai 
politiikan tavoitteita. Demokratia ei ole taas Ville Lähteestä 
sisältö, vaan yksi tapa käydä kädenvääntöä yhteiskunnallisista 
konflikteista niin, että ne eivät muutu väkivallaksi kaduilla. 
Sutinen jaksaa muistuttaa kulttuuripolitiikassa olevan kyse 
niistä ehdoista, jotka määrittelevät taiteen ja kulttuurin ase-
man ja sen kehittämisen suunnat. Taide on hänestä paras tae 
kulttuurin elinvoimaisuudesta, mutta siitä on vaikea puhua 
vallassa olevien käsitteiden avulla, siksi Sutisesta taidepuheen 
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ylläpitäminen on tärkeimpiä tapoja ylläpitää vaihtoehtoisuut-
ta. Sutinen muistuttaa samasta ongelmasta huippuylipistokes-
kustelun yhteydessä, kun yhteisen kosketuspinnan puuttuessa 
keskustelun osapuolet ajautuivat yhä kauemmaksi toisistaan. 
Taiteella on siis (suuri?) merkityksensä. Haapojan mukaan 
autonomian takia taiteessa on mahdollisuus tarkastella tekoa 
tekona, normalisoituneiden väkivallan rakenteiden ulkopuo-
lella.

Samaa mieltä on kulttuuris-filosofisen verkkojulkaisu digi-
vallila.comin varapäätoimittaja, tohtorikoulutettava ja kriitik-
ko, Eero K.V. Suorsa, joka kirjoittaa https://www.digivallila.
com/l/uusliberalismi-yhteiskuntien-rakentuminen-ja-tanssi/ 
politiikasta, joka ei ole koskaan erillään kulttuurista, vaan 
muovaa sitä aina. Millainen politiikka on vallalla määrittää 
hänestä myös kulttuuria: ”Tästä kirjoittaa Anusha Kedhar 
tuoreessa kirjassaan Flexible Bodies: British South Asian 
Dancers in an Age of Neoliberalism joka perustuu Kedharin 
kenttätutkimukseen etelä-aasialaisen tanssin ja tanssijoiden 
parissa vuosina 2004-2010 tanssiryhmä Angikassa ja kahdessa 
muussa tanssiryhmässä. Kirja kartoittaa niin eteläaasialaisen 
tanssin historiaa, kuin myös nykypäivää, ja etenkin sitä mi-
ten uusliberalismi on vaikuttanut taidepolitiikkaan ja apura-
hapolitiikkaan. Etelä-aasialaista tanssia kutsuttiin alunperin 
”intialaiseksi tanssiksi”, mutta 1970-luvulle tultaessa katego-
riaksi muotoutui termi ”etelä-aasialainen”, koska tanssimuoto 
viittasi taustoiltaan niin intialaiseen, pakistanilaiseen, bang-
ladeshilaiseen kuin srilankalaiseen tanssiin. Yhtä lailla myös 
rasismin ja orientalismin kysymykset nousevat teoksessa ja 
tanssijoiden työurissa esiin; tanssijoita voidaan pitää erittäin 
arvostettuina taiteilijoina, jos he esiintyvät Lontoon isoilla 
lavoilla englantilaiselle, valkoiselle yleisölle, mutta heidän 
taiteensa asettuu vähempiarvoisen ”kansantanssin” asemaan, 
mikäli he esittävät sitä eteläaasialaiselle yleisölle esimerkiksi 
sukujuhlissa ja festivaaleilla.”
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Tästä kaikki joskus 
alkoi

Kesällä 1981 lähes tuntemattomasta tanssijasta, Jorma Uoti-
sesta oli tullut kuin yhdessä yössä suositun Jojo-soolotanssiesi-
tyksensä jälkeen suomalaisen nykytanssin ensimmäinen tähti, 
jonka liikkeitä seurattiin kirjaimellisesti hyvin tarkkaan niin 
julkisuudessa kuin niillä näyttämöillä, missä hän vain esiin-
tyi ja liikkui huomiota herättävän ulkonäkönsä verhoutuessa 
siihen aikaan vielä provosoiviin, ei-suomalaisiin vaatteisiin. 
Suosio kasvoi ennätysmäisiin mittoihin Uotisen maagisen 
tanssiteoksen Loputtoman Arvoituksen esittämisen jälkeen 
Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Itse kat-
soin haltioituneena esityksen seitsemän kertaa peräkkäin enkä 
tuntunut saavan kyllikseni monien muiden esteettisälyllisen 
nälkäisen katsojan tavoin. Minusta entisestä teatteri- ja eloku-
vafriikistä oli tullut tämän esityksen myötä myös hetkellisesti 
uskollinen Uotis-fanis. Arvostettu kriitikko Auli Räsänenkin 
(1944-2016), myöhempi Tanssi-lehden päätoimittaja ja Hel-
singin Sanomien tanssikriitikko, oli aluksi innoissaan Uoti-
sesta ja yhtä lumoutunut täysin Uotisen maailman erilaisuu-
desta ja uskaliaista kuvista, kuten kaikki muutkin. Räsäsen 
mielestä Uotinen oli jo tuolloin vähälukuisista nykytanssin 
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koreografioistamme kiitetyin – ja myös tuotteliain: ”Uotisen 
töissä on aina ollut voimakas kansainvälinen, ja etenkin eu-
rooppalainen leima, joka lienee alun perin perua ajalta, jonka 
Uotinen työskenteli Carolyn Carlssonin ryhmässä Pariisissa 
ja Venetsiassa.” 

Samaan aikaan suomalaisen nykytanssin kentällä alkoi 
tapahtua lyhyessä ajassa paljon. Perustettiin teatterikorkea-
koulun sisälle tanssitaiteen laitos ja Tanssi-lehti alkoi ilmestyä. 
Uotisen imussa tanssiopistojen jazz-modernin ja nykytanssin 
tanssitunneille alkoi olla ruuhkaa – myös nuoria miehiä al-
koi valua tanssiopistoihin. Uusi Tanssi-lehti tarjosi Uotiselle 
yhtenä ensimmäisistä mahdollisuuden esittää näkemyksiään 
nykytanssista puheenvuoro numero 2 otsikon alla. Ensimmäi-
senä sarjassa oli kirjoittanut silloinen tanssiteatteri Raatikon 
johtaja ja koreografi Marjo Kuusela, joka oli pitkälle yksin 
ystäviensä kanssa vastannut nykytanssin kasvoista 1970-luvul-
la. Uotinen aloittaa puheenvuoronsa Pablo Nerudan runolla: 
”Älköön kukaan hämmästykö, jos tahdon lahjoittaa ihmisille 
maan anteja, sillä minä opin taistellen, että mainen tehtäväni 
on levittää iloa. Minä täytän tehtäväni tanssilla.” Tässä vai-
heessa mahtipontisesti itsensä Nerudalla suomalaisten tietoi-
suuteen maalannut Uotinen oli jalustalle itsensä taidoillaan 
ja taianomaisella viehätysvoimallaan nostanut tanssija, joka 
rakasti vielä aidosti yleisöään, eikä näytä sisältään häiritseväs-
ti myöhemmin pilkahtavaa itserakkauttaan, josta oli tuleva 
hänen ansaitun taiteellisen kruununsa kompastuskivi, mikä 
himmensi myös hänen suurien ja ennennäkemättömien tai-
teellisten saavutustensa hohtoa suuren yleisön silmissä, kaiken 
sen halvan viihdehömpän lisäksi, mihin hän silkkaa rahanah-
neuttaan on taiteellisen uransa hiipumisen jälkeen sortunut.

Mutta puheenvuoro 2:sen alussa hän on vielä idealistinen 
ja puhuu taiteesta ennen kaikkea ihmisen henkisen aktiivi-
suuden osoituksena, hänen järkensä ja henkensä korkeimpa-
na toimintana: ”Alkuperäisyys ei voi olla muuta kuin suurta 



41

herkkyyttä, älyä ja rohkeutta, taiteilijan hulluutta: äärimmil-
leen tämä hulluus yllyttää ja auttaa joitakin taiteilijoita, jotka 
eivät suostu hyväksymään jo ennen poljettuja teitä, viemään 
loppuun oman käsityksensä.” Kirjoituksessaan Uotinen on 
vielä se maaginen velho, jota koko kansa rakasti hänen poh-
tiessaan fiksunoloisesti tanssia, joka ei ollut minkään erikoi-
sen liikesarjan tai tempun valintaa, vaan taide oli siinä, että 
jokainen liike oli elimellisesti ajatellun kokonaisuuden osa: 
”On olemassa ero kuvittavan ja abstraktin taiteen välillä. Näi-
den välillä on kynnys. Taiteilijat, jotka ovat ylittäneet tämän 
kynnyksen, huomaavat eron niin kuin jokainen ymmärtää 
lattian ja katon välillä.” Neljäkymmentä vuotta myöhemmin, 
kun hän on ohittanut jo 70-ikävuoden, Uotinen on murtu-
nut ja muuttunut mies, niin on yleisökin, joka ei jaksa enää 
innostua ”Uotisen taiteesta”. Mitä on tapahtunut noiden nel-
jänkymmenen vuoden aikana sellaista, joka on tehnyt hänestä 
tragikoomisen näyttelijän, jota siedetään hänen aikaisempien 
saavutustensa takia, mutta josta ei enää pidetä?

Jorma Uotinen oli koko 1980- ja 90-lukujen valokuvatuin 
ja sen myötä myös tunnetuin hahmo, kirjoittaa kulttuuritoi-
mittaja Raisa Rauhamaa otsikolla ”Julkisuus ja taide – Miten 
valokuva teki Jorma Uotisesta tähden” kirjassa ”Valokuvan 
tanssi – suomalaisen tanssin kuvat 1890-1997” (Pohjoinen 
1997).  Uotisen imago koheni noina vuosina kirjaimellisesti 
tähtiin sekä median kiinnostamana persoonana nimeltään 
Jorma Uotinen, että myös suuren yleisön kiinnostuksen uu-
deksi koettua tanssi-ilmaisua kohtaan taiteilijana nimeltään 
Jorma Uotinen. Uotinen on siis Uotinen ja siitä harvinainen 
taiteilija, ettei ole väliä kumman Uotisen me saamme näh-
täväksi, sen oikean, joka on esittävinään sitä väärää, vai sen 
väärän, joka ei ole kuullutkaan muka siitä oikeasta? Mutta 
sillä ei ole enää niin väliä; yhdessä paketissa saamme ällistyt-
tävästi kolikon samanlaiset puolet yhtä epäaitoina; ne, jotka 
näyttävät ällistyttävän identtisiltä ja eivät siksi voi olla totta, 
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vaan tarkkaan tehtailtuja väärennöksiä, ja ne, joita ei ole, sillä 
hän on kirjaimellisesti ”mies vailla ominaisuuksia ” tanssies-
saan adrogyyninä olmina edessämme. Rauhamaan mukaan 
jo 1970-luvulla Uotisen hahmo riiteli uhmakkaan tietoisesti 
tuota kuin yhdestä puusta veistettyä mieskuvaa vastaan. Uo-
tisen paksut huulet, pitkät hiukset, nahkahousut, korut ja 
saappaat yhdistettynä miestanssijan ammattiin loivat hurjan 
jännitteen: joko hänen viesteillään on muutosta kiihdyttävä 
syvempi merkitys tai hänet hylätään hetken mediatähtenä. 

Mutta Uotinen oli ovela ja sinnikäs. Hän tuntui olevan kuin 
se Elisan kuuluisa kauhua herättänyt ”Iso veli valvoo”-mainos 
”Olla kaikkialla kaiken aikaa tavoittavissa”. Uotisen mahdol-
lisuus oli hänen erikoisuutensa. Rauhamaa kirjoittaa, miten 
1970-luvun suomalaisten tanssivalokuvien yleisilme oli tuo-
hon aikaan samea:” Valokuvien kautta modernista tanssista 
välittyi kuva mustasta, yllätyksettömästä ja yksilöihin kiinnit-
tymättömästä taiteesta, joka jäi huonosti mieleen.” Jälkeen-
päin Rauhamaasta tuntui, kuin Uotinen olisi luontaisesti 
tajunnut abstraktien ja anonyymien kuvien liian heiveröisen 
vetovoiman ja heikon mieleen painavuuden: ”Hänen uransa 
alku sattuu samaan aikaan kun kiinnostus valokuvan taiteelli-
seen voimaan korostuu. Susan Sontagin mukaan 1970-luvun 
lopun valokuvasta tuli uudenlaisen taiteen vastaanottamisen 
väylä, aivan kuin poptaide, joka vakuuttaa katsojaa siitä, ettei 
taiteen tarvitse olla vaikeaa ollakseen taidetta.” Mutta menikö 
Uotinen sittenkin ”kuvallistamisessaan” hieman liian pitkälle 
esimerkiksi Helena Lindgrenin tapauksessa?

Uotinen oli Rauhamaan mielestä ikään kuin alistanut 
itsensä ehdoitta työlleen markkinoidessaan tunnistettavan 
hahmonsa kautta sekä tanssitaidetta yleisesti että. Viimek-
si olemme nähneet hänet Jormaseitkytveenä kokoomuksen 
mummo- ja ukkijärjestön mielenrauhaa korostaneissa so-
puisissa mainoksissa. Rauhamaan mielestä kyse onkin juuri 
nimenomaan Uotisen kohdalla sopuisasta liitosta taiteen ja 
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median välillä. Markkinoinnin kannalta hän näki sen olevan 
hyvä molemmille osapuolille. Mutta Rauhamaa ei voinut 
aavistaa Uotisen julkisuusnälän vain kasvavan sitä mukaan, 
miten paljon hän pääsi itseään vilauttamaan milloin missäkin 
sopivassa tilaisuudessa ja käärimään siitä vielä sievoiset sum-
mat, ulosmitaten samalla julkisuusarvollaan Bertoldt Brechtin 
esimerkin mukaisesti hyvät rahat elää kallista luksuselämää. 
Rauhamaa ymmärsi jo tuossa vaiheessa taiteilijan kuuluisuu-
den voivan aiheuttaa myös liian suuren jännitteen taiteilijan 
henkilökultin ja hänen taiteensa vastaanoton välille. Rauha-
maa oli myös ensimmäisiä selvänäköisiä kulttuuritoimittajia, 
joka ei langennut loveen Uotisen edessä, kun hän muistutti, 
että ostaessaan vaikka lipun Uotisen sooloteokseen Halla, 
katsoja saattaa haluta nähdä rahansa vastineeksi ensisijaisesti 
kuuluisan tähden: ”Kun katsoja luo ensisijaisen suhteen kuu-
luisuuteen, hän samalla ohittaa itse taideteoksen ja taiteellinen 
työ alistetaan tähtikultin lisähöysteeksi. Jännitteen kasvaessa 
näin suureksi kuuluisuudesta on tullut ohittamaton itseisarvo 
ja tähteys on varjostanut voimallaan koko taideteoksen.” Tässä 
kohtaa Rauhamaa on sekä naurettavan tekopyhä että puhuu 
kirjanmakuisesti kuuluisien kulttuurintutkijoiden Quinnin ja 
Barthesin lainsanoilla, sillä jo antiikin ajoista lähtien suuret 
ja kuuluisat viihdyttävät, näyttelijät ja laulajat tekivät itsensä 
tykö niin mahtaville suosijoilleen kuin tavalliselle kansalle, 
joka kiiruhti katsomaan heitä, ei suinkaan taiteensa, vaan 
maineensa takia, joka oli kiirinyt aina valtakunnan kaukai-
simpiinkin osiin vain yhtä ovelasti yhdistelemällä itsensä ja 
taiteensa samaksi markkinatuotteeksi kuin mitä Uotinenkin 
on vain heiltä mallin saaneena menestyksellisesti tehnyt osaa-
van rahastajan tavoin.

Tanssi-lehdessä alkoi samaan aikaan kuulla hiljaista nu-
rinaa Uotisen koreografioista. Naiskirjoittajat olivat huolis-
saan hänen naiskuvastaan, tai pikemminkin sen täydellisestä 
puutteesta. Uotinen alkoi tehdä liian paljon ja liian nopeasti 
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esityksiä. Huomasipa joku hänen jo silloin tutuksi laajalle 
yleisölle tulleen liikekielensä vähäverisyyden ja liikkeiden 
harmillisen vuotamisen, ihan kuin hän olisi ehtynyt tai vä-
hentynyt. Napinaa alkoi kuulua myös lisää medioista eikä 
hänen esityksiään käsitelty medioissa enää silkkihansikkailla. 
”Kuherruskuukaudet” yleisön ja medioiden kanssa olivat aut-
tamattomasti ohitse. Kansallisooppera-seikkailu oli katastrofi 
Uotiselle sekä henkilökohtaisesti että imagollisesti. Hänestä 
oli tullut haavoittuva tavallinen kuolevainen saadessaan ken-
kää baletinjohtajan hommista 

Toimittaja Raisa Rauhamaan kirjassa ”Valokuvan tanssi” 
otsikolla ”Julkisuus ja taide – Miten valokuva teki Jorma Uo-
tisesta tähden” kirjoitus on edelleenkin kautta aikojen paras 
analyysi Uotisen julkisuuskuvasta kiinnostuneille ja erityises-
ti, miten hänestä kehittyi jopa suomalaisessa taidemaailmassa 
harvinaisen itsekäs kusipää vailla vertaa. Rauhamaa muistut-
taa siitä, miten julkisuuden kautta ylläpidettiin ja sen vuosi 
vuodelta kasvaessa vahvistettiin kuvaa autenttisesta, mihin-
kään liittymättömästä, orginaalisen tavoittavasta taitelijane-
rosta: ”Uotiselle oli rakentunut julkisuuden ja huomattavan 
taiteellisen aseman kautta tähden absoluuttinen status.”

Uotinen on joko tietämättään tai typeryyttään pahaa pal-
vellut diiva, kuin Mephisto-elokuvassa sen pääosanesittäjä. 
Elokuva on vertaansa vailla oleva hienostunut ja tarkkanä-
köinen historiallinen draamaelokuva (ohjaus István Szabó 
1981) Saksaan sijoittuvasta tarinasta itsestään suuria luullees-
ta näyttelijästä, joka myy sielunsa henkilökohtaisen menes-
tyksen alttarille ja ryhtyy myötäilemään natseja saadakseen 
lisää menestystä ja vaikutusvaltaa, mutta jonka Göring lait-
taa tiukasti järjestykseen loppukohtauksessa ”Sinä olet vain 
näyttelijä”- repliikillään teatterinjohtajan samalla ymmär-
täessä näytelleensä vain yhtä mitätöntä sivuroolia fasistisessa 
kauhunukkenäytelmässä, missä kaiken traagisena hintana on 
kaikkien henki.
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Epäpuhdas kuin 
vaatekappale

Suomalainen nykytanssi alkaa siitä suuren yleisön silmissä, 
kun Uotinen keksi verhota itsensä suuriin sanoihin ja laina-
vaatteisiin. Orastava megalomania paistoi läpi tavasta, millä 
hän lainaili milloin silloin muodissa olleita Kandyskyn taide-
teorioita, milloin kuuluisia kuvataiteilijoita, kuten Magrittea, 
jonka tapa sijoittaa kuviinsa toden ja kuvitellun, yön ja päivän, 
muuttaa pienen suureksi ja sulattaa yhteen sisä- ja ulkotilat, 
innosti aluksi suuresti Uotista, kuten myös siihen aikaan ko-
vasti tapetilla olleen chileläisen Pablo Nerudan mahtipontinen 
uho: ”Olkoon se tanssi, jota etsin epäpuhdas kuin vaatekappa-
le tai ihmisruumis, unta ja valvetta, tahra, epäilys, seksuaalinen 
himo tai valtameren pauhu: mitään poissulkematta tai mitään 
tieten tahtoen hyväksymättä.”

Uotisen ja tanssiteatterin vuosikymmen oli alkanut. Myö-
hemmin hänen teoskielensä tullessa tutuksi, huomaamme 
hänen tekevän etupäässä tanssia itsestään ja painottavan 
Nerudan ohjelmajulistuksen kohdista entinen sanaa seksu-
aalisuus – senkin etuliitteellä ”minun”. Mutta vielä tuohon 
aikaan Uotisen vision juhlallisena tavoitteena oli saada ihmiset 
näkemään jotain sellaista, mitä eivät olleet ennen nähneet – tai 
niin hän meille uskotteli asian olevan, ja siinä hän onnistuikin 
ällistyttämällä koko maan, joka uinui vielä ankean ja vaihto-
ehdottoman mustavalkosuomen eläneenä pysähtyneisyyden 
tunnelmissa. Juuri siksi Uotinen sai värit syttymään omalla 
erikoisella eurooppalaisella persoonallaan, että taiteellaan.

Uotinen loi nykytanssille oman kultaisen sädekehän ja 
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hankki tanssiteatterillaan itselleen uuden uskollisen katso-
jaryhmän samalla, kun innosti tanssiharrastajaksi tuhansia 
nuoria ympäri maata. Uotinen markkinoi itseään ja tanssiaan 
juuri sopivasti ennen Suomessa täysin uudenlaisen kulutus-
juhlan alkua, 1980-luvun juppikulttuuria. Uotisen juju oli 
tarjota maistiaisina suuresta maailmasta ja leveästä olemisesta 
onnellisuutta; kaikki se mitä näimme, meidän piti hänen mu-
kaansa nähdä aina ensi kertaa uusin silmin, jolloin ihminen 
ei ollut enää sama vanha entisensä vaan jotain muuta – eikä 
liikekään eikä sen tuottama tunnekaan voinut olla enää sama 
– onnellinen, sillä Uotisesta oli sääli, ettei ihmisellä ollut juu-
rikaan silmää tämän tajuamiseen: ”Silloin me kaikki olisimme 
onnellisia.”

Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmästä tuli Uotisen 
alkuaikojen taiteellinen koti ja kaupunginteatterin näyttä-
möistä hänen taiteensa alttarit. Kriitikko Auli Räsänen oli jo 
seurannut tarkalla silmällä Uotisen puuhailuja eikä aina ollut 
tyytyväinen näkemäänsä. 1980-luvun alku oli kuitenkin niin 
vahvasti Uotisen pauloissa ja hänen teoksensa, mm. Helsingin 
kaupunginteatterin tanssiryhmälle syksyllä 1983 valmistaman 
tanssiryhmän 10-vuotisjuhlaesityksen Askeleen saama vastaan-
otto niin murskaavan ylivoimaista, että vielä tässä vaiheessa 
Räsänen näki Uotisen niin välttämättömänä osana nykytans-
sin hurmaamiskampanjaa, ettei hän viitsinyt nälväistä esityk-
sen puutteista mitään, vaan tyytyi Tanssi-lehteen kirjoittamas-
saan jutussa toteamaan Uotisen ”johdattaneen teatteriyleisöä 
näyttämöllisen avantgardismin pariin radikaalimmin kuin 
yksikään ohjaaja”.

Uotinen sai hyvin pian huomata, ettei kukaan ole profeetta 
omalla maallaan, ja että varsinkin teatterimaailmassa kaikki 
yrittivät kampittaa toisiaan, olihan toisen leipä toiselta pois 
sen ajan niukoissa ja julkisella rahoituksella pääosin pyörivässä 
taidemaailmassa. Vaikka Uotinen toi kaupunginteatteriin uu-
den imagon lisäksi valtavan määrän uusia maksavia katsojia, 



47

niin että Uotisen teokset piti siirtää pieneltä näyttämöltä isolle, 
tanssiryhmää halveksittiin julkisesti ja aliarvioitiin erityisesti 
kaupunginteatterin näyttelijöiden ja teatterijohdon toimesta. 
Koko ajan tanssiryhmän alla leijui myös lakkauttamisuhka. 
Uotisen hovitoimittaja Jukka O. Miettinen kirjoitti Tans-
si-lehteen ”(hätä)huudon” tanssiryhmän puolesta, minkä lo-
puksi Uotinen kertoi neuvottelujen ryhmän tulevaisuudesta 
olevan käynnissä ja erilaisia vaihtoehtoja oli esitetty. Vihjailtiin 
että ryhmä lakkautetaan tai sulautetaan aputyövoimana näyt-
telijöille musikaaleja varten. Miettinen kummasteli tilannetta, 
olihan Uotinen juuri tehnyt erään mestariteoksistaan: ”Uoti-
sen uusi soolo Huuto on sävähdyttänyt yleisöä Helsingissä. 
Huudossa Uotisen ilmaisu on jälleen uudistunut. Ilmaisu on 
sattuvaa ja kokonaisvaltaista- tanssia, kulmikkaita still-asentoja 
sekä minimalistista fyysistä ilmaisua, joka näyttää heijastavan 
salatuimmatkin tuntemukset, ajatukset ja muistumat. Huu-
don Uotinen näyttää olevan kuin hermojen ruumiillistuma.”

Miettisen mukaan Huuto liittyi Uotisen tummaan, syn-
keään linjaan, jota voi hahmottaa Loputtomassa arvoitukses-
sa ja Anonyymeissä. Selvää oli myös se, että Huuto lopetti 
1980-luvun rohkean ilon ja hedonismin vuosikymmenen, 
joka oli jatkanut 1970-luvulla ylipolitisoitumiseen katken-
nutta kuuskytlukulaisten vallankumousta ihmisen vapauden 
puolesta. Samalla nykytanssijat pukivat päälleen epäpuhtaan 
vaatteen ja ottivat eräällä tavalla johtoaseman radikaalin avan-
tgardismin uusina johtotähtinä. Mutta uudelle nousevalle 
nykytanssisukupolvelle tanssi oli toisenlaista hetken taidetta. 
Se oli ajallisesti ja abstraktisti rinnastettavissa musiikkiin, ku-
ten Anne Rouhiaisen ja Raisa Rauhamaan tekemässä jutussa 
otsikolla ”Uuden tanssin vuoro” Tanssi-Lehdessä yksi ensim-
mäisistä liikkeen puolestapuhujista, koreografi Riitta Pasanen 
totesi uhmakkaasti: ”Musiikin tavoin tanssi on kolmiulotteista 
– siinä on aika, tila ja rytmi”. Rouhiainen ja Rauhamaa olivat 
haastatelleet (valitan etten löydä mistään teatterimuseon Tans-
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si-lehden kopioistani niiden numerojen merkintöjä) juttuunsa 
kolmea 80-luvulla nousussa ollutta nuorta ja nykyisin jo alan 
tunnustettuina konkareina pidettyjä uuden tanssin koreogra-
fia, kuten Riitta Pasasta ja Sanna Kekäläistä sekä Kirsi Monnia.

Jutun sävy oli jo linjoiltaan uutta lupaava ja täysin erilainen 
kuin Uotisen. Tästä lähin nykytanssin korkeimpana tähtenä 
kansan mielissä ja kielissä kulki Uotinen, joka sai teatterikor-
keakoulun ympärille ryhmittyneistä nuorista naiskoreogra-
feista voimakkaan - vaikkakin vielä näkymättömissä pysyt-
televän vastustuksen. Mutta Uotisen ”epäpuhtaalla paidalla” 
ja uuden tanssin ”epäpuhtaalla ruumiilla” oli sittenkin yhtä 
vähän tekemistä keskenään kuin vitsillä ja puujalalla. Pasanen 
heitti heti alkuun viiltävän kommentin jutussa Uotiseen päin 
kuin taisteluhansikkaan päin kasvoja sanomalla, ettei tanssi 
ole pelkästään ajatusten tai musiikin kuvittamista. Kekäläinen 
oli vielä maltillinen. Toimittajat sanoivat hänen koreografioi-
densa kasvavan toinen toisistaan tyylin kehittyessä työ työltä 
erilaiseksi. Jutussa oli myös mukana sumea kuva Kirsi Monnin 
legendaarisesta koreografiasta ”Heat” vuodelta 1984. Kovin oli 
esitys vielä tanssilta näyttävää, vaikka hakikin muotoutumassa 
olevaa merkitystään kaikesta muusta. Näitä kaikkia kolmea 
nuorta koreografia yhdisti myös ajatus liikkeestä, joka lähti 
tavallisesta ihmisestä eikä tanssijoista. Monni kertoi jutussa, 
ettei hän ei enää suostunut koreografioissaan tekemään yhtään 
ainutta arabeskia, koska ihminen ei koskaan tee sellaista lii-
kettä luonnostaan. Kekäläinen taas kertoi olevansa kiinnostu-
nut sisällöllisesti traagisuuden ja koomisuuden yhdistämisessä 
elämässä: ”Se kuinka asiat loppujen lopuksi putoavat näiden 
väliin”. Pasasen mielestä yleisöltä, tanssijoilta ja kriitikoilta 
puuttui täysin ”yhteinen kommunikaatiotaso”, tanssijoiden, 
yleisön ja kriitikoiden muodostaessa kolme erillistä maailmaa, 
jotka eivät hänestä missään vaiheessa kohdanneet toisiaan. 
Näin nykytanssi oli saanut kolmen vihaisen naisen kasvot. 
Mutta mikä tärkeintä: he olivat vastavoima. 
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Terveitä 
vastavoimia

Uotinen oli kuin psykoottinen ja narsistinen massahurmaaja, 
joka vaati koko ajan enemmän ja enemmän kiitosta ja huo-
miota taiteensa lisäksi myös henkilölle nimeltään Uotinen, 
ja se alkoi ärsyttää ensin uuden tanssin nousevaa sukupolvea, 
jolta Uotinen vei medioissa huomion, ja sitten sekä myös ylei-
söä että kriitikoita. Siksi oli enemmän kuin selvää, että tanssin 
kentälle tarvittiin Uotiselle ja hänen hovitoimittajakseen ryh-
tyneelle Jukka O. Miettisen lähes vuosikymmenen eri valta-
medioissa jatkuneelle nerorummutukselle vastavoima. Lisäksi 
vaikutti vahvasti siltä, että Uotisen esteettiset mielikuvat olivat 
pelkkää sekavaa hapuilua pimeässä vailla yhteiskuntakriittistä 
otetta – sekin hämmensi, ettei hän ottanut kantaa esimerkiksi 
AIDSIn pahimpana aikana uhrien puolesta välttäen homolei-
maa esiintymällä ensin heterona, ja sitten kun AIDSin pelko 
alkoi lievittää, biseksuaalina. Ei ihme, että Uotista alettiin 
pitää vain Uotisen itsensä puolestapuhujana.

Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksesta tuli joh-
tajansa, koreografi Marjo Kuuselan johdolla vastavoimaa 
pikkuporvarilliseen tylsyyteen tykittävä poliittisen tanssin 
laitos, jossa tanssiopiskelijat oppivat olemaan Turkan mallin 
mukaisesti aktiivinen osa yhteiskunnallista keskustelua ja toi-
mintaa oman vapauden puolesta tehdä niin kuin halusivat, 
kunhan oma tahto oli ensin kaivettu esille, eikä niin kuin 
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kaikki muut olisivat halunneet hänen haluavan tehdä. Tans-
sintutkija ja teorian opettaja Tiina Suhonen, joka on ollut 
osa suomalaista nykytanssia jo 1960-luvun lopulla kirjoittaa 
otsikolla ”Koreografisen työn tukikaaret – kehityksestä viime 
vuosikymmeninä” Teoksessa Hannele Jyrkkä (toim.) ”Nyky-
koreografin jalanjäljissä – 37 tapaa tehdä tanssia” (Like 2011): 
”Kun tanssitaiteen laitos vihdoin aloitti toimintansa Teatte-
rikorkeakoulussa syksyllä 1983, tanssi nousi kertaheitolla 
harrastajakoulujen kentältä taidekoulutuksen korkeimmalle 
partaalle. Olemassaolollaan se ikään kuin avasi portit kaikelle 
muulle yhteiskunnan varoin tuetulle tanssin koulutukselle. 
Nyt meillä on peräti kuusi toisen asteen ammatillista tanssijan 
tutkintoa, kolme ammattikorkeakoulutason tanssinopettajan 
tutkintoa ja Teatterikorkeakoulussa tanssitaiteen kandidaatin 
tutkinto sekä kolme maisteriohjelmaa, joista yksi on koreo-
grafeille. Teatterikorkeakoulussa on myös mahdollisuus tans-
sitaiteen jatko-opintoihin, ja tämänkin kirjan sivuilla puhuvat 
sekä tohtorit että väitöstyötä tekevät taiteilijat. Onko yhdel-
läkään muulla taiteenalalla koettu näin nopeaa koulutuksen 
kasvua?”

Lähes neljässä vuosikymmenessä tanssitaiteen laitoksesta 
on kasvanut se nykytanssin yksi yhä edelleenkin tärkeimmistä 
vastavoimia tuottavista laitoksista, josta Tiina Suhosen aika-
laiset 1960-luvulla saattoivat vain haaveilla. Kun teatterikor-
keakoulun tanssitaiteen laitos täytti vuonna 1993 10-vuotta, 
laitoksella pidettiin suurelliset juhlat, minkä muun kuin työn 
eli tanssin merkeissä. Ensi-iltansa saivat mm Nicole Matheso-
nin koreografia ”Vorago II” sekä Alpo Aaltokosken ”Amazo-
nas”, jota Hesarin Auli Räsänen piti ”kavalkadin ehyimpänä 
tuotantona,” mutta ei puuttunut sen ilmiselviin puutteisiin 
kohteliaisuudesta juhlia kohtaan, ettei olisi pilannut ylikriit-
tisyydellään juhlien mukavaa ja opettavaista tunnelmaa, oli-
han kyseessä kuitenkin vielä oppilastyöt. Mutta tunnelma oli 
korkealla vaikkei esityksiä ihan täyden kympin koreografioina 
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voinut pitääkään, puhumattakaan jännittyneiden tanssijoiden 
jäykistä esityksistä, liike oli vapaa, se oli vapautunut vaikkakin 
vielä heikko signaalia siitä, mitä se voisi olla ja tulee olemaan 
jo kymmenen vuotta myöhemmin nykytanssinkentän puhje-
tessa mm. koulutuksen ansiosta täyteen kukkaansa.

Ilmassa oli suuren odotuksen ja uskon tuntua omiin mah-
dollisuuksiinsa ja yleisön kiinnostukseen nousevaa lajia koh-
taan. Siitä oli osoituksena Marjaana Toimisen Tanssi-lehdessä 
(edelleenkin valitan sitä kamalaa mokaa, etten älynnyt teat-
terimuseossa kirjoittaa joka kopion päälle, mistä ne olivat) 
otsikolla ”Vapaa tekijät uudella areenalla”-kirjoitus uudesta 
tanssifestivaalista, joka toi mm. Ari Tenhulan ”Ah ja Voih!” 
-esityksen esiin. Toiminen oli aidosti yllättyneen tuntuinen 
siitä, että Helsingin Tanssiareena ilmestyi suomalaisille fes-
tivaalikartalle freelancer-tekijöiden omasta aloitteesta. Sekin 
kertoo jo omaa kieltään silloisesta suomalaisen nykytanssin 
kasvamisesta henkiseen täysikäisyyteen, että osattiin ja us-
kallettiin järjestää oman työnsä ympärille omaa tekemistään 
markkinoimaan pienimuotoinen festivaali. Eri asia kuka 
laskun lopulta maksoi. Tanssiareenan taustalla oli Toimisen 
mukaan koreografeja, jotka olivat järjestäneet ”kaksi vuotta 
sitten” kesällä hauskan ”Suomenlinnan mutapainii ja tans-
sii”-tapahtuman: ”Tanssiareenan motiivi on yksinkertainen: 
kun kuusi esitystä järjestää ajallisesti lähelle toisiaan, niitä voi 
myös markkinoida ja tuottaa yhdessä. Festivaali oli hyvä yritys 
organisoida ja saattaa yhteen hajanaista freelancer-kenttää.” 

Tiina Suhosen asiantuntevia ja asiallisia tanssiartikkeleita 
Tanssi-lehdessä on pakko ihailla, samoin kun hänen sovitte-
levaa tapaansa ymmärtää tanssia mutta myös olla tiukkana 
silloin kun oli tarve. Suhonen oli itsekin yksi tärkeä vasta-
voima pikkuporvarilliselle ja aivottomalle viihteelle ja silkalle 
välinpitämättömyydelle sekä itserakkaalle piittaamattomuu-
delle, jota nykytanssinkin sisällä on kaikkina vuosikymmeni-
nä nähty riittämiin. Taiteilijoilla kun tahtoo Uotisen tavoin 
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oman uransa huipulla ja huumassa unohtua muut ihmiset 
ympärillään, ja se tärkeä yhteiskunnallinen omatunto, jonka 
herääminen itse kussakin saa meidän toimimaan yhteisen hy-
vän puolesta auttaen myös vaikka nyt ajankohtaisia afgaanipa-
kolaisia muutakin kuin vain sanomalla vain niin. Suhonen oli 
ensimmäisiä nykytanssin näkijöitä, jotka näkivät nykytanssin 
osana yhteiskunnallisen tasevertaisuuden edistämisprojektina, 
ja tärkeänä poliittisena kasvattajana valituksen projektin ja 
humanismin ideoiden hengessä tälle vuosisadalle päivitettynä, 
kun hän esimerkiksi kirjoitti otsikolla ”Politiikka, rasismi ja 
tanssi” Tanssi-lehdessä, arvioiden silloin maailmalla ristirii-
taisia tunteita herättänyttä Lilian Karinan ja Marion Kantin 
kirjaa ”Tanz unterm hakenkreuz – Tanssi hakarastin varjossa”. 
Kirja on siksi tärkeä, ettei kukaan olisi puhunut siitä – eihän 
sitä ole edes suomennettu – ellei Suhonen olisi osallistunut 
eräänä kevätpäivänä Tukholman Danshögskolanissa järjestet-
tyyn seminaariin, jossa käsiteltiin tätä aihetta eli politiikkaa, 
rasismia ja tanssia. 

Suhosen mukaan paikalla olleet kirjan tekijät, tanssipeda-
gogi Lilian Karina ja tanssintutkija Marion Kant kertoivat 
tilaisuudessa teoksen teemoista ja vastaanotoista. Keskustelus-
sa tultiin myös nykyhetken, monikulttuurisuuden ongelmiin 
sekä kulttuuriseen syrjintään. Esiin oli noussut kysymys ruot-
salaisen kansantanssin etuoikeutetusta asemasta esimerkiksi 
koulutuksessa, sillä Danshögskolanissa pystyi tuolloin opis-
kelemaan vain ruotsalaisen kansantanssin opettajaksi, vaikka 
Ruotsissa oli maahanmuuttajien ansiosta jo monia muitakin 
kansantanssikulttuureja. Kirjassa kuvataan vähän tutkittuja 
tanssin vuosia Saksassa 1933-1945: ”Karin kuvaa saksalaisen 
modernin tanssin kehitystä ja sen taustalla olevia aatteellisia/
uskonnollisia suuntauksia, kuten teosofiaa ja antroposofiaa, 
sekä natsien aatemaailmaa, rotu- ja perinnöllisyysopin sekä 
juutalaisvihan taustoja.” Suhonen tekee kirja-arviossaan lisäk-
si yhden tärkeän huomion: rasismilla ja antisemitismilla on 
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Euroopassa pitkä historia, ja kun siitä saa tietoa, alkaa ymmär-
tää, miksi natsit onnistuivat politiikassaan. Suhosen kirjoituk-
sen jälkeen meni vain hieman yli kymmen vuotta, kun sekä 
Ruotsissa että Suomessa nosti päätään muukalaisvihamielinen 
kansallisiin tunnuksiin vetoava äärioikeisto. Ei kai he noin vain 
yhdessä yössä sateen jälkeen nousseet tyhjästä kuin tatit? 

Siksi on tärkeää, että asioista puhutaan suoraan niiden 
oikeilla nimillä jo ennen kuin ne muuttuvat peruuttamatto-
miksi mieliharmeiksi päässämme myös taiteessa ja erityisesti 
nykytanssissa kuin ihmisyydelle varoitukseksi sitä alati vaani-
vista vaaroista. Tätä on ns. vastavoimapolitiikka, jota itseään 
suojelevan humanistisiin arvoihin vannovan kansalaisyhteis-
kunnan eri toimijoiden tulee tehdä ja johon varautua myös 
kansalaisilleen tarjoamassaan taidekoulutuksessa. Suhonen oli 
itsekin innoissaan kirjasta ja sen kahdesta eri tavasta lähestyä 
aihettaan. Tällainen pamfletin, tutkimuksen ja dokumentin 
sekoitus oli hänestä virkistävä, eikä hän voinut ymmärtää sak-
salaiskriitikkojen hyökkäyksiä kuin sovinnaisuuden ja ehkä 
huonon omantunnon ilmauksina: ”On hölmöä ja populistis-
ta kuitata tämän kirjan ansioita sillä, että kaipaa tutkimusta 
”tanssista sirpin ja vasaran alla”, kuten Horst Koegler tekee. 
Mutta silloin kun lähestytään pitkään vaiettuja aiheita, käy-
tetään torjuntaan kaikkia lyömäaseita.” Vastavoimista tärkein 
on vastavoima meissä kaikissa vaanivalle yltiöpäiselle itsek-
kyydellemme – mutta aivan erityisesti nykytanssijoille, jotka 
ovat kiinnostuneita etupäässä omasta kehostaan - joka laittaa 
meidät toimimaan vain oman itsemme puolesta. Nykytanssijat 
elävät ambivalentissa suhteessa julkisuuteen. Toisaalta heidän 
on miellytettävä medioita saadakseen huomiota, ja parhaiten 
se onnistuu, jos pitää itsestään riittävästi kovaa ääntä. Mut-
ta yhtäältä heidän tulisi pyrkiä keskittymään omaan sisäisen 
äänensä kutsuun. Silloin olisi parasta nousta Uotisen tavoin 
ikoniseksi symboliksi. Mutta sen seurauksena minuuden tie-
dostaminen johtaa usein oman arvon ja aseman liioiteltuun 
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varjeluun, mikä vaatii paljon kielteistä energiaa, synnyttäen 
myös epäilyttäviä tapoja toimia ja ajatella muita vastaan. 

Suhonen mietti kirjoituksestaan lopuksi löytyisikö Suomen 
tanssielämän vaiennetuista taustoista Ruotsin tapaan natsiyh-
teyksiä? Näistä asioista ei koskaan voi puhua liian paljon, sillä 
fasismi syntyy pienistä puroista ihmisten keskinäisenä pahuu-
tena. Ongelmalliseksi tämän tekee sen, että psykopaatit ovat 
hurmaavia ja menestyviä kaikilla aloilla, vaikka he ovat ja toi-
mivat kuin Molierin näytelmän ”Le Tartuffe ou lìmposteur 
(Tartuffe oli petkuttaja). Tartuffe oli röyhkimys vailla vertaa, 
mutta myös hyvin älykäs ja paheellinen huijari, joka sopisi 
hyvin tämän päivän menestyvän keskiluokan tyypillisimmän 
edustajan esimerkiksi. Vastavoimista voi tulla myös ajan myötä 
itsensä alkuperäisen oivalluksen ja tarkoituksen vastavoima, 
se, jota varten se aikoinaan itse nousi vastustamaan Daavidina 
Goljattia, milloin linkoaa hengiltä ison älykääpiön. 

Nyt astuu kuvioon mukaan tanssin tätimafia ja sen voimak-
kain ase – hyvin koulutetut ja osaavat kirjoittajat, jotka määrit-
telivät sen, miten nykytanssista kirjoitettiin, ketä nostettiin ja 
ketä tiputettiin ja miksi Tanssi-lehden ympärille ryhmittyneen 
joukon toimesta. Eikä tämä joukko ollut pieni tai mitätön 
tai vailla valtaa. Päinvastoin he olivat suomalaisen nykytanssin 
uusi älyllisesteettinen eliitti ja mahtava makutuomaristo. 

Tiina Suhonen muistutti sopivasti, että sanomalehtiarvos-
telujen tarkoitus ei ollut olla tanssin historiankirjoitusta. Sen 
olen itsekin ymmärtänyt tätä esseekirjaa kirjoittaessani. Mutta 
niillä pääsee oivallisesti jutun juureen kiinni asian ytimeen. 
Suhonen ei sanomalehtikritiikistä pitänyt, koske ne luettiin 
nopeasti ja unohdettiin yhtä pian. Mutta hän tunnusti niiden 
viittaavaan menneisyyteen ja vahvistavan käsityksiämme siitä 
tai parhaimmillaan tulkitsevan mennyttä uudesta näkökul-
masta: 

”Itse asiassa arvostelut tulevat myöhemmin muodostamaan 
tärkeän osan tanssihistorian lähdemateriaalista.”
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Tanssin 
sanallistaminen

Tiina Suhonen oli oikeassa, vaikka ei vielä tuolloin tiennyt, 
että juuri hänen artikkelinsa ja niiden suorapuheisuus sekä sel-
väjärkisyys innostivat myös tämän esseekirjan kirjoittajaa, kun 
hän kirjoitti kirjoittajalla olevan aina suuri vastuu ja valta, sillä 
vain harva lukija alkaa tarkistaa arvostelun luomaa mielikuvaa 
menneestä. Tanssin sanallistamisesta Suhonen kirjoitti myös, 
sillä häntä askarruttivat tanssin oheistekstit. Hän myönsi nii-
den myös ärsyttävän. Mutta hän ymmärtää koreografeja, ettei 
omakaan hänen katsojan kokemuksensa tanssista verbalisoidu 
vaivatta, sillä tanssin eräs suurimmista ongelmista on sekä itse 
tanssijoille että tanssia seuraaville katsojille, se ristiriita, mikä 
on nähdyn esityksen ja siitä sanallisesti kuvaavien maailmojen 
välillä; kokemuksemme tanssista oli aina tulosta sosiaalisista 
ja kulttuurisista arvoistamme. 

Se on ikuisesti ratkaisematon ristiriita kaiken taiteen ja 
taiteen kokemisen välillä ja tarjoaa erilaisten tulkintojen li-
säksi mahdollisuuden huijaamiseen ja suoranaisiin petoksiin 
väittämällä esityksen ja siinä nähtyjen liikkeiden merkitysten 
olevan jotain sellaista, mitä ne eivät ole. Suhosen mukaan 
tanssia, kuten useampia elämän ilmiöitä, voi sanoilla lähestyä 
usein vain vajavaisesti, likimääräisesti. Keho on ollut länsi-
maisessa kulttuurissamme yhteiskunnallinen kestotabu jo yli 
2000 vuotta. Sanotaan kehon olevan älynsä varassa ihmisen 
ikuinen mysteeri, joka on yrittänyt kieltää sinnikkäästi li-
hallisen luonteensa. Ennen ruumista kuritettiin, jotta henki 
olisi jalostunut. Tanssin kannalta kiinnostavaa on miettiä ky-
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symystä; miten keho muuttuu esityksessä näyttämöllä niin, 
että koemme sen ihan eri tavalla nähtynä kuin mitä tanssijat 
sen meille fyysisesti näyttävät? 

Suhosen mukaan oheistekstien sanat tanssista ovat kat-
sojalle yksi portti teokseen: ”Ne muodostavat osan teoksen 
ympärille rakentuvasta kehyksestä, joka Susan Fosterin mu-
kaan vaikuttaa siihen, miten katsoja teoksen näkee ja mitä 
siltä odottaa. Tekijä vastaa siitä, miten ja mihin sanallisen 
portin kautta johdatetaan. Jos sanat eivät ole mahdollisia, 
miksi panna niitä lainkaan? Jos tekijä esimerkiksi kokee sanat 
ahdistavina ja määräävinä, miksi hän ahdistaa niillä katsojaa?” 
Juuri tästä syystä tanssijoiden itsensä keskuudessa on herät-
tänyt paljon keskustelua tanssin sanallistaminen, mitä monet 
pitävät huijauksena, sillä jokaisella on erilainen kokemusmaa-
ilma, sanavarasto ja kyky kuvata verbaalisesti näkemiään ja 
kokemiaan ulkoisia ilmiöitä. 

Tanssin sanallistamisesta onkin tullut jo mainittujen 
tanssin tätimafian kirjoitustaitoisten jäsenten leipäpuu, jolla 
ylläpidetään samalla yksimielisyyden ja yhden ajattelun kaa-
nonia nähdä tanssi esimerkiksi heidän toivomallaan tavalla vä-
lineellisenä osana jotain suurempaa yhteiskunnallista taistelua 
keskeneräiseksi jääneessä ihmisoikeustaistelussa vastaan vahva 
hegeliläinen velvollisuuksien ahdistama pakkoyhteiskunta tai 
luoda vastavoima patriarkaaliselle rakenteelliselle väkivallalle 
yhteiskunnassa. Suhonen kirjoittaa, että suomalaisten koreo-
grafien lauseet tuntuvat useammin kuvaavan yleisesti heidän 
käsityksiään tanssista kuin avaavan (siis edes likimääräisesti) 
nähtävän teoksen tekemisen, sisällön tai muodon problema-
tiikkaa. Ja hänen mukaansa, mikäli teoksesta jotain sanotaan, 
se tehdään usein kieltämisen kautta: en kerro tarinaa, tässä ei 
ole roolihenkilöitä: ”Mihin ihmeeseen tekijät oikein vertaa-
vat teoksiaan? Onko aikoihin nähty nykytanssiteoksia, joissa 
olisi tarina, roolit ja perinteinen aristoteelinen dramaturgia? 
”Puhtaassa” muodossa niitä ei ollut edes 70-luvulla, mikäli 
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joku niin kuvittelee.”
Tanssin sanallistaminen on aika uusi ilmiö historiallisesti. 

Jo Suhosen siteeraama Susan Foster oli sytyttämässä roihua 
1980-luvulla sen ajan tapaan keskustella koreografioista. 
Vuonna 1986 ilmestyneessä kirjassaan ”Reading Dancing” 
hän vastusti yleisestä näkemystä, etteikö tanssiakin voi ku-
vailla kielellä. Fosterin mielestä tanssijat eivät olleet mykkiä 
ja idealisoituja ruumiita, vaan jotain ihan muuta. Tanssinkin 
hän näki selkeänä merkkijärjestelmänä, jota voitiin helposti 
lukea. Kirjassaan ”Coreography and Narrative” vuodelta 1996 
Foster tutkii baletin historian kykyä heijastella kulttuurisia kä-
sityksiä ruumiista. Kirjassaan ”Choreography and Empathy” 
vuodelta 2010 hän kritisoi mm. tässä kirjassa myöhemmin 
esitettävää väitettä tanssin ymmärtämisestä kinestaattisen 
empatian avulla. Tiina Suhonen pohti jatkossa myös sitä, 
johtuiko tanssin ja sanan välinen näennäinen kitka siitä, että 
puhetta tanssista, tutkimusta, teorianmuodostusta, syvällistä 
kritiikkiä, teosanalyysejä jne, oli kansainvälisestikin katsoen 
harjoitettu vasta parinkymmenen vuoden ajan (kirjoitettu 
1990-luvun lopulla)?

Taustalla vaikuttaa filosofi Richard Rortyn ajatus itsensä 
luomisen elämän identifioinnista esteettiseksi elämäksi. Rorty 
hylkäsi kaiken vakaalle itsetuntemukselle perustuvan ”puh-
tauden etsinnän” ja koruttomuuden ja kannattaa sen sijaan 
asiasta kirjassaan ”Taide, elämä ja estetiikka” (Gaudeamus 
1997) kirjoittaneen Richard Shustermanin mielestä ”itsensä 
avartamisen, ”itsensä rikastuttamisen” ja ”itsensä luomisen” 
tavoitteita, mitkä tarkoittavat nykytanssin maailmaan ja tä-
män kirjaan teemaan käännettyinä kaikkien niiden mahdol-
lisuuksien hyväksikäyttämistä, joilla saadaan maksimitulos 
ulosmitattua olla nykytanssissa sisällä, kuka fyysisesti, kuka 
sanallisesti: ”Hänelle halua avartaa itseään on halua tarttua 
yhä uusiin mahdollisuuksiin, oppia jatkuvasti, antautua täysin 
uteliaisuuden valtaan, halua, joka päättyy kohdattuaan kaikki 
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menneisyyden ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Tämä itsen-
sä rikastuttamisen ja luomisen tavoittelu pyrkii kahtalaisen 
uusien kokemusten ja uuden kielen esteettisen tavoittelun 
avulla kuvaamaan uudelleen ja siten rikastuttamaan näitä 
kokemuksia ja niiden kokijaa. Esteettisenä tavoitteena ei 
enää ole nähdä asiat vakaina ja kokonaan, vaan nähdä ne 
ja itsemme muutoksen välineiksi tarkoitettujen jatkuvasti 
uusien vaihtoehtoisten kertomusten ja vaihtoehtoisten sa-
nastojen läpi.”

Tiina Suhoselle sanan ja musiikin suhteen voisi kuvitella 
vielä vaikeammaksi, mutta hänen mukaansa musiikintutkijat 
ja tekijät eivät tunnu kokevan suuriakaan estoja taidemuo-
tonsa sanallisessa erittelyssä. Traditio oli Suhosesta jo toinen. 
Tästä oli kysymys myös tanssin sanallistamisessa sekä yleisesti 
että Marjaana Toimisen Tanssi-lehdessä olleessa artikkelissa 
erityisesti. Tanssin sanallistaminen oli selvästikin oma vai-
keaselkoinen taiteenlajinsa. Tämä näkyi hyvin Toimisen 
kirjoittaessa Ari Tenhulan koreografiasta neljälle naiselle ja 
kahdelle miehelle: ”Kuulostaa ehkä kuivakkaalta, mutta eni-
ten vaikutuin teoksen äärimmäisen huolellisesti toteutetusta 
rakenteesta: kohtausten niveltymisestä toisiinsa, koko teok-
sen kaaresta, liikkeen ja musiikin suhteesta ja erityisesti valon 
dramaturgiasta. Aha ja Voi! oli tyylipuhdas koreografia sanan 
varsinaisessa merkityksessä. Ah ja Voih! perustuu ryhmän 
dynamiikalle. Koreografi liikuttelee ryhmää tavalla, joka ei 
suomalaisessa tanssiteatteriperinteessä ole kovin tavanomai-
nen. Sitä voisi luonnehtia viileäksi tai etäännytetyksi. Viileys 
on myös harkittua: se on keino käsitellä teoksen teemaa, ro-
manttista rakkautta. Viileys muuttuu teoksessa hyväksi teho-
keinoksi, koska se säännöllisesti rikotaan pienillä, sävähdyt-
tävillä yksityiskohdilla.” Tanssin sanallistamiseen liittyy myös 
pimeämpi puoli, joka on osannut taitavasti koko nykytanssin 
olemassaolon vääntää tanssin jo pelkkänä sananakin palvele-
maan ovelasti vain omia itsekkäitä tavoitteitaan. 
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Kun Paavo 
Lipponen ei saanut 

lippuja 
Tanssintutkija ja tanssista paljon kirjoittanut, Aino Kukko-
nen, kirjoitti 22.8.2018 otsikolla ”Tanssia tyhjiössä?” KATSA-
UKSEN KRITIIKIN UUTISTEN VERKKOARKISTOON 
TANSSINTUTKIJAN KULMASTA. KATSAUS ON MA-
SENTAVAA LUETTAVAA. Kun Kukkonen omien sano-
jensa mukaan lähti tutustumaan Kritiikin Uutisten uuteen 
verkkoarkistoon syksyllä 2017, hänen ensimmäinen, ja ehkä 
hieman kauhistunut ajatuksensa oli, että sieltä paljastuukin 
yllättäen laaja keskustelu suomalaisesta tanssitaiteesta, sen si-
sällöistä ja teoreettisista lähestymistavoista; löytyisi kokonaan 
uusia vastauksia väitöskirjassaan (vuonna 2014) pohtimiinsa 
kysymyksiin, mitkä käsittelivät suomalaisen tanssin lähihisto-
riaa sekä kolmen koreografin teosten suhdetta postmodernin 
käsitteeseen. Tällaista keskustelua hän ei kuitenkaan löyty-
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nyt. Helpotuksen huokauksen ohella oli Kukkosesta surul-
lista huomata, ettei tanssitaide ollut sen enempää läsnä edes 
taidekriitikoiden omissa julkaisuissa. Huomio sai pohtimaan 
poissaoloa ja halun selvittää, millaisia olivat 1980–90-luvuilla 
ilmestyneet tanssia käsitelleet artikkelit:

”Kritiikin Uutisten verkkoarkistoprojektissa on digitoitu 
lehdet vuosilta 1969–2016. Aloitin tekemällä hyvin yksin-
kertaisen haun: sanalla tanssi tuli yhteensä 12 osumaa, joista 
varsinaisia tanssiaiheisia artikkeleita oli 9. Osassa sana tanssi 
oli vain esimerkiksi kuvatekstissä tai kun lueteltiin SARV:n 
jäsenet aloittain. Verkkoarkistoa tullaankin jatkossa kehit-
tämään niin, että artikkeleista tulee jonkinlainen sisällön-
kuvailu, joka mahdollistaa haun artikkelin avainsanoilla. 
Ensimmäinen verkkoarkistosta haulla löytämäni artikkeli oli 
vasta vuodelta 1988, ja suurin osa teksteistä oli haastatteluja 
ja raportteja, mukana oli yksi kirja-arvio. Sisällöllisesti oltiin 
perusasioiden kanssa tekemisissä, sillä ei ollut vielä pohjaa, 
jonka päälle rakentaa.”

Kukkonen kirjoittaa, miten Tiina Suhonen pohti artikke-
lissaan Tanssi-lehdessä 2/1988 tanssin ja kirjoittamisen haas-
tavaa suhdetta: miten kuvata taiteenlajin välittömyyttä, sen 
hetkellisyyttä − tanssiteosta ja liikettä? W. B. Yeatsin runoa 
lainaten hän kysyy voiko tanssijan erottaa askelistaan. Artik-
keli esittelee tanssikirjoittamisen kansainvälisiä klassikoita 
aina 1700-luvulta Jean-Georges Noverresta lähtien osoittaen 
eurooppalaisen ja amerikkalaisen tanssikirjoittamisen tradi-
tion olemassaolon. Se tuo myös esiin kriitikon ammattitaitoa 
ja vastuuta, koska erityisesti Suomessa tanssiteosten esityskaari 
on usein hyvin lyhyt. Suhonen muistutti, miten tanssi on 
osa laajempaa kulttuurista kontekstia; runoilijatkin voivat 
kirjoittaa tanssista. Hän kuvailee kuinka Théophile Gautier, 
Stéphane Mallarmé ja Paul Valéry olivat kiinnostuneet tans-
sista ilmiönä: pysähtymättömän ja tavoittamattoman metafo-
rana. Artikkelissa kannustetaan kaikkia nauttimaan tanssista 
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sekä myös kirjoittamaan ja puhumaan siitä:
”Samassa numerossa ilmestynyt Anne Rouhiaisen kirjoitta-

ma Raisa Rauhamaan haastattelu kuvailee suomalaisen tanssin 
kentän tuolloista tilannetta. Rauhamaa toimi 1980-luvulla 
HYY:n kulttuurikeskuksen toiminnanjohtajana ja mahdollisti 
Vanhan ylioppilastalon toiminnan myös tanssin foorumina. 
Artikkelin mukaan suomalainen tanssikritiikki ei tuolloin 
toiminut erityisesti keskustelun luojana tai ylläpitäjänä – en-
nemminkin kritiikki oli omiaan luomaan kuilua. Artikkelin 
alku on jopa lannistava: ”Suomalaisen tanssin tilaa ja varsin-
kin uudemman tanssin tilaa ja merkitystä on äärimmäisen 
vaikea hahmottaa, koska esiin nousee käsitteellinen ja kul-
turaalinen tyhjiö. — Päivälehtien masentavien kritiikkien ja 
niiden anonyymien massojen, jotka viettävät vapaa-aikaansa 
hikisissä treenisaleissa jazztanssin merkeissä, välillä vallitseva 
kuilu on ylittämätön.” (Rouhiainen 2/1988, 2).” 

Artikkeli vahvisti Kukkosen aiempaa tulkintaa (Kukko-
nen 2014) siitä, että 1980-luvulla tanssissa jatkui lajien jako 
balettiin, moderniin tanssiin ja jazztanssiin, joista viimeksi 
mainittu esiintyi lehtikirjoituksissa usein juuri laajan harrasta-
jamääränsä kautta niin sanotun populaarin edustajana. Baletti 
ja moderni tanssi taas esitettiin hänen mukaansa usein vanhan 
vastakkainasetteluasetelmansa kautta. Kun kansainvälinen il-
miö, niin sanottu ”uusi tanssi”, alkoi vaikuttaa 1980-luvun 
alussa Suomessa, se ei sopinut Kukkosen mukaan tähän ku-
vioon. Uuden tanssin estetiikka ja ajattelutavat olivat tör-
mäyskurssilla tiettyjen tanssikriitikoiden kanssa:

”Sittemmin vastakkainasettelut ovat onneksi löyhentyneet. 
Tanssin kirjo on laajentunut, lajien puhtaus ei ole enää kes-
keistä eikä kriitikoiden kiinnostuksen kohde. Uuteen tanssiin 
kuuluneet tanssintekemisen tavat ovat läpäisseet myös tans-
sikoulutuksen. Nykyään tanssitaiteilijat tiedostavat oman 
praktiikkansa yhdistävän useita eri perinteitä ja tekemisen 
tapoja. Klassinen baletti ei ole nykytanssijalle uhka, vaan se 
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voi olla myös mahdollisuus uusiin merkityksiin. Rauhamaa 
mainitsee suomalaisessa tanssissa olleen oma postmoderni vai-
heensa eli mm. Amsterdamin koulutuksen vaikutukset sekä 
nimeltä Sanna Kekäläisen, Riitta Pasasen ja Jaana Turusen, 
mutta sen laajemmin käsitettä ei tässä yhteydessä avata, vaan 
keskitytään ennemminkin tanssin vaikeisiin tuotanto-olosuh-
teisiin Suomessa. Jos kritiikki toteaa teoksen olevan vain alan 
entusiasteille, se on luomassa estettä potentiaalisten katsojien 
ja tanssiteoksen välille.”

Olen ottanut tähän kirjaan yhdeksi esimerkiksi Rauha-
maan mainitseman Jaana Turusen. Tanssin kritiikki on vaikea 
ala Tanssi-lehden entisen lyhytaikaisen ja 1990-luvun alussa 
päätoimittajana olleen Jorma Hyvösen mielestä ainakin kol-
mesta syystä. Ensiksikin tanssissa on monta lajia, suuntaa ja 
monta tasoa eikä sitä voi yksiselitteisesti määritellä yhdeksi 
tavaksi kokea ja välittää kokemusta. Tanssilla on monta kiel-
tä, joita erikatsojat ymmärtävät eri tavalla. Hyvä ja huono 
ovat Hyvösen mukaan sidoksissa aikaansa ja aika on jatku-
vasti liikkeessä. Hyvösen huomiot on julkaistu Tanssi-lehden 
pääkirjoituksessa 2/94 otsikolla ”Kukapa kritiikkiä pelkäi-
si” juuri samaan aikaan, kun tanssikritiikistä alettiin puhua 
laajemmin Suomessa kaikkialla muualla, paitsi silloin vielä 
aika hampaattomassa alan omassa lehdessä, Tanssi-lehdessä, 
jota ylläpiti 1980-luvulla vanhakantainen tanssin tätimafia – 
edellinen päätoimittaja oli Pirjo Raiskio ja lehteä kustansivat 
yhdessä tanssialan eri järjestöjen yhteenliittymä Suomen tans-
sialan keskusliitto ja lehden sisältö oli koko tanssin kenttää 
edustavaa ja ketään kiinnostamatonta sillisalaattia sieltä täältä 
poimittuna tanssin vielä melko hiekkaisilta pikkuteiltä ympäri 
Suomea kansantanssista kilpatanssiin. 

Hyvönen kiinnitti tärkeään ongelmaan huomion pääkir-
joituksessaan. Tanssin olosuhteet ja mahdollisuudet olivat 
aika heikoissa kantimissa 1990-luvun alussa, kun suoma-
lainen nykytanssin kenttä alkoi muodostua teatterikoulun 
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tanssitaiteen laitoksen tanssijan ja koreografin koulutuksen 
saaneista nuorista tanssijoista sekä muista ns. vapaan kentän 
toimijoista. Mutta eipä ollut kriitikoissakaan hurraamista Hy-
vösen mielestä. Hänen mielestään hyviä kriitikoita oli vähän. 
Kokeneita kriitikoita hän arvosti, sillä heillä oli hänen mie-
lestään perspektiiviä sijoittaa esitys muiden esitysten rinnalle 
aikaan ja paikkaan – historiaan. Mutta juuri nämä kokeneet 
kriitikot olivat nykytanssin ymmärtämisen tulppana. Siitä 
Hyvönen ei maininnut sanallakaan. Siitä puhui Rauhamaa. 
Kriitikko voi Hyvösen mielestä siellä verrata esitystä ennen 
näkemäänsä, luokitella…Mutta juuri siinä olikin kritiikin 
kuollut piste, mitä Hyvönen ei nähnyt tai halunnut tunnistaa 
asemansa takia tasapainottelemassa hyvinkin erilaisten mut-
ta myös vahvojen naisten välissä, kun hän kirjoitti kokeneen 
kriitikon myös huomaavan sekä tanssijan ja koreografian työn 
heikkoudet että sen hyvät puolet. Hyvösen sanahelinä sumut-
taa, sillä hänen mukaansa heillä oli yhteinen kieli ja väärinym-
märtämisen mahdollisuudet olivat siksi muka vähäiset. 

Hyvönen jeesusteli asiasta tahallisen ulkokohtaisesti leipä-
pappina; kriitikko ja tanssija olivat tosielämässä kuin kissat ja 
koirat keskenään. Käytännössä yhteistä kieltä ei ole ja kritiik-
kiin sisältyy paljon muutakin kuin vain teosanalyysiä. Kriitik-
ko ei yleensä ymmärrä tanssijaa, koreografia kylläkin. Tuntuu 
kuin kovasti kilpailussa tanssimaailmassa tanssijan, joka ei saa 
ajatella eikä syödä riittävästi, puolella ei olisi ketään; tanssijan 
ja muun maailman väline railo on leveä eikä sitä noin vain 
ylitetä, kuten selviää Toni Bentleyn kirjasta ”Tanssijan tal-
vi” (Kirjayhtymä 1992): ”Me kutsumme elämäksi sitä, mitä 
emme tee – me tanssimme, me emme elä. Meiltä on kaikki 
elämän mausteet kielletty. Minä ajattelen liikaa, aivan liikaa 
voidakseni tanssia. Mutta pitääkö ajattelun katkaista urani? 
Me tanssijat emme ajattele kuolemaa, emme voi. Emme edes 
voi ajatella tulevaisuutta, koska meillä ei ole tulevaisuutta, ei 
taloudellista turvaa, ei koulutusta mihinkään muuhun am-
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mattiin.” 
Kirja on tanssia tuntemattomalle hämmästyttävä lukuko-

kemus siitäkin huolimatta, että se on sokeroitu nyyhkytarina 
rakkaudesta balettiin ja ihan varmasti New York City Balletin 
markkinaosaston näpelöimä rahoittajien vaatimuksesta. Klas-
sisen baletin suljettu maailma on spartalaisen kylmä asentojen 
ja pakkojen maailma, missä varpaat ovat verillä 12-tunnin 
työpäivän jälkeen. Kyseessä on tiukkojen määräysten sään-
telemä ei-vapaa ja ankara maailma tai enemmänkin vankila. 
Mutta ei nykytanssikaan mitään ruusuilla tanssimista vapau-
den puolesta ole. Kukaan ei uskalla puhua tästä tai siitä, että 
kyseessä saattaa olla enemmän urheilu kuin taide. Mitä taidet-
ta on virittää itsensä marmoripatsaaksi ja kärsiä siitä masokis-
tisesti koko ikänsä vahvoja kipulääkkeitä syöden saaden siitä 
vielä sivuvaikutuksina syövän? Tämäkö on se hinta, minkä 
nuoret tytöt ovat valmiita maksamaan heihin lapsena syöte-
tystä ballerinaunelmasta? 

Kamalinta on Bentleyn toteamus siitä, että on tuskin ole-
massa tanssijaa, jonka tulevaisuuden suunnitelmissa ei kan-
gastaisi kolmen aterian syöminen päivässä. Kirjoitin samoi-
hin aikoihin samasta asiasta Tanssi-lehteen Kööpenhaminan 
kuninkaallisen baletin ensitanssija Sorella Englundin jäähy-
väisesityksestä Bournoville balettifestivaalien aikaan August 
Bournovillen La Sylphidiessä. Tanssi-lehden päätoimittaja 
Pirjo Raiskio poisti kysymättä edes lupaani juttuni alun, mis-
sä kerroin 50-vuotiaan epätavallisen langanlaihan ballerinan 
juosseen kuola suusta valuen ensimmäisenä esityksen jälkeen 
Carlsbergin pääkonttorin juhlatiloissa järjestetyn juhlabuffe-
tin herkkuja notkuvien pöytien ääreen. Jututin silloin asiasta 
Sorellaa, joka tunnusti saman kuin mistä Bentleykin kir-
joituksessaan totesi jokaisen tanssijan haaveilevan: että saisi 
kerrankin syödä kunnolla kuten muutkin ihmiset eikä olla 
jatkuvasti nälässä. Miksei näistä asioista olisi saanut puhua 
vielä 1990-luvun alussa klassisen baletin yhteydessä? Kysymys 
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jo kertoo, millaisesta maailmasta klassisessa baletissa on ky-
symys. Onneksi nykytanssi tuli kuin tilauksesta pelastamaan 
sen, mitä klassinen baletti oli ehtinyt parissa vuosisadassa tu-
hoamaan tanssin nimellä ihmisten alistamista ja rääkkäystä 
jatkaen vain rikkaiden ja etuoikeutettujen nautintona.

Tanssia tulisi arvostella, ei motiivien, vaan tulosten perus-
teella. Mutta kuka nyt niin ikinä maailmassa tekisi, kun ei 
ole tehnyt aikaisemminkaan? BBC:n mustaa huumoria es-
toitta viljelevä Inside NO. 9-ohjelman jaksossa 5 ”Ja voittaja 
on….” irvaillaan taidemaailman sisäiselle mädännäisyydelle, 
kun kyseessä on parhaan naisnäyttelijän valinta ammattilaisis-
ta koostuvassa raadissa,  ja yhdestä tavallisesta katsojasta, joka 
myöhemmin paljastuu ovelaksi näyttelijäksi, joka saa muun 
raadin tanssimaan pillinsä mukaan ja valitsemaan hänet itsen-
sä palkinnon saajaksi tietämättä hänen oikeaa henkilöllisyyttä. 
Raatilaiset eivät arvostele näyttelijöitä, kun eivät osaa eivät-
kä halua sen mukaan, kuka näyttelee parhaiten, vaan omien 
henkilökohtaisten mieltymysten ja yleisten syiden, kuten 
näyttelijän suosio ja mitä hänestä julkisesti puhutaan tai mitä 
kriitikot ovat hänestä kirjoittaneet perusteella; se mitä taitei-
lijasta puhutaan ja kuka puhuu, on paljon tärkeämpää kuin 
se mikä hän oikeasti on ja mitä hän tekee ja miten.

Käsi sydämellä: kritiikki on aina yhtä ummehtunutta ja 
sidoksissa kriitikon omiin puolueellisiin arvostuksiin. Siksi 
se on turmiollista ja saadessaan mahdollisuuden leikkiä ju-
malaa, tekee sen täysin rinnoin, vaikka muuta väittäisi. Mutta 
koska ilman kriitikoita ei olisi taiteilijoita, ihan kuten ilman 
taidemaailmaa jonkun teorian mukaan ei olisi taidettakaan, 
eikä taitelijoita ilman kriitikoita, pitäisi kritiikki nähdä osana 
tätä taustaa vasten isompaa taiteen sisäistä peliä yrittää säilyt-
tää selkeä hajurako tavallisiin ihmisiin. Siihen kuuluu myös 
tieto siitä, mikä on hyvää ja mikä huonoa taidetta. On tär-
keä muistaa taiteen tehtävä ja katsojakokemus - se on paljon 
muutakin kuin vain yksi silmäys; siihen sisältyy, tai pitäisi 



66

sisältyä, kokonainen maailma joko suljettuna tai avoimena, 
ja sen pitäisi olla itsessään kannanotto siihen, miten maailma 
makaa tai sen pitäisi maata. Tässä on nykytanssin oikeutuksen 
paikka, jonka se on ottanut vakavasti. 1980-luvulla Suomen 
taidemaailma oli kovin umpioinen ja yksitotinen muutoinkin 
kuin vain mielikuvituksettoman tanssin osalta. Uutta taidetta, 
kuten ympäristötaidetta, ei maassa tunnettu. Porin taidemu-
seon silloinen johtaja, ja myöhempi näyttelykeskus Framen 
johtaja, Marketta Seppälä, uskalsi vastarinnasta huolimatta 
tuoda umpimieliseen työläiskaupunkiin kokeilevaa taidetta 
näytille. 

Muistan yksissä ympäristötaidetta Porin taidemuseossa ensi 
kertaa maassamme esitelleessä näyttelyavajaisissa porilaisten 
johtavien demareiden tyrmistyneen ällistyksen, kun keskellä 
taidemuseota oli hiekkavana, johon oli piirretty valkoisella 
värillä kujeileva taideteoksen nimi. En muista tarkkaan mikä 
se oli, mutta se oli mahdollisimman kaukana tavallisesta, jo-
tain runollista ja leikkisää se oli ja se ilmiselvästi ärsytti heitä, 
jotka olivat tottuneet taiteen olevan jotain hienoa, vakavaa 
ja ylhäistä, arjesta irti olevaa hymistelyä. Keskustelijat olivat 
asemansa takia - muistaakseni kaupunginhallituksen dema-
rijäseninä - kutsun saaneita tavallisia ihmisiä, joilla ei ollut 
taiteesta muuta kokemusta kuin kansakoulusta mieleen jäänyt 
perinteinen taiteen jaottelu. Marcel Duchampista he eivät ol-
leet kuulletkaan. Johtavat porilaisdemarit kertoivat käyvänsä 
avajaisissa vain ilmaisen viinan, joka oli joitain halpaa talous-
viiniä, ja tuttujen tapaamisen takia, eivät taiteen takia ennen 
kuin kauhoivat isoina annoksina paksuilla nakkisormillaan 
lisää sipsejä ahnaisiin suihinsa huulipunien levitessä pitkin 
poskia lisäämään suttuista yleisvaikutelmaa. 

Kukkonen muistutti vielä artikkelissaan, että tanssikeskus-
telun poissaolon huomaa myös Merja Hurrin artikkeli Kri-
tiikin Uutisissa (4/1984). Hän oli käynyt lisensiaattityössään 
läpi sanomalehtien kulttuuriosastojen kirjoituksia vuosilta 
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1950, 1960, 1970 ja 1980. Niitä hallitsivat neljä taidelajia: 
musiikki (21%), teatteri (20%), kirjallisuus (14%) ja kuva-
taide (11%), jotka veivät yhteensä 2/3 kirjoituksista. Mui-
den osuus jäi melko pieneksi: esimerkkeinä elokuva (6%) ja 
tanssi (3%). Kukkosen mukaan tilanne näkyi myös SARV:n 
(Suomen Arvostelijain Liitto) jäsenistössä. Kun lehdessä nro 
4/1993 lueteltiin jäsenistö aloittain, niin teatterikriitikkoja oli 
148 ja tanssikriitikoita 13, ja osa heistä oli vielä samoja hen-
kilöitä. Kukkonen katsoo asioita ylhäältä tutkijan kammiosta. 
Se on kaikkien akateemisten tanssintutkijoiden helmasynti, 
josta ei kukaan pääse koskaan täydellisesti pakoon. Pahinta on 
ns. kaksoisrooli – toimia sekä tanssijana, tuottajana, kriitikko-
na, tutkijana ja vielä päälle tanssijärjestöjen johdossa – jossain 
näissä tai useammissa samaan aikaan, mikä pienemmillä tai-
teenlajeilla on ymmärrettävää väen vähäisyyden takia. Sanoilla 
voi kuorruttaa minkälaisen kakun tahansa mielensä mukai-
seksi. Mutta tanssin maailma on täynnä erilaisia, toisiaan 
vastaan sotivia kuppikuntia ja ideologioita, ihan kuten kaikki 
muukin inhimillinen toiminta. En yhtään ihmettele, ettei ny-
kytanssista kirjoitettu tuona aikana sen enempää. Resurssit 
olivat vähäiset ja sekä teatteri että elokuva kiinnostivat meitä 
nuoria ihmeidennälkäisiä kulttuuritoimittajia enemmän. Oli-
han elokuvassa alkanut tapahtua sen jälkeen, kun nuori Aki 
Kaurismäki oli selättänyt vanhan lehmänmaidonlämpöisen 
paskahuussinaturalismin a`la Mollberg, ja Peter von Baghin 
markkinoimia Ranskan uuden aallon ”elämää suurempia elo-
kuvia” ihailtiin sekä elokuvakerhoissa että elokuva-arkistossa. 
Teatterissa raivosi omaa myrskyistä sotaansa vastaan luutu-
neita pikkuporvarillisia käsityksiä valovoimainen ja kaiken 
huomion vienyt Jouko Turkka. Mitä oli nykytanssin kentällä 
silloin? Ei paljon muuta ennen kuin valovoimainen Jorma 
Uotinen tuli ja räjäytti pankin. Sitä ennen suomalainen ny-
kytanssi oli kuin lainsuojaon. Sillä ei ollut rahaa, ei kunniaa, 
ei tekijöitä, ei tukijoita mutta ei kiinnostunutta yleisöäkään. 
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Lisäksi se oli kovin ”kokeellista” eli harrastajamaista. Toiseksi 
siitä puuttui hohto, tähdet ja tarinat. Kolmanneksi tanssijat 
kokivat olevansa osa väljähtänyttä vallankumousliikettä ja 
saarnasivat punaliput heiluen enemmän kuin tarinoivat. 

Asuin Kööpenhaminassa 1990-luvun alussa ja tein juttuja 
Kööpenhaminan kansainvälisestä teatterifestivaalista, jonka 
johtajan Trevor Davisin, joka epäröi pitkään, sain ylipuhuttua 
ottamaan tanssiteatteri Minimin esiintymään Kööpenhami-
nan kansainvälisen teatterifestivaalien yhteydessä järjestettyyn 
kilpailuun, jossa Minimi sijoittui kolmanneksi. Tein tapah-
tuneesta paikanpäältä pienen jutun Minimin kotikunnan 
lehteen, Warkauden-lehteen. Kun olin jutun lähettänyt fak-
silla sanomalehteen menin tapahtumapaikalle, ja näin mini-
miläisten istuvan omassa pöydässään. Huomasin siellä yhden 
vapaan tuolin ja kysyin, voinko istuutua heidän seuraansa. He 
mulkoilivat jostain kumman syystä jäätävän epäystävällisesti 
ja sanoivat paikan olevan varattu, vaikka kukaan ei istunut 
siihen illan aikana. Muistan vieläkin, miten erityisesti yksi 
tanssijoista vilkuili minua ilkeästi naureskellen silmissään 
pahantahtoinen voitonhuuma. Samana kesänä osallistuin 
ensimmäisen ja viimeisen kerran Kuopio tanssii ja soi-fes-
tivaaleille. Toimittajien kohtelu oli yhtä törkeää siellä kuin 
mitä Minimin tapauksessakin. Tein festivaaleista jutun Uu-
tispäivä-Demariin, kuten olin tehnyt aiemmin jutun Wienin 
kansainvälisistä tanssifestivaaleista, jonka brasilialaissyntyisen 
johtajan, Ismael Ivon (joka kuoli tätä kirjoittaessa 66-vuoti-
aana koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin), hoidin 
hänen pyynnöstään Suomeen esiintymään Vanhan ylioppilas-
talolle. Kuopio tanssii ja soi festivaaleilla järjestettiin perjan-
taina toimittajille ja sidosryhmien edustajille risteily Kallave-
delle, mihin sai varata lippuja lehdistövastaavalta. 

Olin aiemmin luvannut hoitaa kansanedustaja Paavo Lip-
poselle ja tämän toimittajavaimolle, Aila-Marialle liput ris-
teilylle. Festivaalien lehdistösuhteista vastasi silloin medioista 
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mitään tietämätön amatööri ja toimittajia sekä demareita 
erityisen syvästi vihannut tiukkailmeinen säksättäjä ja tun-
netusti känkkäränkkäinen tanssijoidenliiton puheenjohtaja, 
Timo Sokura, joka haisi eilisen päivän ilmaisviinalle, kieltäytyi 
antamasta meille lippuja vedoten siihen, ettei muka tiennyt 
kuka Paavo Lipponen oli. Ei ainakaan toimittaja, hän sanoi 
vihaisena ja sanoi lippujen olevan tarkoitettu toimittajille ja si-
dosryhmäläisille eikä kaiken maailman kyläpoliitikoille, joista 
kukaan ei ole kuullut eikä tule kuulemaan koskaan yhtään mi-
tään. Vitsi piilee siinä, että Paavo on varsinaiselta ammatiltaan 
toimittaja, mutta jo tuolloin politiikan nousupörssissä oleva 
vaikutusvaltainen taustavaikuttaja myös kulttuurielämässä ja 
toimi mm. Pohjoismaiden neuvoston kulttuurivaliokunnan 
varapuheenjohtajana. Muutaman vuoden päästä Lipposesta 
tuli maan pitkäaikaisin ja vaikutusvaltaisin pääministeri, joka 
ei tietyistä syistä koskaan sen jälkeen vieraillut Kuopio tanssii 
ja soi festivaaleilla

Timo Sokuran myöhempi ura törmäili tuittupäisyyden ta-
kia kaikkiin mahdollisiin seiniin, jota hänen näkökentässään 
oli jatkuvasti tarjolla katastrofaalisin seurauksin. Hän olisi 
halunnut kuulua tanssin tätimafiaan, mutta häntä ei olisi 
kelpuutettu edes sen ehdokasjäseneksi, sillä hän on amatöö-
ripohjalta tanssijaksi 1970-luvulla yltänyt tanssija. Eikä Timo 
Sokura ei ollut osaava eikä pidetty. Sen sijaan hän oli oikukas 
draamakuningatar, joka äyski kaikille kaiken aikaa kaikkialla, 
osoittautuen varsinaiseksi nillittäjäksi (filmihullukieltä, tart-
tuvaa) ja vittuilijaksi, joka jatkoi samaa epäkypsää nipottamis-
taan ja kukkoiluaan myös muualla tanssimaailmassa itseään 
munaten julkisesti, kuten eräässä varsin epäkypsässä kirjoi-
tuksessaan Tanssi-lehdessä sen ajan nykytanssin vaikutusval-
taisimmalle harmaalle eminenssille, Raija Ojalalle otsikolla 
”Terveisiä hobby Hallista”. Kirjoitus on lajissaan yhtä töykeä 
ja hävytön kuin Timo Sokura on taatusti tilanteessa kuin ti-
lanteessa kaikille livenäkin: ”Raija Ojala otti Tanssi-lehdessä 



70

1/98 kantaa suomalaisen tanssin ulkomaanviennin ongelmiin. 
Ansiokkaassa ja monin paikoin asiallisessa kirjoituksessa sivut-
tiin myös Suomen Tanssitaiteilijain liiton tammikuussa jär-
jestämää Bagnolet-Finland-tapahtumaa. Olen tietoinen siitä, 
että nyt ensi kertaa Suomessa järjestettyyn tapahtumaan jäi 
kovin lyhyt ilmoittautumisaika. Saadessamme tiedon mah-
dollisuudesta järjestää esikarsintakatselmukseen elettiin ke-
vättä 1997. Alalle tyypillisenä järjestönä eli köyhänä pyrimme 
luonnollisesti ensin varmistamaan edes jonkinlaisen rahoitus-
pohjan tapahtuman järjestämiselle, ennen kuin pystyimme 
tiedottamaan tapahtumasta koreografeille. Olimme kuitenkin 
iloisia, että viisi koreografia ehti mukaan ja ilmoittautui Rans-
kaan määräaikaan mennessä.”

Sokuralle tanssi on asema ja mahdollisuus päteä. Kaukana 
on se Isadora Duncanin maailma, missä tanssi oli henkilö-
kohtaisen vapautumisen mahdollisuus ja irrottautumista sen 
ajan ahtaista normikäsityksistä. Tanssimalla voi Duncanin 
tapaan tutkia, kuinka miellämme itsemme osaksi maailmaa 
ja elämme ruumiissamme. Sokuran maailma on umpioinen, 
esittäjän ja mahtailijan. Sokuran kirjoituksessa ole mitään 
muuta jännittävää kuin lukuisat kielioppivirheet ja väärät 
sijamuodot. Kirjoitus on olevinaan näppärä. Sokuran mieles-
tä on ”valitettavaa, että Ojala kiusaantui tyngässä ja tylpässä 
tapahtumassamme”. 

Sokura yrittää vetää mattoa Ojalan alta siinä onnistumatta. 
Paska juttu taas se, mihin kaiken sössivä Sokura työtää kätensä 
ja että pitää vielä sen jälkeenkin vittuilla Ojalalle henkilökoh-
taisesti, joka yrittää pitää vain surkeilijat omassa ruodussaan: 
”Mikäli tyngällä ja tylpällä viittaa teosten laatuun, emme 
katso olevamme siitä vastuussa”. Tosi alkeellista vittuilua ja 
lapsellista uhoa. Seuraavaksi katsomme miten kyräilevän tai-
devittuilun tosi ammattilainen, Raija Ojala, tyylillä tylyttää 
häiritsevänä kärpäsenä pitämänsä Sokuran irvailulla, joka on 
samalla sekä hyvin nerokasta että myös sairasta.
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Parahin Maggie
Nykytanssin hyvin koulutetut, itsetuntoiset ja avantgardistista 
taiteen radikaalilippua pikkuporvarillisuutta vastaan heilutta-
vat tanssijat olivat saaneet Zodiakin silloisesta johtajasta, Raija 
Ojalasta rohkean ja kovaäänisen puolustajan, jonka teksteissä 
oli menoa ja vipinää hitaampijärkisen ymmärtämättä missä. 
Ojalan kirjoitukset tanssin ja teatterin saralla olivat yleensä 
harvaa poikkeusta lukuun ottamatta (käsittelemme niitä erik-
seen ja yhtä pirullisesti kuin hän itsekin tekisi kirjan lopulla 
luvussa ”Tanssin sukupuolitettu totuus”) viiltävän teräviä ja 
ne sisälsivät aina myös tämän Suomessa harvinaisen itsetietoi-
sen monilahjakkaan esteettisälykön proosallisena vittuiluna 
harvinaisia helmiä sioille, kuten Tanssi-lehdessä ollut hänen 
yksi parhaimmista vittuilukirjoituksistaan opiksi ja ojennuk-
selle amatöörimäiselle Sokuralle kumppaneineen otsikolla 
”Parahin Maggie,”

Tyyli on piruilussaan varsin herkullista. Ensin Ojala kir-
joittaa lähestyvänsä ”sinua näin kirjeitse ensimmäistä kertaa”, 
kun hän pyytää vanhalla suomella arvokkaasti anteeksi va-
paamielisyytensä sinutellessaan ”Häntä”, vaikka he eivät ole 
koskaan tavanneet henkilökohtaisesti ja vaikka ”Hän” on 
maamme taidetanssin ensiedustajana ”primadonna assoluta” 
ja arvoltaan myös vapaaherratar: ”Julkeuteni on nykyisen kan-
sanvaltaisen järjestelmämme perua. Voin vain kertoa sinulle, 
kuinka juuri käytävissä presidentinvaaleissa kaikki ehdokkaat 
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ovat pelkkiä eskoja, tarjoja ja lillaneja sekä toisilleen että meil-
le kansalaisille.” Ja ennen kuin Ojala menee itse varsinaiseen 
asiaan, hän tunnustaa syyn, miksi kirjoittaa ”Hänelle”; Ojala 
on nähnyt unen, joka rohkaisi Ojalan ”ryhtymään tähän vaa-
timattomaan lähestymisyritykseensä”. Hän näki näet unen, 
jossa ”ryhminesi ilmestyit nykyiselle kulttuuriministerille”.  
Eikä ”Hän” vain ilmestynyt vaan jäi siihen suorastaan asu-
maan ja oleskelemaan. Sitten Ojala esittää lyhennelmänomai-
sen kuvauksen ministerimme unesta, jonka kertojanrooliin 
Ojala kertoo päässeensä oman kehysunensa kautta:

”Kulttuuriministerimme vuode – jota en käy tässä yksityis-
kohtaisesti kuvaamaan, sen enempää kuin hänen yöasuaan-
kaan – oli asetettu jonkin valtaisan suuren ja anonyymin näyt-
tämötilan eturampin vasempaan laitaan, vähän hoviteatterin 
kuninkaiden ja mesenaattien istuinten tapaan. Kulttuurimi-
nisteri oli siis ikään kuin viettämässä omaa henkilökohtaista 
uniaikaansa ja oli kuitenkin samalla sinun tanssikappaleesi 
ainoa katsojana. Unesta ei hetimiten käynyt ilmi, olitko peräti 
järjestänyt hänelle yksityisen kutsunäytännön jotakin tiettyä 
tarkoitusperääsi varten. Se selvisi minulle vasta unen edetes-
sä. Esityksessäsi oli kyse hyvin laajamuotoisesta, sinfonisesta 
tanssirunoelmasta, jossa koit toteuttaa urasi suurimittaisinta 
joukkosuunnittelua ja tanssikuoroa. Siihen olit valjastanut pe-
rillesi, koko tämänhetkisen vapaan tanssin valtaisan kaartin. 
Tanssirunoelmasi ja siinä käytetyn libreton nimi oli vähem-
män poeettinen, rohkenisinko sanoa ylevään tanssieetokseesi 
nähden jopa hyvin arkipäiväinen ja käsitteellinen: Latistuk-
sesta kukoistukseen eli taidetanssin käytännöllisestä ja talou-
dellisesta puolesta.” 

Loistavaa tekstiä, ihan kuin kaksi nurkkapatrioottista ta-
kapajulauniversumiamme aikoinaan yhdessä ja erikseen kiu-
sanneet eripariset siamilaiskaksoset numero yksi; Jörn Don-
ner, joka esitti aina naistoimittajille ärhäkkää, äkkipikaista ja 
hajamielistä ihmisvihaaja, tai älyllisen kiusaamisen mestarina 
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tunnetuksi tullut numero kaksi; Jouko Turkka, varsinainen 
mestari myös tässäkin roolissa. Molemmat hyötyivät siitä, niin 
henkilökohtaisesti naisten huomiona, kuin oman imagonsa 
kannalta ammatillisesti. Mutta rooli on aina vain rooli, olkoot 
se vaikka kuinka hyvin näytelty. Ojala pistää vielä paremmaksi 
Parahin Maggie, -kirjoituksessaan. Hän ei anna tälle kuolleen 
balettitaivaan yhdelle vanhalle jäänteelle mitään alkeellisinta-
kaan mahdollisuutta puolustautua, kun hän nuijii muumion 
maan syvimpään rakoon polttavalla pirullisuudellaan jatkaes-
saan kirjettään toteamalla, moniosaisen libreton olleen laa-
dittu ryhmätyönä. Se ei edustanut Ojalan mielestä niinkään 
mitään kaunokirjallista lajityyppiä kuin virastoproosaa, taulu-
koita ja numeroita, joita tanssijat ilmensivät miimillis-liikun-
nallisin keinoin ”Hänen” toimiessa ensitanssijana ja suuren 
tanssikuoron johtajana. Ojala jatkaa Maggie-kirjettään:

”Kuoro muodosti orkesterin tavoin toimivan moniviha-
teisen ja yhteensointuvan plastillisen kokonaisuuden, joka 
soi milloin tunnustuksellisimmissa soolo-osissa, milloin eri 
tavoin ryhmittyvien kuorojen yhteismuodostelmissa. Puitteil-
taan tanssi oli muutoin hyvin pelkistetty. Näyttämölaitteita 
ei siinä käytetty kuin hienovireiseen valaisuun ja muutaman 
portaikon verran, joita hyödynnettiin ylväiden ryhmämuo-
dostelmien ja kuorokohtausten sommittelussa, sisääntuloissa 
ja poistumisissa, Suunnitelmissasi klassislinjaisissa harsomai-
sissa puvuissa viljeltiin mitä tenhoavaisempia väriyhdistelmiä.”

Ojala huomaa, että ”Hänen” tanssirunoelmansa oli myös 
läpisävelletty. Mutta Ojalalta jäi harmikseen salatuksi sen 
myrskyisän nykysäveltäjän nimi, joka oli laatinut tanssin par-
tituurin mitä erilaisimmille lyömäsoittimille. Ojala vaikuttaa 
hämmentyneeltä kertoessaan, miten näitä kummallisia soitti-
mia tanssijat pärisyttivät, kumisuttivat ja rummuttivat täysin 
vaivattomasti ja ammattitaitoisesti niin, että kappaleen klii-
maksillisissa kohdissa ja yhteiskohtauksissa niiden pauke oli 
rikkonut rumpukalvoja. Ojalan ei tarvitse kerto, miten pai-
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nostava uni oli, sillä painajaismainen tunnelma syntyi teoksen 
sisällön musertavasta painolastista:

”Tanssiesityksesi päämääränä oli näet ikään kuin sen jouk-
kovoimalla ja maratonmaisella kestolla näännyttää ministeri 
henkihieveriin ja saattaa hänet sellaiseen sietokyvyttömyyden 
tilaan, jossa hän tulevat yöunensa pelastaakseen ei voisi muuta 
kuin esikuntineen suostua ymmärtämään pantomiimisi vies-
tin ja luvata saattaa kukoistukseen myös taidetanssin käytän-
nöllisen ja taloudellisen puolen.” 

Kyse on siis kahden eri maailmankatsomuksen, tyylin ja 
tavan taistelusta valtion määrärahoista, siksi henkeen ja ve-
reen susinartun tavoin omia poikasiaan suojellut Zodiakin 
pomo pistää parastaan ja tyhjentää kaiken sanallisen arkkunsa 
tyylikkään vittuiluarsenaalin baletin onttoa ja etuoikeutettua 
maailmaa edustavan Maggie-poloisen häpäisemiseksi, joka 
on kumman hiljaa (onko hän jo kuollut vai vain metafora?). 
Vaan mitä sitten tapahtuikaan? Ministeri joutui hurmioitu-
neena ”Hänen” tanssirunoelman näyttämällisen sommittelun 
ja rytmin valtoihin. Ojala tunnustaa ”Hänen” näytöksensä 
edustaneen kaikkia niitä taiteellisen vaistoamisen parhaita 
kriteerioita – ennenkaikkea varmaan liike- ja rytmitajua sekä 
hienoa muoto- ja väriaistia – joiden muotoamisen sinfonisuus 
teki Ojalan mielestä tämän itsessänsä arkiaiheisen tanssin tai-
teellisen tulkitsemisen mahdolliseksi myös ministerille (joka 
on tietenkin ja täysin selvästi hirveä pönttö eli kepulainen, 
kuten tämä hallituksen vähämerkityksetön ministeri sattuu 
jakojäännöksenä usein vallan kamareissa olemaan): 

”Kuin herätyksen saaneena hän ohjenteleikse ylös sijoiltaan 
kukittamaan kaikki taitelijat – Sinut tietenkin etunenässä. ja 
kas, tapahtui maagillinen ihme! Hänen kaikki kukkavihkon-
sa puhkesivat erilaisiksi tanssiaiheisiksi tukimuodoiksi, joita 
taiteilijat kilvan poimivat syleihinsä, innoissaan esittelivät 
toisilleen ja vertailivat keskenään. Täällä alhaalla on vaihtu-
nut uusi vuosituhat. Vaikka tuo sopimattomuuksiin kuuluva 
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laskennallinen rajanylitys ei äkkiseltään mitään erottaisikaan 
entisestä, se saa ihmiset mittaamaan oman historiansa, nyky-
hetkensä ja tulevaisuutensa välistä kolmiodraamaa.” 

Ojala itse kertoo olevansa mieltynyt erääseen historiankä-
sitykseen, joka vapaasti siteeraten kuuluu näin: ”Tulevaisuus 
määrää nykyisyyttä ja nykyisyys kontrolloi menneisyyttä. 
Mutta menneisyys luo tuon tulevaisuuden ja siten asettaa 
arvonsa nykyisyyteen. Vapaus merkitsee sitä, että nykyhetki 
ei ole sen enempää menneisyyden dominoima kuin tulevai-
suudelle uhrattukaan, koska ihminen on itse sekä tulevaisuus 
että menneisyys, joita hän jatkuvasti uudelleen jäsentää ja 
muokkaa elävässä nykyhetkessä.” Ojala kertoo, että luettuaan 
”Hänen” elämänkertansa, jossa näin ”Heidän” kesken ”Hän” 
ei todellakaan tekeydy vaatimattomaksi tai epäitsekkääksi saa-
vutustensa edessä, Ojala uskaltaa tulkita ”Hänen” edustaneen 
omana aikanasi, omine valintoineen ja suuntineen mainit-
tua vapauttavaa historiantajua: ”Sinä teit tietä suomalaiselle 
taidetanssille menneen vuoisisadan ensivuosikymmenillä. 
Syntyperäsi – joka ensin näyttäytyi esteenä aikeellesi ryhtyä 
säädyttömäksi ja arvottomaksi tanssitaitelijaksi – antoi Sinul-
le kylläkin monia etuisuuksia, kuten taloudellista vapautta, 
oman luokkasi valmiin ja uteliaan yleisön. kiinnostuneen ja 
suopean julkisuuden, työtehtäviä sekä teatterissa että ooppe-
rassa, hyvät työskentelyolosuhteet sekä opetus- että luomis-
työlle uudessa konservatoriossa jne.”

Siltikin Ojalan mielestä ”Hänen” tanssitaiteilijan muoto-
kuvansa ja uransa vertautuu monin kohdin hänen aikansa 
taitelijoiden pyrintöihin ja kroonisiin probleemoihin. Ojala 
lohduttautuu sillä, että puutteistaan huolimatta suomalainen 
vapaa tanssi on astunut uudelle vuosituhannelle ennenäke-
mättömän kukoistavana. Lajin elävä nykyhetki suorastaan ku-
hisee henkisesti ja taidollisesti rikkaan tanssiheimon luovuut-
ta ja lahjakuutta Ojalan mukaan. Tässä astuu hyvin tehtyyn 
proosalliseen draamavittuiluun mukaan valhe, jonka kanssa 
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ei voi olla samaa mieltä.
Tanssin tätimafia, jonka eräänlainen älyllinen ”alma ma-

ter”, graafikko Outi Heiskasen ja professori Tiina Rosenbergin 
risteytys, monilahjakas ja ärhäkkä Raija Ojala on ollut siitä 
lähtien kun aloitti uransa Turun yliopistossa kansainvälisesti 
arvostetun teatteritaiteen professori Irmeli Niemen assistent-
tina aikana, jolloin Irmeli Niemen valintaa punaiseksi pro-
fessoriksi vastustettiin laajasti yliopistopiireissä, ja josta on 
sivumennen maininnut Helsingin yliopiston estetiikan emeri-
tusprofessori Aarne Kinnunen kirjoittamissaan muistelmissa. 

Ojala on katkera. Hän tietää hyvin, etteivät kehut mene 
perille eivätkä ne ole kaikin osin täysin perusteltuja. Kyse on 
ovelasta sanoilla prameilusta ja kakun kuorruttamisesta – ei 
paljon muusta. Loppu kirjoituksesta on tylsää itsensä mainos-
tamista leipäpapittarena työnsä puolesta, kun hän kirjoittaa, 
että paitsi tanssinäytöksiltään, myös katsojamääriltään hänen 
pieni pääkaupunkinsa pärjää hyvin vertailussa suurempien 
maailman metropolien kanssa ja lisää valheellisuutta: ”Ja onpa 
tämä suopea, jopa ihmeenomainen kehitys kiirinyt ulkomaille 
asti, mistä on todisteena vilkas trahteeri molempiin suuntiin.” 
Näin hän lopettaa kirjeensä yhdelle suomalaistanssin legen-
doista, Maggie Gripenbergille: ”Kiitän Sinua siitä arvokkaasta 
tuesta, jonka koit alitajuisesti osoittaa omaan auktoriteettiisi 
nojautuen. Sinun, Raija Ojala!” Kyllä on älykästä ja oivaltavaa 
elämänfilosofiaa kun vertaa seuraavan luvun tarinaan. Mutta 
katkeruudesta ja vihaista hän ei pääse eroon, se on hänen koh-
talonsa vankilansa ollut koko elämän. Ojala hoi! Kaikki ei ole 
hyvin suomalaisen nykytanssin kentällä. Ei se vielä riitä, että 
ollaan saatu rahaa ja virkoja, pitäisi olla myös järkeä ja kykyä 
käyttää sitä. Siltä se ei kuitenkaan vaikuta, kun lukee seuraa-
van luvun käytännön karmaisevat esimerkit siitä, miten älyn 
nimissä voidaan olla tyhmiä kuin ne kuuluisat Ellun Kanat, 
ei siis ne ek:t, jotka luulevat sellaisia olevansa esittämällä niin 
kuin jotain tyhmää mainosta.
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Myönteisyyden 
epätoivoa

”Kinestaattinen empatia ei tarkoita samaa kuin havaittujen 
liikkeiden ymmärtäminen ja tulkinta. Kinestaattinen empatia 
ei kerro meille, miltä tanssin osatekijät näyttävät, kuulosta-
vat, haisevat tai maistuvat, minkälaisia rakenteellisia suhteita 
tanssissa voidaan havaita tai mitä merkityksiä nämä suhteet 
voisivat mahdollista saada. Oma näkemykseni on, että tanssia 
voi havainnoida monesta omalla tavallaan rajallisesta perspek-
tiivistä, joista yksi on kinestaattisen tanssikokemuksen ku-
vaaminen. Havainnoijan tutkimusintressi, tutkimusaihe ja 
tutkimuskysymykset määrittävät, minkälainen havainnointi 
ja muut menetelmät palvelevat parhaiten tutkimuskysymys-
ten kannalta relevanttien tanssin kuvausten ja tulkintojen 
tuottamista.” Näin kirjoittaa tanssin tätimafiaan kuuluva 
teatterikorkeakoulussa professorina toimiva Kai Lehikoinen 
kirjassaan ”Tanssi sanoiksi – tanssianalyysin perusteita” (Ki-
nesis 2014). Lähtökohtana on Lehikoisen mukaan se, ettei-
vät havaintomme tanssista ole välttämättä samanlaisia, koska 
emme havainnoi neutraalisesti, vaan niiden kulttuuristen 
ja sukupuolitettujen erojen pohjalta, jotka jokaisella meistä 
muodostavat itsellemme ominaislaatuisen habituksen. Ha-
bituksen? Mistä tässä on oikein kysymys? Mistä hän oikein 
puhuu?

Kinestaattisesta empatiasta puhuttiin ensimmäisen kerran 
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kokemusperäisesti maassamme Kuopio tanssi ja soi-festivaa-
leilla nähdyn Compagnie Marie Chouinardin koreografian 
”The Garden Of Earthly Delights” yhteydessä. Kriitikot ihas-
telivat koreografin kykyä nähdä Hieronymus Boschin taiteen 
sisälle ja aistia flaamilaisen taiteen klassikko-triptyykin ”Maal-
listen ilojen puutarha (Himojen puutarha) himokkaasti, ku-
ten aiheesta Tanssi&Teatteri+Sirkus-lehteen kirjoittanut Eeva 
Kauppinen kirjoitti: ”Chouinardin luomus on sukua keski-
aikaisille tableaux vivant-tuotannoille, joihin ylhäisö palkkasi 
näyttelijöitä ja muita esiintyjiä seurakseen jäljittelemään kuu-
luisia maalauksia ja veistoksia. Nyt asialla on venyvä ja taitava 
tanssiryhmä, joka on valmis vaikka sikana nunnan kaavussa 
yhtymään taiteelliseen infernoon.” Lehikoisen kinestaattinen 
empatia on ihan toista, kun hän kirjoittaa habituksella tar-
koitettavan yksilön liikkumiseen, esiintymisen ja olemisen 
tapoja, jotka ovat syntyneet ja muokkaantuneet sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa muun muassa erilaisten kehon tekniikoi-
den kautta siinä yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jossa ihminen 
elää. Lehikoisen tapa esittää asioita on kummallinen. Ihan 
kuin hän olisi hölmöläisten tavoin tuomassa kirjoituksellaan 
säkillä pimeään tupaan ymmärtämättä miksi niin edes tekee. 
Yleensä asioiden tutkiminen tehdään vertaillen. 

Myös jo aiemmin mainittu Susan Foster pohti kirjassaan 
”Coreography Enmpathy” ongelmallista väitettä tanssin ym-
märtämisestä kinestaattisen empatian kautta. Fosterille empa-
tia sisälsi aina valta-asetelman. Käsitteiden määrittelyssä aut-
taa se, että niitä vertaillaan muihin käsitteisiin. Konkreettiset 
esimerkit pitäisi ottaa mukaan. Ja jo se aiemmin mainittu tie-
don soveltaminen. Ei ole mitään järkeä suoltaa pitkiä asialisto-
ja ilman, että niillä olisi jotain merkitystä itse kokonaisuuden 
kannalta. Tekstissä on paljon muitakin ongelmia. Mitä hän 
haluaa sanoa tällä ja miksi se on kirjoitettu näin koukeroisesti 
pitkän kaavan mukaan? Ennen kuin hän pääsee itse asiaan, 
hän lainaa pitkän listan kuuluisien sosiologien, kuten mm. 
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Marcel Maussin ja Pierre Bourdieun ajatuksia habituksesta. 
Ne kuuluvat asiaan, mutta vievät liikaa huomiota itse asialta, 
mitä kinestaattinen empatia on. Samalla herää kysymys, onko 
kinestaattinen empatia edes tärkeä kirjan kannalta? On, sil-
lä Lehikoisen tehtävä on yrittää löytää lihaa luun ympärille, 
jotta tanssijat oppisivat saman kuin yliopisto-opiskelijat eli 
sanallistamaan omat tunteensa ja kokemuksensa kaikesta ko-
kemastaan ja näkemästään. Mutta itse asialle se on itseasiassa 
vain haitaksi. Miksi puhua asioista, jotka eivät varsinaisesti 
kuulu käsiteltävään aiheeseen? Lehikoinen jatkaa kertomalla, 
miten fenomenologia haastaa formalismin ajatukset toimin-
nan ongelmattomasta havainnoinnista – toiminnan yksityis-
kohdat eivät ilmene vain osana rakenteellisia suhteita, vaan 
osana ympäristöä, jossa toiminta saa merkityksensä ja tulee 
ymmärretyksi. 

Nyt pääsemme vasta itse varsinaiseen asiaan, jonka olemme 
voineet lukea rivien välistä, eli miksi taiteesta pitää ja saa pu-
hua vain sillä tavalla, kuin taiteentekijät itse haluavat? Kysees-
sä on taideinstituutioiden normaali tapa soveltaa ja arvostella 
taideteoksia suppeasti ”esteettisesti” juuri siinä merkityksessä, 
jossa esteettinen yleensä määritellään elämän praksiksesta eril-
liseksi. Näin Lehikoinen ei toki tee, mutta jäljet pelottavat ja 
johtavat aina sylttytehtaalle puhuttaessa taiteesta, varsinkin 
jos taiteesta puhuvat itse taitelijat ja haluavat heidän määrit-
telynsä kokemuksesta ja havainnoinnista tulevan yhteiseksi 
sanaksi. Lehikoinen kirjoittaa tanssintutkimuksesta, jonka 
hän kuvittelee luonteeltaan poikkitieteelliseksi. Kirjansa ta-
voitteeksi hän on asettanut ”suhteellisen helppotajuisuuden” 
ja ajatuksia herättävän johdatuksen tanssianalyysiin teorian 
osana tanssintutkimusta ja -pedagogiikkaa. Kirja ei kuiten-
kaan vastaa itse esittämiinsä kysymyksiin suppean tulokul-
mansa takia. Lehikoinen perustelee valintaansa sillä, että 
niiden yksityiskohtainen esittely olisi vienyt liikaa tilaa hä-
nen omilta (typeriltä) johtopäätöksiltään, sillä hänelle hänen 
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oman eklektisen otteensa esittely on tärkeämpää samoin kuin 
se, että hän painottaa tutkimuksensa jälkistrukturalismiin ja 
sosiaalisen konstruktionismin ajatuksiin kielen ja diskurssin 
merkityksestä todellisuutta, itseä ja kokemuksia koskevien 
”versioiden ” rakentamisessa.

Kirjan suurin ongelma on se, että Lehikoinen on tanssin-
opettaja, joka on katsonut paljon tanssia ja halunnut muuttua 
osaksi sen maailmaa, ja se näkyy juuri sillä kapealla ja osin 
jopa tanssimaailmaan tyypillisellä kopealla asenteella, mikä 
sulkee kaiken muun kuin tanssin, eli järjen tanssin omalakisen 
maailman ulkopuolelle. Lehikoisen työkaluja tutkia tanssia 
ovat muodinmukaiset opit sukupuolentutkimuksesta, kult-
tuurintutkimuksesta, sosiaalipsykologiasta sekä tanssipeda-
gogiikasta. Sen ulkopuolinen maailma ja esteettiset teoriat 
ovat hänelle melko vieraita ja siksi kirjaa oli sekä ikävä että 
turha lukea. Se ei oikein tarjonnut mitään uutta eikä ojentu-
nut otsikkoaan pidemmälle. Ei pitäisi lähteä merta edemmäs 
kalastelemaan, kun odotettavissa oleva lopputulos on tällaista 
sekavaa sillisalaattia, mikä ei ole oikein mitään eikä kenenkään 
makuun varsinkin, jos kirjoittaa melko kankealla kielellä op-
paan siitä, miten tanssin voi muuttaa sanoiksi eihän tarkoituk-
sena pitänyt olla kulttuuripoliittisen ohjelman kirjoittaminen 
sosiaalidemokraattien puoluekokouksen suurtalouskokkeja ja 
ay-pamppuja täynnä olevaan kokoukseen, missä menee läpi 
mikä tahansa järjettömyys ja täynnä sekavaa ristiriitaisuutta 
oleva läpyskä, kunhan sitä ei ole kirjoitettu punaiselle pape-
rille ja paikalla on palanpainikkeeksi riittävä määrä tarjolla il-
maiseksi Lidlin alennuskaljaa ja jauhomaisia grillimakkaroita. 

Mutta millaista on kirjoittaa tanssista? Ovatko tanssiin 
liitetyt mielikuvat millaisia ja kenen toimesta on syntynyt 
esimerkiksi se nykytanssin kaanon, jonka nimeen tänään tans-
sielämässämme vannotaan ja minkä mantraa hoetaan kuin 
virallisena totuutena? Entä millainen on ollut se matka, missä 
nykytanssi on kuoriutunut läpi lastentautien nykypäivään? 



81

Entä millaista on ollut tanssin sanallistamisyritykset? Näihin 
kysymyksiin Lehikoisen kirja ei tarjota riittävän kunnollisia, 
aitoja ja vakavasti otettavia vastauksia. Kirjan lähtökohta on 
se sama ymmärrettävä opetushallituksen esittämä huoli tai-
teen perusopetuksen yhteydessä, etteivät taiteen opetuksesta 
vastaavat avaa oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää tai-
detta. Suomalainen nykytanssi ei ole sitä, millaista sen tekijät 
väittävät olevan. Tanssin tätimafian toistamat ylistyspuheet 
tuli jo Ojalan tapauksessa todetuksi vanhentuneiksi. Ongel-
ma on vähän sama kuin yleisesti nykytaiteellakin. Kyseessä 
on tulkinta. Tanssin sanoiksi muuttaminen rajoittuu lähinnä 
tanssijan taitoja koskevaan puheeseen. Muu alue on hämärää 
eivätkä tanssijat osaa analysoida omia teoksiaan, saati sitten 
puhua tanssista yleisesti tai liittää sitä osaksi laajempia koko-
naisuuksia. Tanssijat osaavat kertoa mielipiteitä mistä pitävät 
tai mistä eivät, ei paljon muuta ja se häiritsee tanssikeskuste-
lua, jota dominoivat Kai Lehikoisen tapaan vaikeaselkoista 
munkkilatinaa täysin keskustelusta pihalle oleville tanssijoille.

Tanssijoiden tulisi kyetä pohtimaan (ainakin käytyään 
teatterikorkeakoulun tanssitaiteen opinnot läpi) omaa esiin-
tymistään sekä tapaansa tulkita tanssiteos sekä ymmärtää laa-
jemmin taidetta osana yhteiskuntaa esimerkiksi pragmaattista 
estetiikkaa edustavan Richard Shustermanin tavoin, joka oli 
sitä mieltä, että vaikka löytäisimme tietyistä teoksista hyvinkin 
avointa yhteiskuntakritiikkiä, ja vertailemalla teosten erilaisia 
näkemyksiä tulisimme kriittisen tietoisiksi yhteiskunnallises-
ta eriarvoisuudesta, tämän kaiken väitetään neutralisoituvan 
sillä, että teokset kuuluvat taiteen instituutioon. Miten tämä 
liittyy tanssiin? Hyvinkin oleellisesti sillä tällaisen autonomi-
sen taiteen, mitä tanssikin on, ideologisesti ahtaita rajoja ei 
ole pakko hyväksyä, eikä voikaan, jos ajattelee rationaalisesti, 
sillä Lehikoisen (on mennyt 15-vuotta yliopistossa hukkaan) 
tanssin puhtauden ja siitä puhumisen varjelemiseksi kirjoit-
taman kirjan pitkäpiimainen oikeutus ei ole enää uskottavaa 
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eikä edes hyväksyttävää. Tällä tavalla tätien tanssimafia käyttää 
kuitenkin ovelasti hyväkseen demokraattista populismia antaa 
kaikkien arvojen kukkia (vihreät) edistääkseen (muka)nöyrää 
yhdenmukaisuutta ja (muka)uuden palvontaa, vaikka eivät 
sitä käytännössä tee nauttiessaan asemansa mukanaan tuomis-
ta eduista makutuomareina ylhäisissä norsunluutorneissaan.

Helsingin Sanomissa oli kulttuuriosastolla tiistaina 
20.7.2021 toimittaja Mikko-Pekka Heikkisen kirjoitus otsi-
kolla ”Tekoverta ja tanssiesityksiä”, missä kerrottiin, miten 
ympäristöliike Elokapinan provosoivat esitykset julkisilla pai-
koilla täyttivät taiteen tunnusmerkit, jos asiantuntijoita oli 
uskominen. Järjestö itse kutsuu kuitenkin performanssejaan 
”aktivismiksi”, jolloin herää kysymys siitä, missä tanssijat oli-
vat silloin kun piti herätä ja ymmärtää jotain ja miksi oikea 
tanssi ei enää viihdy taidetanssin sisäsiittoisissa saleissa?  Syy 
on tässä: eettinen, sillä filosofi Richard Shustermanin mu-
kaan (korkea) taiteen, joksi tanssikin voidaan luokitella, ja 
jota John Dewey moitti sivilisaation kauneussalongiksi, olisi 
vastattava myös syytökseen, että se epäsuorasti tukee kurjaa 
ja epäoikeudenmukaista sosiaalista todellisuutta tarjoamalla 
korvikkeeksi kuvitteellisen maailman, jossa toteutumattomat 
toiveet onnellisemmasta elämästä ja oikeutetut vaatimukset 
paremmasta yhteiskunnasta korvataan toisilla, sublimoidaan 
ja tyydytetään – mutta vain mielikuvituksessa: ”Näin taiteen 
”todellisen illuusion” harhakuvamainen onni lamaannuttaa 
edistyksellisen praksiksen. taiteen loistokkaat tuotteet ku-
moavat lumoavuudellaan taiteen luomisen ja ihailun kurjat 
ja häpeälliset aineelliset olosuhteet. Taiteen miellyttävän kau-
neuden ja täydellisyyden vietteleminä oletamme, että myös 
sen luojat – ihmiset ja yhteisö – ovat saavuttaneet vastaavan 
täydellisyyden ja tyydytyksen ainakin taiteen henkisessä maa-
ilmassa, jota pidetään karkeaa, arkisen materiaalista olemassa-
oloa arvokkaampana.”

Tästä Lehikoinen ei puhu, kun ei halua eikä osaa eikä hä-
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nen kirjastaan ole apua tällaisille ”todellisille esteettinen-eet-
tinen”-pohdinnoille, joita tanssi-ihmiset käyvät tanssisalien 
ulkopuolella tänään kiihkeästi. Lehikoinen yrittää tanssin 
uskotella olevan oma erillinen saarekkeensa omassa pienessä 
tanssivaltakunnassaan. Nämä eskapistiset harhakuvitelmat 
auttavat Shustermanin mukaan meitä sietämään ja samalla säi-
lyttämään todelliset elinehdot, jotka eivät muutu vähemmän 
surullisiksi jättämällä ne surullisesti vaille huomiota, peittä-
mällä ne kiehtovalla esteettisellä ulkokuorella. Siksi Elokapina 
ei halua kutsua performanssejaan perinteisillä taiteen nimillä, 
vaikka ne ovat sitä, vaan aktivismiksi, jota ne myös ovat, nyt 
merkityksenään painotus poliittisen toiminnan suuntaan, jos-
sa seuraava aste on terrorismi esityksen ollessa vain esimakua, 
millä on eettinen merkitys ohi esteettisen, juuri päinvastoin 
kuin (korkea)taide, joka ei auta ”vakiintuneen elämäntavan 
puolustamista” ainoastaan miellyttävällä kuvalla paremmas-
ta ”yhtenäisyyden”  ja ”vapauden” järjestyksestä vaan myös 
vaatimalla, että materiaalista todellisuutta parempana sitä on 
arvostettava universaalisti. 

Mikko-Pekka Heikkinen aloittaa Hesarin juttunsa kerto-
malla, miten musta-asuinen mies keskeyttää metsätalousse-
minaarin, kun tilaisuus on alkamaisillaan. Videotallenne You-
tubessa näyttää, kuinka mies siirtyy luentosalin käytävälle ja 
alkaa tanssia. Yleisöstä samanaikaisesti nousee neljä muutakin 
tanssijaa, jotka liikkuvat kuin tanssijat. Puhujalla menee salin 
edessä pasmat sekaisin. Se on ollut tarkoituskin. Hämmen-
tää liikkuvaa vettä. Turvamiehet saapuvat paikalle. Musiikki 
nostaa hälytasoa ja ilmahälytys alaa ulista korvissa: ”Yhtäkkiä 
musiikki loppuu. Viimeinen häätämätön tanssija lysähtää 
makaamaan keskikäytävälle, ja samalla hetkellä lavan edessä 
ryhmän aktiivi levittää banderollin. Lakanassa lukee ”hiilinie-
lu”. Allekirjoituksena Elokapinan alkuperäisnimi Extinction 
Rebellion”. Ensimmäinen seminaaripuhuja on ehtinyt lavalle. 
Hänkin vaikuttaa hämmentyneeltä, mutta kannustaa yleisöä 
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antamaan tanssijoille aplodit. Välikohtaus oli ohi, mutta mitä 
oikein tapahtui? Nähtiinkö aktivismia vai taidetta. Jos taidet-
ta, niin mitä lajia?”

Hesarin tanssi- ja teatterikriitikko Maria Säkön mukaan 
Elokapinan esitykset olivat performansseja vähän samaan ta-
paan kuin Suopanterrorin (josta olen kirjoittanut Rovanie-
men taidemuseota käsitellessä artikkelissani kirjassani ”Ro-
vaniemeläistarinoita” (Kulttuuriklubi 2014), ja sitä voi lukea 
ilmaiseksi kustantajan verkkosivuilla: www.kulttuuriklubi.
com, performanssit, joissa pyritään kiinnittämään huomio 
saamelaisiin ja heidän elinympäristöönsä: ”Säkön määritel-
mässä performanssi voi sisältää elementtejä tanssista, teatte-
rista tai kuvataiteesta. Hän siteeraa taidehistorioitsija Helena 
Erkkilää, jonka mukaan performanssitaiteeseen liittyy usko-
mus tai lupaus sen kyvystä muuttaa ihmiselämää, saada aikaan 
sosiaalista muutosta ja sekoittaa taiteen ja elämän rajoja. Nä-
kisin, että Elokapinan performanssit tekevät juuri tätä, Säkö 
sanoo.” 

Lehikoinen on enemmän huolissaan tanssijoiden kyvys-
tä puhua selvästi kulttuurisektorin ulkopuolella erilaisille 
asiakasryhmille, rahoittajille ja medioille, siis sitä myyvää 
ja sokerista ei-totuudenmukaista kuvaa siitä, mitä tanssi ei 
ole, vaan siitä mikä myy parhaiten; se on Lehikoisen tanssin 
sanallistamisen oikea tarkoitus. Kääriä namu houkutteleviin 
papereihin, jotta se olisi helpompi myydä. Kyseessä on tuot-
teistaminen: ”Tanssitaiteesta kirjoittaminen on erityisen tär-
keää sen eri ilmenemismuotojen tunnettuuden ja arvostuksen 
lisäämiseksi yhteiskunnassa. Nykyisessä poliittisessa ilmastos-
sa on entistäkin tärkeämpää tajuta, että tanssitaiteen saama 
arvostus ja rahoitus ovat suhteessa siihen, miten tanssitaide 
yhteiskunnassa ymmärretään.”

Miten kaikki tämä mauton nuolenta on mahdollista, ettei 
kukaan ala epäillä sitä ja sen oikeutusta? Siksi, että se on is-
tutettu kuin ruiskeena ammattitanssijoiden verenkiertoon. Ja 
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ihan kuin tanssijankoulutukseen kuuluisi viikoittainen ruskea 
maalipurkki, millä maalata kielensä. Jos olisi olemassa taiteen 
laatutarkastuslautakuntaa – hieman nuhriintuneen maineen 
saaneen valtion tarkastusviraston VTV:n kaltaista – voisimme 
(ehkä?) saada raportteja siitä, ovatko hienolta kalskahtavat ta-
voitteet toteutuneet tanssissa tai niissä esityksissä, joihin sekä 
julkista että yksityistä tukea on kaadettu miljoonien eurojen 
edestä viime vuosina kuin Kankkulan kaivoon, ellei Tero Saa-
risen huipputuotteistettu tanssiryhmä ole vielä ehtinyt tyhjen-
tää koko kirstua tulevaa ja aina 2030-luvulle saakka kestävää 
maailmankiertuettaan varten. Mutta silloin arvioitsijan pitäisi 
tulla tanssin tätimafian ulottumattomista suomalaisen kor-
ruptoivan taidekonsensuksen ulkoruokinnasta. 

Se on Suomessa lähes mahdotonta ja olisi toteutuessaan 
ennenkuulumatonta. Meillä on nimittäin tapana, että valvot-
tava valvoo itseään. tai jos ulkopuolista valvontaa on, tulee 
se lähipiiristä ja on lähinnä kannustavaa päänsilittelyä. Yksi 
selitys sille, miksi näin tehdään ja miten tämä on mahdollista 
valvovien silmiemme alla, löytyy Kai Lehikoisen kirjan anta-
masta hyvästä huonosta esimerkistä siitä, miten tanssista pitää 
ja saa kirjoitta kopioivasti, ja vielä kaiken tanssin tätimafian 
kaanonin toistaen sellainen kirjoittaja, usein tanssija itse, joka 
ei ymmärrä alkuunkaan luettua (ehkä luki -ja kirjoitushäiriön, 
autismin tai adhd:n takia – tyypillisiä tauteja sanoista piittaa-
mattomille esiintyville ja keskittymiskyvyttömille taiteilijaper-
soonille), eikä osaa kirjoittaa harakanvarapaita edes välttävästi. 

Siksi opas on kirjoitettu; se on selkokielinen määräys ker-
toa näkemästään muunneltua totuutta, koska kaikki niin te-
kevät, ja se on yksi taiteen tekemisen ja sillä ansaitsemisen 
perusedellytys. Lehikoinen on itse oppaassaan kuvaamansa 
varsinainen skopofiili eli tirkistelijä, joka katsoo tirkisteltävää 
ympäristöään varsin kapeasta kuvallisen viestinnän tarjoamas-
ta pinnallisesta raosta. Lehikoinen an antanut periksi haasteel-
le eikä ymmärrä sanan edelleenkin toimivan kaikkialle ruton 



86

tavoin levinnyttä valheellista kuvaa vastaan. Koko Lehikoisen 
opas vaikuttaa skopofiiliseltä tästä näkökulmasta Lehikoisen 
itsensä toimiessa kirjoittajana tanssitirkistelijänä touhuissaan. 
Lehikoinen käyttää valheisiin kannustavassa totuuden kau-
nisteluoppaassaan eufenisminä, eli kiertoilmaisuna sanaparia 
”tanssin kielellistäminen”, mikä tarkoittaa käytännössä lupaa 
mielikuvituksen nimissä valehdella niin paljon kuin köyhä 
ja yksipuolinen sanavarasto antaa myöten Jonathan Haidtin 
rohkaisemana. Hän muistutti ihmiselämän harhoissa, oikuissa 
ja erikoisuuksissa tunteiden osuuden olevan suuri. Tunne aset-
tuu järkeä vastaan ja itsepetoksesta tulee kollektiivinen normi 
silloin, kun on kysymys jostain mitä ei ole, mutta minkä ha-
luttaisiin olla olemassa, ja mistä puhutaan koko ajan kuin se 
olisi ollut olemassa aina. 

Tanssijat eivät tee tässä muista taiteilijoista poikkeusta. He-
kin haluavat toimia yhdessä ja olla muiden tavoin osa isompaa 
joukkoa, ajatusta ja tarinaa eivätkä välitä siitä, onko se tosi vai 
keksitty; he eivät hyväksy itselleen vahingollisia totuuksia vaan 
puolustautuvat yhteisesti hyväksyttyjä valheita vastaan hyök-
kääviä kaikin mahdollisin tavoin. Siksi opas on kirjoitettu eikä 
se helposti näytä todellista luonnettaan, sillä ovela Lehikoinen 
esittää valheensa peitellysti. Hän väittää oppaansa tarjoavan 
tanssijoille ”perusteltuja mielipiteitä” tarjotakseen heille to-
disteita tulkinnan tueksi, liittää taideteokseen ominaisuuksia 
ja lisäksi vielä tarjota keinoja sen arvioimiseen. Mutta rivien 
välistä hän vihjaa syyn olevan muualla: ”On erikoista, että 
esimerkiksi Adsheadin tutkijaryhmä ei neuvo, miten taitava 
havainnoija käytännössä kehittäisi havainnointikykyään saa-
dakseen tanssista irti jotain olennaista.” 

Pyh! Mitä humpuukia ja tekopyhää hurskastelua sekä 
oman hännän nostamista. Kuka Adshead? Ei kukaan saa 
tanssista irti mitään oleellista vaan sen, mitä haluaa tai vielä 
todennäköisemmin ei mitään. Mikä on jotain oleellista hänen 
mukaansa? Se on juuri sen määritelmä, mikä pitää sisällä tans-
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sin tätimafian tunkeutumisen tanssiin poliittisesti hyväksytyil-
lä kysymyksillä. Näin tanssi saa itselleen vieraita määritelmiä, 
jotka palvelevat tanssin ulkopuolista yhdenmukaisuutta, ei 
tanssin sisäistä maailmaa liikkeen keinoin, mikä halutaan pi-
tää lukijalta piilossa, ettei hän hermostuisi, kun tajuaisi kaiken 
olevan sittenkin vain huijaamista. Tanssissa ei voi olla mitään 
muuta oleellista, kuin itse liike ja katsomiskokemus ilman 
sanoja ja selittelyjä, jotka eivät voi tehdä muuta kuin eksyttää 
itse asiasta, joka on tunne, ja viedä harhaan itse asiasta, joka 
on sekä tämän että sen ymmärtäminen, että tanssin ainoa 
oikeutus on itse tanssi - muulla ei pitäisi olla mitään väliä.

Näin Lehikoinen eksyttää tahallisesti lukijansa jo heti 
aluksi ja väittää lähtevänsä etsimään neuvoja muualta. Miksi 
pitäisi etsiä sitä muualta, kun se löytyy läheltä itse liikkees-
tä? Tässä onkin valheen ja sen ylläpitävän tanssin tätimafian 
oikeutus. Muualta tarkoittaa heitä ja lainattuja sanoja ja mer-
kityksiä oppikirjoista, joita myös Lehikoinen käyttää. Seuraa 
pitkä lista hienolta kalskahtavia sanoja ja selityksiä, joilla ei 
ole mitään tekemistä itse asian kanssa, mutta mikä kuuluu 
pakollisesti hoettavana mantrana tanssin yliopistolliseen 
koulutukseen, jotta voidaan näyttää muille taiteille tanssin 
kasvaneen täysikäiseksi, kun se osaa lainailla tieteen puolen 
termistöä ja soveltaa niitä muka itsenäisesti tanssiin kuten: 
”Tieteeseen observoinnin käsite tuli lähinnä brittiläisen filo-
sofian 1500-1600-luvuilla kehittämän empiirisen luonnon-
tieteen kautta. Positivismin nimi tulee ranskalaisen sosiologin 
August Comten käyttämästä positiivisen käsitteestä”. 

Tällaiset lainaukset kuuluvat yksinkertaisuudessaan perus-
koulun filosofian kursseihin. Miksi näistä itsestäänselvyyksistä 
pitää mainita tanssin sanallistamista opastavassa yliopisto-op-
paassa? Siksi, että se on yhtä tyhjän kanssa kuin itse opas ja 
sanallistamisyritys. Kirjoittaja luulee sen olevan hienoa. Sa-
moin ehkä jopa tyhmempi lukija. Mutta ei se ole. Jonkin to-
teaminen ei ole mitään muuta kuin kopioimista, ruumis vailla 
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sydäntä, ajatus vailla järkeä. Pitää olla subjekti ja objekti, jotka 
korreloivat toisiaan. Suomalainen nykytanssi on hätää kärsi-
mässä nyt kun Ojala on jäänyt eläkkeelle. Muutama Kukko-
nen ja Parviainen ei riitä vielä takaamaan älyllisen jatkumoa.

Tiedolla ei ole mitään merkitystä, ellei sitä sovelleta jostain 
johonkin. Lehikoinen siis tietoisesti jallittaa meitä, valehte-
lee ja kirjoittaa tyhjää koska on pahoissa vaikeuksissa, kun 
ei saa eikä osaa kirjoittaa mitään järjellistä uutta ja vielä ym-
märrettävässä muodossa kellon raksuttaessa ja tyhjän paperin 
hänen edessään pysyessä tyhjänä. Mutta ei sillä väliä. Ei näitä 
kukaan koskaan lue hän tietää. Tärkeintä on näyttää fiksulta 
varsinkin, jos ei ymmärrä Lehikoisen tavoin mistä todella on 
kysymys, kuten myös monen opasta lukevan kohdalla toden-
näköisesti on. Eikä tämä ole oppaan ainoa epä-älyllisyys. 

Päinvastoin. Niitä riittää lähes joka sivulle, kuten luvussa 
”Havainnot ja aistit”, jossa hän opettajamaisesti alleviivaa sitä, 
mitä aistit ovat ja mitä niillä voi tehdä, ihan kuin emme muka 
tietäisi sitä jo pikkulapsesta lähtien: ”Ilman aistien kautta syn-
tyvää elettyä, kehollista kokemusta tanssiesityksen havain-
nointi olisi mahdotonta. Kuitenkaan kyse ei ole vain tanssin 
aistimisesta vaan siitä, mitä poimimme jatkuvasta havaintojen 
virrasta lähempään tarkasteluun ja miten merkityksellistämme 
havaintojamme.” 

Tulee kyllä ikävä näitä älykkäitä selkeitä ja suorasanaisia 
Raija Ojalaa ja Tiina Suhosta. Pitää myöntää, että Suhonen 
ymmärsi ensimmäisinä ja puhui siitä, miten tanssin ja sanan 
suhde oli kumman kompleksinen: ”Koreografilta halutaan 
sanallista ”katsomisohjetta”, mutta kahdeksan kymmenestä 
korostaa sitä, että tanssi (tai keho) jää sanojen ulottumatto-
miin. Pelätty sanan valta korvataan hybriksellä.” 

Suhonen ymmärsi myös sen tärkeän asian, että jokainen 
kirjoitettu sana tanssista oli rajoite ja mahdollinen valhe, kos-
ka jotkut koreografit käyttivät ristiriitaisesti tavattoman paljon 
sanoja ilmaistakseen, että sanat eivät riitä.
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Kauniissa 
epäkoherenssissa

”Suurin osa kokoelman lopullisista kirjoittajista on valikoitu-
nut Pentin ehdottamana, sillä perusteella, että he olivat olleet 
osana hänen taivaltaan tanssikentällä. Teoksen kirjoittajiksi on 
pyydetty Postmoderni tanssi Suomessa? -tapahtumassa esiin-
tyneet taiteilijat, jotka ovat työskennelleet tanssitaiteen parissa 
Pentin tavoin 80-luvulta saakka. Pentin lisäksi Sanna Kekäläi-
nen, Soile Lahdenperä, Kirsi Monni, Riitta Pasanen-Willberg, 
Paula Tuovinen, Jaana Turunen ja Annika Tudeer puhuvat 
kukin omalla tekstillään ja avaavat tanssitaiteilijaksi kasva-
misen polkuaan sekä pohtivat taiteentekemisen lähtökohtia 
enemmän tai vähemmän suhteessa postmodernin tanssin kä-
sitteeseen.” -Niko Hallikainen ja Liisa Pentti ”Postmoderni 
tanssi Suomessa?”-kirjan esipuheessa

Ennen kuin jatkamme tanssiprofessori Kai Lehikoisen kir-
jan ajatusten ruodintaa siitä, miten hän näkee tanssista kir-
joittamisen ongelmana ja haasteena yliopistollisesta näkökul-
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masta, tutustumme lyhyesti Niko Hallikaisen ja Liisa Pentin 
yhdessä toimittamaan kirjaan ”Postmoderni tanssi Suomessa? 
(Kinesis 2018) osin siksi, että Lehikoiselle omien sanojensa 
mukaan ”tanssista kirjoittaminen on pohdintaa, joka piirtyy 
symbolisina merkkeinä paperiin tai tietokoneen ruudulle. 

Se on tanssin hahmottamista ja ymmärrettäväksi tekemistä 
kielen keinoin. Samalla se on osallistumista vuoropuheluun 
itseni ja toisten kanssa”; osin taas siksi, että lukija huomaa 
sen suuren eron, mikä helsinkiläisellä 1980-luvun postmo-
derniksi tanssiksi nimetyllä virtauksella on edelleenkin tur-
kulaiseen periferiseen käsitykseen tanssista ja sen mahdolli-
suuksista Lehikoisen melko heppoisissa kirjoituksissa vastaan 
”Postmoderni tanssi Suomessa?”-kirjan syvälliset ja filosofiset 
ihmiskuvapohdinnat ja niiden merkitykset sekä tanssissa erik-
seen että yleisesti esteettisen maailman etiikkaa tutkittaessa ja 
sovellettaessa omaan elämään ja töihin. 

Lehikoisen lähtökohta ”ymmärrettäväksi tekemistä kielen 
keinoin” kuulostaa äidinkielenopettajan kesäkiiman kuvauk-
sena äidinkielenopettajien liiton kesäkirjoituskilpailun kun-
niapalkinnon sarjassa ”hieman rohkeampi asiaproosa” palkin-
toraadin luokituksella naivistisutopistinen kieliseikkailu, mitä 
se tarkemmin tutkittuna onkin, ja on siksi lajissaan epärehel-
linen, mutta myös epätieteellinen eikä innosta mielikuvituk-
settomuudellaan siihen sen paremmin tutustumaan, sillä se 
ei muiden Lehikoisen tekstien tapaan, sieltä täältä irrallisina 
mietteinä tunnettujen ajattelijoiden ajatuksia lainaavana, ole 
omaperäinen tai johda mihinkään älylliseen synteesiin niistä 
ongelmista, joita odottaisi sentään yliopistossa työskentele-
vän ja ammatikseen päivittäin tiedettä (kai Kai?) professorin 
osaavan hahmottaa ja tarjota aivoituksiaan niiden ratkaisuksi 
siitä huolimatta, että Aristoteles sanoi Runousopissaan jäljit-
telyn olevan ihmiselle luontaista ja ihmisen vielä nauttivan 
siitä suuresti. ”Postmoderni tanssi Suomessa? -kirja on hyvin 
toimitettu ja kirjoitettu ja sitä on ilo lukea. On ihan eri asia, 
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kun todelliset taiteilijat, jotka ovat sitä mitä sanovat ja tekevät, 
kirjoittavat itsestään ja taiteestaan, kuin taiteen ulkopuoliset 
juoksupojat, järjestäjät ja hallinnoitsijat, joihin Lehikoinenkin 
hienosta tittelistään huolimatta kuuluu. Mutta mikä parasta, 
kirjasta puuttuu kokonaan se yleinen ja mauton nuoleminen, 
mihin turkulainen sukkahousumies-Lehikoinen jo kirjansa 
alussa lähtökohtaisesti nojaa koko kirjansa ja ilmeisesti myös 
”tanssillisen ajattelunsa”, mikä ei sitä ole lainkaan, vaan tans-
sin alistamista jonkun tanssille vieraan ja ulkopuolisen pää-
määrän instrumentiksi. 

Lehikoisen tapauksessa se on kulttuurisektorin ulkopuolel-
la erilaisille asiakasryhmille, rahoittajille ja medioille tarkoi-
tettua huomion ja rahan kalastelua ja siitä saatavana hyötynä 
rahaa, titteleitä, kokouksia ja muita huomionosoituksia sekä 
lisää surkeita o-tutkimuksia Surreyn yliopistossa täysillä apu-
rahoilla samaan aikaan, kun oikeat taiteilijat ja varsinkin nuo-
ret tanssijat ovat nälkäkuoleman partaalla, ei muuta. Kerra-
taanpa tähän väliin Lehikoisen hyvin tuntemat kokoomuksen 
20.3.2019 puoluehallituksessa hyväksymän kulttuuripoliitti-
sen ohjelman tavoitteet: ”Tuetaan luovien alojen osaajien ja 
tuotteiden kasvua ja kansainvälistymistä muun muassa yhteis-
työverkostoja lisäämällä ja tuki- ja rahoitusjärjestelmiä uudis-
tamalla. Hyödynnetään luovien alojen liiketoimintamalleja ja 
osaamista myös muilla aloilla. Jatketaan audiovisuaalisen alan 
tuotantokannustimia. AV-kannustin on ollut menestystarina, 
jonka avulla Suomeen on saatu ulkomaisia elokuvaproduk-
tioita. Tämän menestystarinan pitää antaa jatkua ja kasvaa. 
Puretaan kulttuuritapahtumien järjestämiseen liittyvää byro-
kratiaa ja huolehditaan vapaaehtoistoiminnan edellytyksistä. 
Ratkaistaan Internetin sisältömarkkinoihin ja alustapalvelui-
hin liittyvä arvokuiluhaaste. Huolehditaan yksityisen kopioin-
nin hyvitysmaksun tarkoituksenmukaisesta tasosta.” 

On taiteen alistamiselle osaksi jotain ulkopuolista, vaikka-
pa matkailuelinkeinon tarpeita, palvelemaan toinenkin nimi: 
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jo ylhäällä siteerattu kokoomuslainen kulttuuripolitiikka, jos-
sa asiantuntemusta ei ole, koska sitä ei tarvita, koska siihen ei 
ole kokoomuslaisten Risto Ruohosen ja Hantta Krausen (uusi 
nimi joku Wilma S. vai oliko se William) tapaan kykyä, sillä 
taiteen tehtävä on heille vain kyky tuottaa rahaa, ei kuluttaa, 
ja kaikista taidetta, missä lie kukakin, missä kolossa, harrasta-
vasta ja kesäkipponäyttelyä saunanvintille puuhastelleesta, voi 
tulla taiteilija uuden sukupuolettoman maan tapaan, vain sii-
tä ilmoittamalla netitse verotoimistoon. ”Postmoderni tanssi 
Suomessa?”-kirjan toimittajat ja kirjoittavat edustavat tanssin 
tätimafian vastaista radikaalia ja melkein jo Suomessa unoh-
dettu tanssin vallankumouksellista irtiottoa sen typeristä ja 
lässyttävistä tätimafioiden valheista, kliseistä ja ennen kaikkea 
kahleista. Tällaista tanssi ei voisi esittää Turussa - Tiina Lin-
dfors ja Raija Lehmussaari, tuo kohta viisikymmentä vuot-
ta toisilleen vihoitellut turkulaisen tanssin tätimafian mätä 
oksa karisisi omaan mahdottomuuteensa - missä tätimafian 
lässytyslinnakkeen käsissä tanssi on nautinta- ja seurustelu-
tapa eikä kuten nykytanssin aikaan Helsingissä, tapa taistella 
orjuuttavaa ja viihteellistynyttä keskinkertaissuutta vastaan 
mielikuvituksellisen taiteen keinoin paljastamalla samalla 
yhteiskunnalliset sortokoneistot ympärillämme ja ihmisten 
monimutkaiset keskinäiset suhteet muuttamatta heitä vain 
tylsiksi taiteen vastaanottajiksi, vaan myös itse itsestään että 
ympäristöstään taidetta tuottaviksi. 

”Postmoderni tanssi Suomessa?”-kirjassa kirjoittaa tanssista 
painavia ja merkityksellisiä lauseita, joilla on todellisuuden-
pohjaa myös arkitodellisuudessa tekoina 14 tunnettua tanssi-
jaa ja arvostettua tanssin asiantuntijaa; mm. Sanna Kekäläinen, 
Soile Lahdenperä, Kirsi Monni, Riitta Pasanen-Willberg, Liisa 
Pentti, Paula Tuovinen, Jaana Turunen sekä Annika Tudeer. 
Kirjoittajat ovat töillään ja hallitsevan ”tylsyyslatteuskratian” 
vastaan hangoittelijan asenteillaan lunastaneet jo paikkan-
sa tanssin undegroundin viileissä kellareissa poissa kunnian 
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kenttien polttavista auringonpaisteista. Kirjan takakannessa 
mainostetaan tekstien olevan ”ikkuna tärkeään ajanjaksoon 
suomalaisen taidetanssin nuoressa historiassa”. Postmoder-
nismin ajatukset ovat vaikuttaneet syvällisesti moneen kirjan 
kirjoittajan ajatteluun. Frederic Jamesonin mukaan postmo-
dernismia ei pitäisi ymmärtää tyylinä vaan pikemminkin val-
litsevana ominaisuutena, mielteenä, joka sallii hyvin erilaisten, 
mutta kuitenkin sille alisteisten piirteiden rinnakkaiselon (Ja-
meson 1991, 4). Postmodernismin syvimpänä ideana on, että 
inhimillisen kielen ulkopuolelle ei ole pääsyä. Tämä johtuu 
siitä, että pelkkää paljasta ”maailmaa sinänsä” ei ole olemassa. 
On vain ihmisten kielellään ja kulttuurillaan luomia tulkin-
toja asioista eli erilaisia ”diskursseja”. Kaikki totuusväittämät 
ovat loppujen lopuksi jonkin ihmisryhmän pyrkimystä hal-
litsevaan asemaan, minkä vuoksi se enemmän tai vähemmän 
tietoisesti sortaa jotain muuta ihmisryhmä ja sen diskurssia. 

Itse postmodernista onneksi kirjassa ei paljoa puhuta vaan 
siitä, mitä se merkinnyt heille ja miten he ovat tekemisensä 
ja olemisensa silloin vielä marginaalissa olleina taiteilijoina 
ymmärtäneet. Sanana postmodernismi oli Suomessa vähän 
käytetty eikä siitä puhuttu. Postmodernismista ei ole kukaan 
muukaan puhunut enää vuosiin. Kun Derrida & Co väitti, 
että kielen ulkopuolella ”ei ole mitään”, se ei ollut ontolo-
ginen väite vaan retorinen kärjistys: ei mitään minkä voisi 
ymmärtää vain yhdellä tavalla, koska ilman kieltä ja moni-
tulkintaisia käsitteitä emme näkisi maailmassa kuin kaaosta 
tai ”epämaailman” - emme yhteyksiä ja järjestystä, josta järki 
kostuisi. Matemaatikko voisi vastaavasti sanoa, että yhtälöi-
den ulkopuolella ei ole matemaattisia olioita, koska ne tulevat 
kiinnostaviksi ja ongelmiksi ja ongelmina ratkaistaviksi vain 
matemaattisen logiikan ja yhtälöiden avulla. Ero on vain sii-
nä, että kun matemaattinen ongelma on ratkaistu, kollegat 
tunnustavat, että ongelma on ratkaistuja päättelystä ei löydetä 
virheitä. Mutta millaista se oli tanssijoille pohtia syntyjä syviä 
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ilman valmiita vastauksia ja epävarmuudessa? 
Tanssintukija Aino Kukkonenkin pisti lusikkansa tähän 

keskusteluun 29.8.2018 postmodernista tanssista Suomessa 
otsikolla ”Lusikoita postmodernin sopassa” tanssinliikekieli.
com-sivustolla: ”Miksi sitten 1980-luvulla kulta-aikansa ko-
kenut termi puhuttelee suomalaisia tanssitaiteilijoita juuri 
nyt, hän kysyi?” Kukkosen mielestä ehkä yksinapaisten (ja 
yksinkertaistavien), totalisoivien diskurssien voimistuessa yh-
teiskunnassa postmodernin pluralismi tuntuu taas tärkeältä. 
Fragmentaarisuus on lisääntynyt entisestään. Taiteessa näh-
dään Kukkosen mielestä arvoa monimuotoisuudessa ja vah-
van keskustan sijaan marginaaleissa sekä reunamilla: ”Ajatto-
mat, postmodernismillekin ominaiset keinot, kuten lainailu, 
ironia ja parodia sekä itserefleksiivisyys ovat edelleen läsnä 
ja paljon hyödynnettyjä: Kuten Pentin ja Hallikaisen esipu-
heessakin todetaan, kysymysmerkki kirjan nimessä osoittaa, 
että lopullisia, ehdottomia vastauksia ei ole, eivätkä kaikki 
kirjassa mukana olevat taiteilijat välttämättä edes koe käsitettä 
omakseen. Postmodernia tai oikeastaan postmodernin yhteis-
kunnan rakenteita ja sen taiteen kentän toimintaa, on myös 
syytä tarkastella kriittisesti, kuten Lindforsin artikkeli sekä 
hänen toimittamansa julkaisu osoittavat. Tähän liittyy omalla 
tavallaan myös Anna Torkkelin teksti, jossa kuvaillaan yhteis-
kunnassa vallitsevaa nopeuden ja tuloksellisuuden vaatimusta. 
Hän kirjoittaa kuinka sen myötä myös tanssitaiteelta odote-
taan ”ratkaisuja” ja sen kustannukset hyväksytään helpommin 
silloin, kun se on tuottamassa hyvinvointia.”          

Liisa Pentti tulkitsee postmoderni tanssi-käsitettä ja käsit-
telee kirjoituksessaan lyhyesti kolmea teostaan, joista kaikki 
ansaitsivat oman lukunsa: Klaustro-shh! -teosta (1987); teos-
sarjaa Stage Animals (2008–2010), joka johdatti hänet uu-
denlaiseen maastoon, jossa postmoderniin tanssiin sisältyvät 
tyylilliset ja nimeämättömät strategiat eivät enää päteneet, 
vaan vapauttivat hänet uuteen; sekä ryhmäkoreografiaan The 
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Sinking of The Titanic (2015): ”Taiteelliset prosessini ovat 
perustuneet uteliaisuuteen ja intuitioon, ja olen aina kulkenut 
omien taiteellisten sisältöjeni polkua nimeämättä itseäni tai 
tuntematta sukulaisuutta mihinkään erityiseen koulukuntaan. 
Jos haluan löytää ajallisia, taidehistoriallisia käsitteitä, joiden 
sisään työni asettuu, polkuni: MINÄ, JAG, MOI, ETC. 
UND POSTMODERNI TANSSI näyttäytyy nykyään var-
sin selkeänä post-judsonilaisen ja avantgardistisen perinteen 
kuljettajana. Työni sisältää suomalaisuudestani ja romantiik-
kaan taipuvaisesta luonteenpiirteestäni johtuen kuitenkin 
elementtejä, jotka eivät sisälly amerikkalaiseen postmoder-
niin traditioon. Kun palasin Suomeen vuonna 1987 viiden 
Amsterdamissa vietetyn vuoden jälkeen, koin että työni kon-
teksti asettui täällä käsitteellisen tai analyyttisen ajattelun ja 
kirjoittamisen saavuttamattomiin. Kysymys postmodernista 
jäi kuitenkin ilmaan ja ehkä hyvä niin. 

Tanssija ja koreografi, Paula Tuovinen, muistaa keskustelun 
postmodernista saapuneen Suomen tieteen ja taiteen kentille 
oman kokemuksensa mukaan 1980-luvun lopulla. Tuovinen 
olettaa, että postmoderni liikehdintä liittyi 1900-luvun lo-
pun globalisaation, kulutuskulttuurin ja sosio-ekonomisen 
muutoksen esteettisiksi ilmentymiksi: ”Samoihin aikoihin 
elimme digitalisaation murrosvaihetta, joka on yksi osa tuota 
isoa muutosta. Muistan, että 1990-luvun alussa kuraattori 
Virve Sutinen kysyi minulta Teatterikorkeakoulussa, jossa 
olin opettamassa, että onko sulla Macci vai PC. Vastasin, että 
on siinä ainakin hiiri. Eli siitä lähdettiin. Taiteilijat alkoivat 
kiinnostua uusista välineistä, videosta, populaarikulttuurista 
ja maailman kulttuureista. Tarinoiden merkitys väheni, sillä 
moniäänisyys, monikulttuurisuus, monivärisyys, visuaalisuus 
ja alakulttuurit alkoivat olla kiinnostavampia.” Tuovinen ker-
too postmodernien vaikutteiden tulleen omaan tanssitaitei-
lijan kehitykseensä pääasiassa kahden kanavan kautta. Toi-
saalta näkemiensä ja itsekin tanssimiensa taideteosten myötä 
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ja toisaalta kehollisena, tanssiteknisenä oppimisena: ”Olen 
tanssijana niin kutsuttu itseoppinut eli sitä sukupolvea, joka 
haki oppinsa pitkälti yksityiskouluista, kavereilta ja kursseil-
ta – pääasiassa Euroopasta; tarkemmin Ranskasta, Saksasta, 
Hollannista ja Ruotsista. Modernin ja postmodernin tanssin 
virtaukset ovat tavallaan piirtyneet suurelta osin tiedostamatta 
omaan kehooni käytännön kokemuksen kautta. Monet oman 
polveni tanssintekijät kuten Kirsi Monni, Sanna Kekäläinen, 
Soile Lahdenperä, Liisa Pentti ja Ari Tenhula lukivat paljon-
kin alan lehtiä ja kirjoja ja sivistivät itseään monin tavoin.” 

Tanssintekijät eivät kuitenkaan Tuovisen mielestä suora-
naisesti muodostaneet mitään koulukuntaa, sillä kaikilla oli 
omat erityiset koulutustaustansa ja kiinnostuksen kohteen-
sa. Hän itse opiskeli kirjallisuutta, joten lhän tunsi myös 
dekonstruktion teoriaa, Markku Eskelisen ja Jyrki Lehtolan 
Jälkisanat. Sianhoito-opasta ja muita kotimaisia trendikkäitä 
kirjoituksia. Tuovisen kavereiden kirjahyllyistä löytyi Lyotar-
dia, Derridaa ja niin edelleen: ”Numeroa tekemättä kävimme 
tanssitaiteilijoiden kesken keskustelua siitä, mikä tanssissa oli 
arvostettavaa ja mikä ei. Nykyvalossa keskustelujamme ei ehkä 
kutsuttaisi kuitenkaan varsinaisesti teoreettiseksi keskusteluk-
si, sillä oma kehollinen kokemus ja tanssijan arkipäivä olivat 
useimmilla meistä keskiössä.” Lehikoinen liitelee matalalentoa 
edellä mainittuihin postmodernisteihin verrattuna kirjoituk-
sissaan: ”Sananvapauden nimissä jokaisella on oikeus jakaa 
omat kokemuksensa toisten kanssa puhumalla, kirjoittamalla 
ja vaikka tanssimalla. Tanssista voi kirjoittaa omaan päivä-
kirjaansa, joka voi olla luonteeltaan esimerkiksi osaamis- ja 
oppimisportfolio, työpäiväkirja tai esityspäiväkirja. Mielipitei-
tä, kommentteja, kritiikkiä, uutisia ja tarinoita voi kirjoittaa 
esimerkiksi verkkoblogiin tai lehteen. Tutkimustarkoituksessa 
voimme tehdä tutkimusmuistiinpanoja ja julkaista tuloksia 
ja johtopäätöksiä tutkimusartikkeleina erilaisissa aikakausjul-
kaisuissa.”
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Matala-
mielisyydestä

Miksi joku yleensä edes ihailee tanssin sairasta maailmaa ja 
katsoo esityksiä, joiden inhimillinen hinta on järkyttävä? Näin 
voisi kysyä sellainen, joka ei tunne nykytanssin maailmaa. 
Tanssijat esittävät jatkuvasti toistuvissa kidutusnäytelmissään 
juuri niitä valheellisia vallan ja ihmisen sovinnoksi tekaistuja 
kuvaelmia, joiden takana on lähes rikolliset ja epäinhimilli-
set voimat, kuten baletissa (emme kuitenkaan onneksemme 
puhu näissä esseissä Suomen kansallisbaletista, jonka ohjel-
misto, taso ja mielenkiinnottomuus on yleinen naurunaihe 
jopa Islannin baletissa, mikä ei sekään ole hääppöinen). Myös 
ilmiselvä ymmärryksen ja järjenpuute yleisenä tautina vaivaa 
tanssijoita. Oletteko yrittäneet koskaan puhua pintaa syvem-
mältä tanssijoiden kanssa muustakin kuin heistä itsestään, 
lihaksista ja kaikesta kauniista, sellaisesta, josta he puhuvat, 
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mutta josta hei eivät ymmärrä mitään, kun eivät elä sen kes-
kellä?

Lehikoinen on näissä esseissä tapetilla oman itsensä an-
siosta. Hän on turkulainen, joka jo sinällään kertoo omaa 
kieltään, millainen hän on sielunsa syvimmissä sopukoissa; 
valheellisen sovinnollinen, maalailun ja kaunistelun ammat-
tilainen, hyvää päivää kirvesvartta-nonsensus-keskustelujen 
ylläpitävä ja lähes samaa järkytystasoa, jos mahdollista kuin 
elokuvapuolella aikoinaan dosentti Veijo Hietala. Lehikoisel-
la ei tunnu olevan lainkaan omia mielipiteitä, mikä on vain 
hyvä asia, sillä meidän ei tarvitse niitä nikotellen yrittää lukea. 
Lainauksetkin hän hoitaa yhtä sujuvasti kuin Turun yliopiston 
luovan kirjoittamisen oppiaineen jouluaiheisen kirjoituskil-
pailun säännöt kaikessa.

Lehikoinen lainaa kirjansa kritiikkiosuuteen Hodgen-
sin ajatuksia, jonka mukaan tanssikriitikko voikin teoksen 
osatekijöiden ja rakenteen kuvaamisen lisäksi avata teoksen 
taustoja, jotka voivat olla luonteeltaan taiteellisia, kulttuuri-
sia, historiallisia, yhteiskunnallisia, poliittisia tai taloudellisia. 
Hän voi auttaa lukijaa tunnistamaan teoksen genren ja tyylin, 
kertoa teoksen aiheesta ja sen käsittelystä, luonnehtia teoksen 
vaikutelmia ja tunnelmia sekä sen herättämiä mielikuvia: 

”Kriitikko voi myös arvioida ja arvottaa esitystä suhteessa 
tekijän aikaisempiin teoksiin, kyseisen genren tai tyylin kon-
ventioihin ja periaatteisiin sekä myös suhteessa yhteiskunnas-
sa ja kulttuurissa vallitseviin arvoihin. Lisäksi kriitikko voi 
pohtia teoksen aihevalinnan tai aiheen käsittelyn taiteellista, 
kulttuurista, yhteiskunnallista tai poliittista merkittävyyttä 
suhteessa esimerkiksi ajassa vallitseviin trendeihin, teemoihin 
tai huolenaiheisiin.” 

Kritiikki voi siis tuoda Lehikoisen mukaan teoksen osaksi 
laajempaa julkista keskustelua ja auttaa siten myös teoksessa 
kuuluvia ääniä tulemaan kuulluiksi esitystilannetta laajem-
min. Lehikoinen jatkaa kertomustaan siitä, miten Stolnitz 
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on omassa analyysissään tunnistanut viisi kritiikin päälajia: 
sääntöihin perustuvan, kontekstuaalisen, impressionistisen, 
intentionaalisen ja sisältöä kuvaavan. Sääntöihin perustuvalle 
kritiikille ovat tyypillisiä kriitikon asettamat ja usein myös 
varsin tiukat ”hyvän” tai ”oikean” taiteen tai esittämisen kri-
teerit, joihin teosta verrataan: ”Tällaisen kritiikin vahvuuden 
voidaan ajatella olevan siinä, että se tunnustaa taiteellisen ar-
vioinnin perustuvan kriteereille. Sen heikkoutena puolestaan 
on universaaliuden harha. Toisin sanoen toisinaan kriitikot 
erehtyvät soveltamaan omaa enemmän tai vähemmän sattu-
manvaraista kriteeristöään kaikkiin esityksiin.”

Lehikoisen mielestä kritiikin käsitteeseen yleisesti mielletty 
ajatus virheiden etsinnästä on jo pitkään ollut murenemassa. 
Tuomarointia tärkeämpää on avata teoksen maailmaa ja tul-
kita sitä lukijoille, sillä elämme moniarvoisessa maailmassa, 
jossa taiteilija ja hänen yleisönsä eivät välttämättä jaa yhteistä 
kulttuuritaustaa ja arvoperustaa:” Kriitikolle onkin esitetty 
roolia siltana teoksen ja katsojan tai lukijan välillä. Tällaisessa 
roolissa kriitikko voi välittää lukijalle mielikuvia esityksestä ja 
auttaa lukijaa tai katsojaa arvostamaan omaa tanssikokemus-
taan syvällisemmin valaisemalla teoksen konteksteja ja merki-
tyksiä. Kriitikon tehtäväksi on kuitenkin esitetty myös portin-
vartijan tehtävää korkeataiteen ja populaarin välisellä rajalla, 
mikä liittyy arvottoman taiteen erottamiseen arvokkaasta 
taiteesta. Eri genreillä on ”sisäiset norminsa, standardinsa ja 
kriteeristönsä” (HODGENS 1988B, S. 91), joihin nojaamalla 
on mahdollista arvioida tanssiteosta ja sen esittämistä sekä 
pohtia sen arvoa ja meriittejä nimenomaan omassa lajissaan. 

Tällainen arviointi edellyttää tietenkin, että kriitikko on 
arvioimansa genren asiantuntijana syvällisesti perehtynyt ky-
seisen genren käytäntöihin, kielipeleihin ja sääntöihin.” Kyllä 
tanssikriitikkoja naurattaa lukiessaan tällaista tekstiä. Kovin 
on kaukana siitä todellisuudesta tanssikriitikoiden arkinen 
aherrus, mistä ja millä tavalla hän kirjoittaa. Kai Lehikoi-
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nen ei pääse syntyjen syville pohdinnoissaan kritiikissä, vaan 
vääntää rautalangasta mallia jokaisen ymmärtää jo sen, minkä 
ilman tätäkin ymmärtää: ”Koreografiaa ja esittämistä koske-
vien kriteereiden, jos sellaisia käytetään, pitää olla genrelle 
spesifisiä. Vaikka kathak ja klassinen baletti ovat molemmat 
”klassisia” tansseja, ei kathakia kuulu arvioida baletin arvi-
ointikriteereillä. Vastaavasti tankotanssin estetiikkaa ei pidä 
lähteä kritisoimaan modernistisen nykytanssin periaatteilla.” 
Ylipäänsä hänen mielestään voidaan pohtia, mitä hyötyä on 
autenttisuuden perään haikailulla. Kuten yhdysvaltalainen 
tanssikriitikko Marcia Siegel on todennut, kaikki on autent-
tista jotakin Lehikoinen kirjoittaa: ”Jos emme niin uutterasti 
pyrkisi tavoittelemaan, miten tämä [näkemämme esitys] ver-
tautuu johonkin normiin, josta emme todellisuudessa kui-
tenkaan tiedä kovin paljon, saattaisimme todella nähdä, mitä 
siinä tehdään, ja yrittää päätellä, mitä se on.” 

Lehikoinen kertoo, miten impressionistinen kritiikki tyy-
tyy kuvaamaan katsomiskokemusta, sen synnyttämiä mieli-
kuvia ja tulkintoja. Impressionistisen kritiikin vahvuutena 
on katsojakokemuksen korostaminen ja teoksen merkitysten 
avaaminen. Joskus impressionistinen kritiikki voi olla varsin 
kokeellista tai runollista, jolloin se saattaa Lehikoisen mie-
lestä näyttäytyä jopa omana taideteoksenaan. Impressionisti-
sen kritiikin uhkana hänestä kuitenkin on, että liian pitkälle 
viedyt kriitikon henkilökohtaiset assosiaatiot ja mielikuvat 
jäävät ilmaan roikkumaan ja tulkinnat jäävät vaille teokseen 
ankkuroituvia perusteluja. Lehikoinen jatkaa kritiikin eritte-
lyä: ”Intentionaaliselle kritiikille on tyypillistä, että kriitikko 
yrittää astua tekijän asemaan kertomaan, mitä tekijä halusi 
teoksellaan ilmaista. Sitten kriitikko arvioi, onnistuiko tekijä 
asettamassaan tavoitteessa. Tässä uhkana vaanii intentionaa-
lisuuden harha. Toisin sanoen kriitikko ei voi koskaan tietää, 
mitä tekijä teoksellaan tavoitteli, mitä hän halusi tehdä nä-
kyväksi tai sanoa. Tekijän intentiot vaihtelevat tekoprosessin 
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aikana, ja niillä ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, 
mitä tekijä käsiohjelmassa tai jossakin haastattelussa väittää.”

Uudelle kritiikille ja venäläiselle formalismille tyypillinen 
sisältöä kuvaava kritiikki pyrkii tarkastelemaan Lehikoisen 
mukaan teosta neutraalista perspektiivistä kuvaten sen osa-
tekijöitä ja rakennetta mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
Tällaisen kritiikin vahvuutena on teoksen ominaispiirteiden 
tekeminen lukijalle näkyviksi kuvaamalla: ”Sen haasteena kui-
tenkin on teosta kuvaavan kielen tulkinnanvaraisuus ja heik-
koutena teoksen kontekstien ja tulkinnallisen ulottuvuuden 
ohittaminen, jolloin kritiikki jättää teoksen pelkäksi esteetti-
seksi ilmiöksi. Formalistinen kritiikki ummistaa silmänsä sille, 
että taideteoksen mielekkyys on merkittävällä tavalla kiinni 
sen omassa kulttuurissa, sosiaalisissa käytännöissä ja kielipe-
leissä. Tiettyä tanssia ymmärtääkseen pitää ymmärtää kyseisen 
tanssin sosiaalista kontekstia.” 
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Väärinymmärrystä 
ja vastakkain-

asetteluja
Suomen ainoa tanssielokuvafestivaali Loikka tarjosi vuonna 
2014 seitsemättä kertaa niin pitkiä kuin lyhyitäkin elokuvia 
tanssista kiinnostuneille. Jotain kertoi suomalaisen nykytans-
sin innostuksesta ja saamasta huomiosta nuorten taiteenteki-
jöiden keskuudessa myös se, että festivaaleilla esitetyistä 50 
elokuvasta peräti 17 oli kotimaisia. Minna Tawast kirjoitti 
otsikolla ”Tehkää niitä elokuvia!” Tanssi&Teatteri+Sirkus-leh-
dessä: ”Esimerkiksi Johanna Nuutisen sekä ohjaajien Jopsu ja 
Timo Ramun Me – Story of a Performance on kiinnostava 
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poikkitaiteellinen avaus. Tuotantoyhtiönä on kansainvälisesti 
arvostettu, muoti- ja mainoskuvauksiin erikoistunut Musuta.” 
Suomalainen nykytanssi oli viimeistään tuolloin lyönyt itsensä 
läpi uuden sukupolven, nykytanssin toisen aallon tekijöiden 
keskuudessa. Festivaalijärjestäjiäkin ällistytti, miten korkea 
tanssielokuvien taso oli Suomessa.

Tanssintutkija Aino Kukkonen toteaa väitöskirjassaan 
kansallisesti ja institutionaalisesti katsottuna suomalaisen 
tanssin luetun taiteiden joukkoon paljon muita taiteita myö-
hemmin, vasta viimeisten parin–kolmenkymmenen vuoden 
aikana. Tanssikenttä oli vielä 1970-luvulla niin sisällöllisesti 
kuin sosiaalisestikin varsin konservatiivinen. Kukkosen mu-
kaan 1980-lukua on kliseisestikin sanottu suomalaisen tanssin 
vuosikymmeneksi. Sosiologi Erkki Seväsen mukaan taidelajit 
ovat olleet erilaisessa asemassa itsenäistä kansakuntaa raken-
nettaessa. Erityisesti teatterin ja kirjallisuuden kautta on luotu 
kansallista taidetta ja identiteettiä, sillä ne ovat olleet laajasti 
harrastettuja ja pohjanneet kielelliseen ilmaisuun. Myös ku-
vataide, arkkitehtuuri ja musiikki ovat olleet mukana tässä 
rakentamistyössä. Tanssija ja koreografia Paula Tuovinen 
muistelee noita aikoja Niko Hallikaisen ja Liisa Pentin toi-
mittamassa kirjassa ”Postmoderni tanssi Suomessa?”(Kinesis 
2018):

”Aloitin tanssiharrastuksen omalle sukupolvelleni tyypil-
liseen tapaan baletilla 1970-luvun alussa ja jatkoin jazztans-
silla ja modernilla tanssilla. Ensimmäiset kymmenisen vuotta 
menivät näillä – käytiin kavereiden kanssa tanssitunneilla, 
ja joskus oli tanssikoulun esitys. Opettaja näytti edessä, ja 
me teimme saman perässä. Kesäisin käytiin Kuopio tanssii ja 
soi-festivaalilla, joka oli siihen aikaan ainoa paikka, jossa oli 
mahdollista nähdä taidetanssia, jopa laajemmalla kattauksella, 
ja opiskella useamman opettajan johdolla. Muistan Kuopiosta 
esimerkiksi Anna Pricen Graham-tunnit vuodelta 1986. Siitä 
on kuvakin, kun istun jäkittämässä lattialla. Se oli tuskallista 
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minulle, sillä alaselkäni oli kaikkea muuta kuin sovelias Gra-
ham-tekniikkaan. Vielä 1980-luvun lopulla balettia pidettiin 
jotenkin hienompana tai ainoana oikeana taidetanssina, ja 
meille kerrottiin juttuja, kuinka varhaisia 1960-luvun mo-
dernisteja oli haukuttu paljasjalkatanssijoiksi. Modernisteilla 
ei ollut juurikaan pääsyä etabloituneille tanssinäyttämöille, 
joita niitäkin oli vähän. Minä ja muut sukupolveni tanssijat 
kärsimme vielä tuolloin myös modernia tanssia halventavista 
tanssikritiikeistä.”

Liisa Pentti kirjoittaa samassa kirjassa olleessa avajaisar-
tikkelissaan Banesin tehneen käsitteen tunnetuksi kirjassaan 
”Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance (1980)”, jossa 
hän esitteli ja analysoi Judson Dance Theatreen kuuluneiden 
tanssijoiden, kuten Simone Fortin, Steve Paxtonin, Trisha 
Brownin, Deborah Hayn, Douglas Dunnin, David Gordo-
nin ja Lucinda Childsin työskentelyä yhdistäen heidät kaik-
ki postmodernin tanssin käsitteen alle. Banes käytti Pentin 
mukaan jakoa modernin ja postmodernin välillä erottaakseen 
jälkimmäisen edellisestä.  Nykytanssin henkisenä isänä voisi 
pitää Michel de Montaignea, johon vetosi Sextus Empericus, 
joka edusti pyrrhonismia, epäilyn filosofiaa, ja jonka mukaan 
objektiivisen, yleispätevän tiedon hankkiminen järjen avulla 
on mahdotonta. Juuri tämä oivallus yhdistää Montaignea ja 
kehollisuuteen vannovia nykytanssin tekijöitä toisiinsa. Mutta 
on paljon muutakin mikä yhdistää: epäily, ironia ja leikillisyys, 
ainakin postmodernia tanssia juuri niin kuin Liisa Pentti sitä 
kuvaa artikkelissaan kirjassa ”Postmoderni tanssi Suomessa?”.

Suomalaisia nykytanssiesityksiä katsoessa tuntuu, kuin 
Montaigne istuisi näkymättömänä katsomossa ohjaten tans-
sijoita esittämään protesteja valheellisen maailman monen-
kirjavaa huijausnäytelmää vastaan. Suomalaiset mutkattomat 
ja omintakeiset nykytanssijat olisivat tulleet hyvin toimeen 
demokraattisen sielun ja hyvät seuramiehen tavat omanneen 
Montaignen kanssa, jolle maailma oli kirjaimellisesti alati liik-
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keellä oleva heiluri Montaignen asettaessa siinä pelissä vastak-
kain inhimillisen epävakaisuuden ja absoluuttisen totuuden. 
Montaigne piti yksinkertaisesta ja luonnollisesta puhetavasta, 
joka oli samanlainen sekä paperilla että huulilla, mehevä ja 
jäntevä, lyhyt ja ytimekäs, mieluummin kiivas ja jyrkkä kuin 
hienostuneen teeskentelevä ja tekohymyyn tienä vievä silot-
telu. Montaignelle oli tärkeää, että ihminen tuntee itsensä, 
löytää oman olemuksensa ja on uskollinen omalle itselleen. 
Montaige oli samaa mieltä nykytanssijoiden kanssa - ei ole mi-
tään mieltä hirttäytyä ensimmäiseen käärepaperiin kätkettyyn 
hirttosilmukkaan, ei toiseenkaan, vaan yritettävä itse ottaa sel-
vää asioista ja niiden takana lymyävistä todellisista ongelmista 
kevyellä ironialla höystettynä. 

Liisa Pentti muistelee, miten Yhdysvalloissa syntynyt-
tä modernia tanssia edustivat mm. Martha Graham, Doris 
Humphrey, Erik Hawkins ja José Limon, Pentti muistuttaa. 
Postmodernin tanssin merkitys on suomalaiselle nykytanssille 
valtava samoin Niko Hallikaisen ja Liisan Pentin kirjoittaman 
kirjan. Kaikki oli tuohon aikaan uutta nykytanssin kentällä 
ja moni perinteistä tanssia odottanut oli ihmeissään. Raija 
Ojalan & Kimmo Takalan kirjassa ”Zodiak – Uuden tanssin 
tähden” (Like 2007) kerrotaan Aamulehden Tiina Lammas-
saarella olleen vaikeuksia ymmärtää Liisa Pentin tanssiteosta 
”Merihevosten laakso” vuodelta 1989. Kirjoittajien mukaan 
uutta tanssia katsottiin tuon aikana vanhojen arvojen läpi. 
Hämmennys uuden edessä oli heidän mukaansa myös häm-
mennystä siitä, ettei enää voitu tunnistaa, mitä näyttämöllä 
nähtiin; miten vastaanottaa ja tulkita teosta, jos se ei noudata 
totutun tanssiesityksen luonnetta? Aamulehden Lammassaari 
on mallisesimerkki tanssin konservatiivisesta tätimafiasta, siitä 
pois jo muodista olevasta porvarillisen kulttuuriliiton kaba-
ree- ja operettiporukasta, joka aikaisemmin hallitsi kapealla 
tanssinkin kentällä huonolla maullaan sitä mitä esitettiin. 
Lammassaari kirjoittaa kuinka vaikeaa on arvottaa koko esi-
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tystä suuntaan taikka toiseen: ”Kai arvo sinänsä kuitenkin on 
jo se, että kysymyksessä on kaikkea muuta kuin tavanomainen 
tanssiesitys, johon joku on valinnut taustamusiikin. Perin-
teistä esityksessä on vain itse esitystilanne. – Esitystä tuleekin 
varmaan lähestyä sen omilla ehdoilla niin kuin fraasi kuuluu. 
Jaa ne ehdot?”

Palaamme postmoderniin tanssiin ja sen kohtaloihin Suo-
messa 1980-luvulta aina näihin päiviin saakka hieman poik-
kitaiteellisesti risteillen eri luvuissa testaten kirjassa esitettyjä 
väitteitä nykypäivän teorioihin ja historiallisiin tapahtumiin 
sekä kokemuksiin tanssikentillä, jotka ovat tietenkin ihan eri 
asia kuin kuiva teoria. Pitää muistaa, että teoria on tanssijoille 
vain yksi sanallistamisen väline, kehollisuus ja ilmaisu ovat 
tanssijoiden tärkeintä valuuttaa. Amsterdamissa koulutuksen-
sa saanut tanssija Jaana Irmeli Turunen on kiinnostava tapaus 
monellakin tapaa ja hänen ajatuksiaan, ja uransa vaiheita seu-
raamme ja kommentoimme parissakin kirjan luvussa. 

Turunen kuvailee ”Postmoderni tanssi Suomessa?”-kir-
jassa brittiläisen koreografi ja tutkija Emilyn Claidin (2006, 
80) määritelleen uuden tanssin kontekstiksi, jonka sisälle voi 
sijoittaa 1970–1980 lukujen kokeellisen tanssin tekijöitä ja 
tämän ajanjakson vaikutuksia aina tähän päivään saakka. Joik-
sikin yhdistäviksi seikoiksi 1970–80-luvuilla uuden tanssin 
piiriin kuuluvien taiteilijoiden välillä voi Turusen mukaan ni-
metä esimerkiksi tanssitraditioiden ulkopuolisten keho-mie-
li-menetelmien ja liiketekniikoiden liittämisen tanssin har-
joitteluun, esityksien prosessinomaisuuden sekä uudenlaisten 
tanssitekniikoiden seurauksena syntyneiden estetiikan ja ruu-
miillisuuskäsityksen esille tuomisen. 

Turunen haluaa näyttää myös sen ikävän ja paljon pahaa 
aikoinaan aiheuttaneen haavan julkisesti, mistä puhutaan 
vain tanssintutkimuksen piirissä, mutta mikä on yksi tämän 
kirjan johtoteemoista- T tanssihistorioitsija Anne Makkonen 
kuvaili 1980-luvun alun suomalaista tanssitodellisuutta vääri-
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nymmärryksen ja vastakkainasettelun aikana ja Jorma Uotisen 
valtakautena: ”Tulkintani mukaan tarkoittaen uudenlaisten ja 
yhdensuuntaisesta tanssinäkemyksestä poikkeavien vaikuttei-
den poissulkemista hegemoniaan pyrkivän tanssikentän piiris-
tä. Amsterdamissa omaksumalleni tanssiajattelulle oli keskeis-
tä tanssijan subjektiivisen ruumiskokemuksen painottaminen 
sekä tanssitekniikoiden omaksumisen että koreografioinnin 
puitteissa. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi irrottau-
tumista tanssiin liitetyistä normittuneista ruumisideaaleista 
ja tanssijan tekniikan määrittelyistä tai ajatuksesta tanssijan 
ruumiista koreografin käyttömateriaalina. Uusi tanssi edus-
ti myös muutosta esiintyjän ja yleisön välisessä suhteessa ja 
tietoisuutta tanssin paikantuneisuudesta, toisin sanoen tans-
sin sitoutuneisuudesta sosiaaliseen ja kulttuuriseen tapahtu-
maympäristöönsä.”

Nykyisin tilanne on jo muuttunut ja tanssi on hyväksytty 
aikuisena taiteiden maailmaan samaan aikaan, kun tanssis-
takin on tullut osa taiteen establishmentin vallitsevaa ku-
rinpitojärjestelmää ja sen sisällä ohjataan nuoret kokemaan 
turvallisesti myrskyjä vesilasissa tuotteistamalla sanottava 
jo heti uran alusta medioille ja rahoittajille mentäviksi pa-
loiksi niellä kaikki uutena, erikoisena ja ihmeellisenä. Kyse 
on kuitenkin eräällä tavalla petoksesta. Tanssijoita ei pidetä 
taidemaailman älykköinä samaan tapaan kuin näyttelijöitä, 
jotka ovat rooliensa ulkopuolella melko tyhjiä ajatuksista ja 
sanoista. Kun luin näitä esseitäni varten tanssikirjallisuutta, ja 
varsinkin Tanssi-lehden vanhoja numeroita niiltä ajoilta, kun 
lehdessä silloin päätoimittajana toimineen Minna Tawastin 
hengenheimolaiset, eli tanssin tätimafia, ottivat nykyisin ni-
mellä Teatteri&Tanssi&Sirkus-lehden nimellä kulkevan me-
diamonopolin haltuunsa kanonisoiden tietyllä, useimmiten 
hyvällä, tavalla nykytanssista kirjoittamisen, tanssikritiikin 
muuttuessa yliopistojen estetiikan opiskelijoiden leikkiken-
täksi. Tätien tanssimafia pelasi omaa peliään 1990-luvulla. 
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Se alkoi luoda sanoilla kokonaisen taiteenlajin kukoistuksen. 
Suomalainen nykytanssi sai kiittää pitkälti menestystään Tans-
si-lehden juttuja ja arvioita esityksistä. Ei ihme, että suomalai-
set harvat nykytanssintekijät pitävät itseään niin osaavina Tero 
Saarisen tapaan, kun heitä varten oli syntynyt oma korkeasti 
koulutettujen kriitikkojen luokka ja valtion taideviranomaiset 
maksoivat viulut. Ongelmaa ei pidä ymmärtää väärin. Ei ole 
paha asia, että kaikki on vinksin ja vonksin tai heikunkeikun. 
Päinvastoin. Mutta asioista pitäisi saada puhua niiden oikeilla 
nimillä eikä yrittää lakaista ongelmia maton alle, kuten ny-
kyisin tehdään. 

Suomalaisella nykytanssilla meni aluksi kovaa ja se oli 
villiä, vapaata ja kokeilevaa. Mutta jossain vaiheessa se alkoi 
jäykistyä ja menetti notkeutensa, ei kokonaan eivätkä kaik-
ki, vaan osittain ja vain jotkut. Luova kaaos on dynaamisen 
elämän ja sen oikeanlaisen ymmärtämisen perusehto ihan sa-
malla tavalla, kuin ymmärtää Shakespearen tavoin roolihen-
kilöidensä keskinäisen kemian ja psykologisen silmän tärkeys 
ulkoisen maailman tapahtumia kommentoidessa ja omia aja-
tuksia järjestellessä. Onko suomalainen nykytanssi koskaan 
päässyt eroon postmodernin traumastaan? Ehkä ei. Se jätti 
ikävän leiman sen ajan näkyvimpiin ja lahjakkaimpiin tanssi-
joihin, jotka halusivat vain tanssia omilla ehdoillaan ja tehdä 
taidetta. Joidenkin mielestä koko projekti oli toisten ihmisten 
kiusaamista, toisten mielestä taas malliesimerkki siitä, miten 
tanssiinkin ui ammattimainen tuottaminen ja sen kääntöpuo-
lena salakavalasti kova kyynärpäät ja taiteellisen tason lasku 
sekä kritiikittömyys. Turunen vahvistaa tämän artikkelissaan 
”Postmoderni tanssi Suomessa?”-kirjassa. Mutta ensin hiema-
na tarinaa hänen Suomeen paluutaan seuranneista vuosista, 
jolloin uusi tanssi hänen mukaansa tahdottiin luokitella hä-
nen mukaansa perinteisen modernin tanssin ymmärryksen 
mukaan tanssityyliksi ja siten sen suomalaiset toteuttajat Ams-
terdamin koulukunnaksi: ”Näin kavennettiin uuden tanssin 
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laajemmat yhteydet muiden taidemuotojen kuten perfor-
manssitaiteen samanaikaiseen kehitykseen tai uuden tanssin 
ajattelun yhteydet kulttuuriseen, poliittiseen tai feministiseen 
aikalaiskeskusteluun.”

Turunen ja hänen hengenheimolaisensa olivat tuolloin aika 
yksin. Hän kertoo, miten talvella 1984 he päättivät muuttaa 
pois Helsingistä ja alkoivat matkustella ympäri Suomea pitä-
mässä kontakti-improvisaatiokursseja ja esityksiä monenlaisil-
le ryhmille ja yleisöille. Ongelmia oli kuitenkin paljon mm. 
kontakti-improvisaatioon pohjautuvat esityksensä rikkoivat 
tanssiin ja sen esittämiseen liittyviä odotuksia ja hätkähdytti-
vät liikkumiseen kytkeytyneitä sosiaalisia ja sukupuolittuneita 
tottumuksia: ”Aikuisen lattiatasolla liikkuminen koettiin ou-
tona, samoin liikkeen hallinnasta ja tasapainosta luovuttami-
nen, kaatuminen. Nainen nostamassa miestä ravisteli suku-
puolirooleja, ja intiimin kosketuksen esittäminen muunakin 
kuin seksuaalisena oli monille katsojille uusi kokemus.”

Katja Kirsi oli vahvasti eri mieltä postmodernin tanssin 
mahdollisuuksista. Hän oli Zodiakin entinen yleisötyöntekijä, 
joka Raija Ojalan & Kimmo Takalan toimittamassa Zodia-
kista kertovassa kirjassa kuvaa otsikolla ”Tietäen ja tanssien 
– yhteistyön moninaiset mahdollisuudet” millaista oli kulkea 
Zodiakin matkasta tietämisen ja tanssimisen poluilla. Hä-
nestä nykytanssi vertautui pitkälti nykytaiteeseen yleisesti. 
Tanssiteos ei hurmannutkaan aina vain esiintyjien taidolla tai 
kauneudella, vaan myös haastoi katsojan esittämään kysymyk-
siä. Tämä oli tärkeä oivallus ja puheenvuoro, sillä Katja Kirsi 
ymmärtää peruslähtökohdaksi taideteoksen tarkastelemassa 
ilmiöitä ja tapojamme olla maailmassa: ”Taideteos voi myös 
haastaa katsojansa älyllisen leikkiin. Se saattaa viitata histo-
riaan, muihin taideteoksiin tai koko kulttuuriseen kenttään. 
Katsojan kokemus tai taide-elämys ei mitätöidy, vaikka viit-
tausten ja lainausten sisällinen leikki jäisikin häneltä teoksessa 
huomioimatta.” 
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Minä lisäisin vielä tähän ilon, leikin ja huumorin sisäsyn-
tyisellä ironialla lisättynä. Näistä aineksista on hyvä nykytai-
de – myös nykytanssi, tehty katsojan älyllisesteettiseksi mat-
kaevääksi viihteellisyyden tylsyyslatteutta ja rajoittamatonta 
tyhjyyttä vastaan. Tanssi-lehden numerossa 4/2007 otsikolla 
”Kun arki astui näyttämölle – postmodernin toinen aalto” 
todetaan suomalaiselle nykytanssikentälle olleen aina tyypil-
listä vaikutteiden nopea ja laaja leviäminen. Sille on artikkelin 
mukaan selkeä selitys. Tekijöitä on ollut sen verran vähän, että 
kaikki ovat käytännössä tunteneet kaikki, jolloin muutaman 
opettajan ja koreografin vaikutus on voinut olla valtava. Tu-
lihan sieltä se tunnustus, miksi kaikkien oli helppo puhaltaa 
Marjaana Toimisen 1990-luvun alussa toivomalla tavalla yh-
teen hiileen ja kaikki esitykset näyttivät samanlaisilta. Ikävintä 
oli kuitenkin se, että usein näissä pienissä piireissä meni sekai-
sin eri roolit, mikä vaikutti siihen, kuka sai apurahoja ja miten 
esityksistä kirjoitettiin. Jonkin verran myös käytiin keskinäisiä 
kähinöitä ja kissatappeluita, ja runsaasti pahaa mieltä, kuten 
seuraavan luvun rivien välistä voimme lukea.



111

Keinojen ja 
päämäärien 

välisestä suhteesta
Turusen kertoma karu tarina on kuvaava ja ansaitsee siksi tulla 
vielä kerran kuulluksi osin myös siksi, että se kertoo sekä uu-
den tanssin kivikkoisesta tiestä läpi sitä vastustaneen silloisen 
tanssin oikealle kallistuneen tätimafian että myös siitä taiste-
lusta, mistä tanssin sisällä ei kukaan uskalla vieläkään puhua 
kunnolla mitään, eli rahasta ja kuka määrittää, mitä oikea 
ja hyvä tanssi on. Muistan, miten tanssipiireissä hihiteltiin 
silloin selän takana hänelle ja hänen silloiselle miehelleen, 
Jaap Kleveringille, jotka aloittivat yksityisen tanssikoulutuk-
sen jossain jumalan selän takana vihamielisten maalaistollo-
jen keskellä ilman julkista hyväksyntää ja taloudellista tukea. 
Turusen kokemus tanssikentän marginaaliin sijoittumisesta 
ja vastakkain asetelmien todellisuudesta vahvistui, kun hän 
muutti pois Helsingistä:” Esiinnyin syrjäkouluilla, kyläjuh-
lissa, metsissä, toreilla, puistoissa, hylätyissä rakennuksissa, 
taidemuseoissa tai Helsingin perspektiivistä katsottuna näky-
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mättö missä sijaitsevissa, vaihtoehtoista ja paikallista taidetta 
edustavissa tapahtumissa. Esityksiin liittyvä arkinen fyysisyys 
ja henkilökohtaisuus tekivät niistä lähestyttäviä yleisöille, 
joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta ajankohtaisesta ja ko-
keellisesta tanssitaiteesta. Tosin sain myös osakseni epäilyjä 
sen suhteen, voiko työtä luokitella lainkaan tanssiksi, johtuen 
katsojille tutumpiin tanssimuotoihin (kuten balettiin, kansan-
tanssiin tai seuratanssiin) perustuvien esteettisten ja taidollis-
ten ennakko-odotusten romahtamisesta.”

Turusen valinta toimia maalla ja keskuksien ulkopuolella 
oli hänen mukaansa pako pois tanssikenttää hallitsevan hege-
monisen diskurssin piiristä. Maantieteellisestä eristyneisyy-
destä hän sai paljon henkistä ja fyysistä tilaa kehittää itseään 
tanssitaiteilijana, mutta toisaalta työ jäi Helsingissä sijainnei-
den, tanssitaiteilijan arvostuksesta ja taiteen tekemisen rahoi-
tuksesta päättävien valtakeskittymien näkymättömiin. Hän 
oli poissa näkyvistä, mahdollisesti marginaalin marginaalis-
sa tai reunan reunalla: ”Myös kokeilevuudessa on nimittäin 
omat trendinsä, ja tendenssinä on päätyä pyrkimään osaksi 
valtavirtaa ja sen resursseja. Aino Kukkonen (2007, 44–45) 
näkee 1980-luvun suomalaisen uuden tanssin osuvasti erot-
tautumisen strategiana. Hän jatkaa, että uutta tanssia tekevillä 
oli halu kiinnittyä tanssin taidemaailmaan, mutta erottautua 
modernin tanssin viitekehyksestä.” Turunen näki oman ti-
lanteensa 1980-luvulla hyvin paradoksaalisena. Hän halusi 
liittyä ja vaikuttaa, olla osallinen tanssin kehityksessä ja syn-
nyttää keskustelua, mutta toisaalta tunsi tarvetta erottautua ja 
keskittyä tanssin toteuttamisen tapaan, joka syntyy kaukana 
vaikuttamisen paikoista, arkitodellisuudessani ja suhteestani 
omaan elinympäristööni. Siksi hän suuntautui toimimaan 
paikallisesti sekä sen ohella eurooppalaisessa kontakti-imp-
rovisaatioyhteisössä ja keskittyi omaehtoisen elämäntapansa 
toteuttamiseen sen sijaan, että olisi määrätietoisesti pyrkinyt 
uudistuvan tanssin näkyvään ja kuuluvaan eturintamaan. Eräs 
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selitysmalli tämäkin. Tosiasiassa hän oli niin marginaalissa ja 
hänen edustamansa tyyli nähty jo kyllästymiseen saakka, että 
hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vaihtaa tyyliä tai 
lopettaa.

Tunnettu evoluutioteoreetikko Robert L. Trivers kirjoit-
taa meidän pettävän itseämme voidaksemme pettää mui-
ta paremmin, sillä toisten puijaamiseksi meillä saattaa olla 
hänen mukaansa houkutus järjestää informaatiota sisäisesti 
kaikennäköisillä epätodennäköisillä tavoilla, ja tämä tapahtuu 
pääosin tiedostamatta. Trivers lähtee siitä olettamuksesta, että 
itsepetoksen ensisijainen tehtävä on hyökkäävä, kun mittana 
on kyky puijata muita: ”Omassa lajissamme petos ja itsepe-
tos ovat saman asian kaksi puolta. Jos petoksella tarkoitetaan 
vain tietoisesti harjoitettua pettämistä, suoranaisia valheita, 
huomaamatta jää paljon suurempia tiedostamattoman pe-
toksen luokka, muun muassa aktiivinen itsepetos. Toisaalta 
jos tutkitaan itsepetosta eikä nähdä sen perustuvan toisten 
pettämiseen, sen tärkein tehtävä jää huomaamatta. Saattaa 
olla houkutus rationalisoida itsepetos tarkoitukseltaan puolus-
tukselliseksi, kun todellisuudessa se on yleensä hyökkäävää.” 
Oliko tästä kysymys myös Turusen tapauksessa? Tajusiko hän 
sen, ettei hänellä ja hänen edustamallaan tanssilla ollut kiin-
nostusta ja riittävästi yleisö tai edes oppialita hänen maalais-
koulussaan pidetylle tanssikoulutukselle? Vakuuttavia sanoja 
hän suoltaa itsensä puolustukseksi. Michel Foucaultinkin hän 
on saanut sopimaan puolustuspuheeseensa. Tämä on juuri 
sitä ”tanssin sanallistamista”, mistä olen varoitellut, kun kie-
li vie mennessään. Turusen artikkeliinsa tunkemat teoriat ja 
selitykset eivät vakuuta. Ne eivät ole aitoja eivätkä tästä päi-
västä, vaan yliopistosta poimittuja irtokoristeita. Siksi hänen 
tarinointinsa kelpaa esimerkiksi myös siitä, miten menestyk-
sen alttarille ollaan valmiita uhraamaan kaikki mahdollinen 
ja mahdoton. 

Ensimmäisenä uhrattavana on usein totuus, sillä kyseessä 
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on tavallaan sekä sota itseään vastaan että mahdottomuus, 
joka ei ole sitä, miltä se aluksi näyttää, ei ainakaan lopussa, ja 
pakenee heti kun se on saavutettu; ihminen haluaa mutta ei 
ymmärrä halunsa olevan eri asia kuin kykynsä ja mahdollisuu-
tensa. Se johtaa sisäisen ristiriitaan, joka hiertää. Ja kun vielä 
siihen lisää kunnianhimoisen luonteen, joka ei keinoja kaih-
da, syntyy nykyihmisen narsistinen halu, joka on tappavaa, 
jos todellisia lahjoja ja kykyjä ei olekaan, niin kuin ihminen 
itse luulee. On hänen sanomassaan myös jotain tottakin heti 
kun astutaan henkilökohtaisesti koettuihin nöyryytyksiin ja 
menestymättömyyteen samaan aikaan, kun Jorma Uotinen 
ja Tero Saarinen putsasivat kaikkialla pöydän saaden kiitosta 
niin peräkylän sanomissa kuin maan valtamedioissakin ja ra-
hastivat tällä myöhemmin kiertämällä harvaan asutun maan 
loppuunmyydyissä kulttuuritaloissa ja urheiluhalleissa esittä-
mässä melko yksinkertaistettuja ja osin vanhanaikaista tanssia 
ja tanssijan kuvaa markkeeranneita teoksiaan miestähdet pää-
osassa, Terolla vielä bravuurinsa esittää hyvin muodostunutta 
lihaksikasta yläkroppaansa.

Mutta samaan aikaan Uotisen tähti oli jo laskussa. Jaana 
Parviainen arvioi Tanssi-lehdessä Oopperan Alminsalissa kan-
taesityksensä 6.10.1998 saaneen Uotisen Fernando Pessoasta 
(muka)kertovan esityksen ”Mies, jota ei koskaan ollut” ko-
vin sanoin merkiksi Uotisen taiteellisen kriisin syvenemises-
tä. Parviainen ymmärsi ensimmäisenä, ettei teos kerrokaan 
Pessoan tarinaa, vaan on ennen muuta Uotisen omaelämän-
kerrallinen soolo: ”Esitys on kuvalliselta ilmeeltään vaikut-
tavaa. Silti niin tässä kuin useissa Uotisen aikaisemmissakin 
töissä teoksen yhtenäisen visuaalisen ilmeen hahmotus aset-
tuu teoksen sisäisen maailman työstämisen edelle. Eikä Tero 
Saarisellakaan oikeasti mennyt sen paremmin. Takki alkoi 
olla jo hänelläkin ikävästi tyhjä kesken parhaan luomisen ja 
nimittämisen valtion kulttuurin ykköstuotteeksi. Olin kat-
somassa dramaturgi, nykyisin Tampereen yliopiston teatteri-
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professorina Riitta Pohjolan pestin jatkajana työskentelevän, 
Pauliina Hulkon, kanssa Helsingin Juhlaviikkojen yhteydes-
sä Oopperassa esitettyä ”Borrowed Light”-esitystä, mikä jätti 
ainakin minut kylmäksi ja monta kysymysmerkkiä päähän 
miksi esitys tehtiin ja juuri sillä tavalla kuin se tehtiin. Kumma 
kyllä, esitys ei nostanut kriittistä keskustelua. Tanssi-lehden 
päätoimittaja Minna Tawast kirjoitti Tanssi-lehden numeron 
3/2005 pääkirjoituksessaan Tero Saarisen esitysten jälkeisis-
sä keskustelutilaisuuksissa käyneen ilmi, että osa yleisöä oli 
kokenut hänen viimeaikaiset teoksensa voimakkaan uskon-
nollisesti, kuten juuri Borrowed Lightin, joka herätti suoria, 
uskonnosta nousevia tulkintoja.

Turunen tunnustaa kokeneensa 1980-lukulaisuudesta 
ammentavan vastarinnan, resistanssin pohtimisessa ongel-
malliseksi sen, että hänen mielestään arkiajattelussa vastarinta 
taiteen yhteydessä liitetään usein lujaan ääneen ilmaistuihin 
mielipiteisiin, suureen näkyvyyteen ja äänekkääseen kuulu-
vuuteen. Nyt hän vasta pääsee katkeruudessaan ääneen. Hän 
ei saanut huomiota. Hänet pidettiin täysin ulkopuolella tans-
simaailman parrasvaloissa ja sen muisto satuttaa vieläkin lähes 
neljänkymmenen vuoden jälkeen, kun hän syyttää valtame-
diassa esille tulevia, instituutioiden tukemia suurimuotoisia 
teoksia, ”jotka usein käyttävät ”suurta yleisöä” provosoivia 
keinoja ja näin herättävät kiihkeätä keskustelua puolesta ja 
vastaan. Vastarintaan liitetään näkyvyys, joten usein taiteen 
keinoin toteutetuksi vastarinnaksi mielletään teokset ja teot, 
joiden tekijät ovat taideinstituutioiden, rakenteiden ja verkos-
tojen sisällä ja niiden hyväksymiä.”

Turusen tarina on opettavainen. Hän ei tunnusta teh-
neensä mitään väärää eikä erehtyneensä, eikä varsinkaan teh-
neensä mitään sellaista, mikä ei olisi ollut hyvää, laadukasta, 
tarpeellista ja julkisen tuen sekä kiinnostuksen arvoista. Hän 
siis pettää itseään ja valehtelee itselleen, koska on omasta mie-
lestään kaikkea sitä hyvää, mitä ei ollut muiden mielestä. Se 
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voi johtua myös siitä, että vieläkin melko puhumattomassa 
kulttuurissamme ei tunteista ole puhuttu paljoakaan moraalin 
yhteydessä. Kyse on selvästikin ilmiöstä, jota voisimme kutsua 
”itseteeskentelyksi”, missä tapahtuu emotionaalinen irrottau-
tuminen, mutta silti pyrimme todistamaan itsellemme toi-
mintamme olleen hyvää, oikeutettua ja tärkeää sekä meidän 
itsemme että myös koko yhteisömme ja laajemmin koko tans-
sin kannalta. Turusen tapauksessa kaikki päättyi lopulta ehkä 
hyvin. Hän heräsi lapsena tanssijanuneen vajoamisestaan. 

Keväällä 2016 koreografi Liisa Pentti pyysi häntä teke-
mään teoksen järjestämäänsä Postmoderni tanssi Suomessa? 
-tapahtumaan. Hänen toivomuksenaan oli, että Turusen teos 
jollain lailla käsittelisi hänen omaa suhdettaan 1980-luvun 
tanssiin: ”Kirjoitin tämän artikkelini osaksi tanssitaiteeseen 
liittyvää tohtorinväitöstä, joka ei koskaan valmistunut. Pää-
tökseeni luopua väitöstyöstä vaikuttivat myös osaltaan haas-
tavan elämäntilanteen paineessa vahvistuneet epäilyni siitä, 
tulisiko tohtoroituminen avaamaan tilaa vaikuttamiseen tai 
tarjoaisiko se kannattelevia taiteellisen toimijuuden mah-
dollisuuksia. Minusta tuntui, etten kykenisi kamppailemaan 
asemasta, resursseista, uskottavuudesta tai tunnustuksista.” 
Tässä kohtaa hän on ensimmäistä kertaa lukijalleen täysin 
rehellinen heittäessään turhaan yrittämiseen kyllästyneenä 
hanskat tiskiin ja todetessaan, että oman taiteilijahistorian-
sa tarkastelu resistanssin näkökulmasta vaikutti ja vaikuttaa 
edelleenkin hänen näkemykseensä, jonka mukaan taiteilijan 
tulisi vakavasti huomioida taiteen mahdollisuus vastustaa 
epäoikeudenmukaisia ja epäeettisiä ajatuksia ja tekoja sekä 
taidemaailmassa että koko yhteiskunnassa. Mutta Turunen ei 
koskaan noussutkaan siitä kuopasta ylös, minkä hän itselleen 
omasta tanssinäkemyksestään kaivoi. On vaikea sanoa olisiko 
hänellä ollut siihen mahdollisuuttakaan tai taitoja hurmata 
tanssillaan toisin tehtynä vähälukuista ja jo häneen alkumet-
reillä kyllästynyttä yleisöään.
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Yksilöllistymisen 
periaatteen 

harhakuvasta
Miksi me olemme unohtaneet filosofi Friedrich Nietzschen oi-
vallisen tokaisun ihmisen todellisesta olemuksesta: päässä lau-
laa loilottaa enkelikuoro mutta kellarissa ulvovat pahanilkiset 
sudet? Entä miksi meidän tavallisten pitäisi ihailla tanssijoita 
ja tanssimaailmaa ja uskoa sen salaperäisiin ihmeellisyyksiin, 
kuten tanssin tätimafian pyhä ja loukkaamaton ohjesääntö 
kuuluu? Ei minkään syyn takia, sillä tanssijat ovat julmia, 
kylmiä ja usein kiinnostuneita vain omasta kehostaan, jota 
kutsuvat kehollisuudeksi yleensä, ja tanssin sisällä tapahtuu 
kauhistuttavia vääryyksiä ja julmuuksia, joista ei saisi puhua 
julkisesti, ettei munaisi tanssin mainetta. Tanssin maailma on 
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yhtä ristiriitainen ja täynnä toisistaan mittaa väliin kovastikin 
ottavia intressejä ja heidän asiamiehiään, kuin tavallisenkin 
elämän inhimillisen turhuuden muut taistelukentät huip-
punsa viritettyjen turhien ja liika mölyä itsestään pitävien 
tärkeyshenkilöiden johdolla. Avuksi ei voi enää huutaa filo-
sofiaakaan – vaikka tanssijat niin mielellään toisiltaan lainaten 
puhuvat joka käänteessä Heideggeristä ihaillun Monnin in-
noittamina – mikä ei ole välttämättä huono asia, sillä taiteilijat 
ymmärtävät Thomas Mannin mukaan filosofian aina omalla 
emotionaalisella tavallaan väärin. Mannilla oli tähän lääke, 
josta suomalainen nykytanssi ei ole kuullutkaan; taiteen oli 
päädyttävä vain emotionaalisiin intohimon tuloksiin, ei mo-
raalisiin tai sivistyksellisiin tuloksiin. 

Näin pohti Thomas Mann, joka kirjoitti esseensä aikana, 
jolloin hän uskoi vielä yleispäteviin totuuksiin, universaaliin 
hyvään ja 1800-luvun rikkaan ajatusmaailman perintöön sekä 
humanistisen ihmiskuvan voittoon ennen suurta arvojen risti-
riitaisuutta ja väistämätöntä pamahdusta. Artikkelissaan hän 
pohti pitkään Schopenhauerin ydinmehuja ja mitä hänestä 
oli hyvä ottaa esille. Mannista oli mahdollista olla Schopen-
hauerin tapaan ateisti, koska kuuluisa filosofi pääsi sensu-
alis-intohimoisista, elämyspohjaisista lähtökohdista moraali-
siin opetuksiin: ”Hän päätyi kristinuskoa vastaavaan sääli- ja 
lunastusoppiin, joka johdetaan elämän illuusioluonteesta, 
yksilöllistymisen periaatteen harhakuvasta. Sääli, kristillinen 
rakkaus, egoismin kumoutuminen ovat tulosta tiedosta, joka 
näkee Minän ja Sinän petoksen.”

Mannin mielestä tällainen yhteensattuma ei voi tiulla fi-
losofille yllätyksenä, jos hän asettaa Schopenhauerin tavoin 
filosofian ja uskonnon keskenään rinnakkaisiksi ja näkee 
uskonnossa ”kansaomaista metafysiikkaa”, joka – ihmissu-
vun suurelle joukolle suunnattuna voi tarjota totuutta vain 
allegorisessa hahmossa, kun taas filosofia jakaa sitä puhtaana. 
Schopenhauer on sanonut: ”Kristinuskon moraaliset tulok-
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set korkeimpaan askeesiin saakka löytyvät minun opistani 
järkiperäisesti ja asioiden kokonaisyhteyden mukaisesti pe-
rusteltuina. Kristinuskossa ne taas tarjotaan vain tarinoinnin 
välityksellä. Usko tarinoihin hupenee päivä päivältä. Niinpä 
on pakko kääntyä minun filosofiani puoleen”. 

On olemassa Mannin mukaan käsitys, ettei uskonnon ja 
filosofian välinen ero olisi kuin eksoteerisen esoteerisen totuu-
den eroa, joista toinen on menettänyt luottamuksen ja toisen 
täytyisi rientää täyttämään sen paikka. Myös pragmaattista 
estetiikkaa edustanut taidefilosofi John Dewey tajusi tämän 
puhuessaan taiteen lokeroivasta institutionalisoitumisesta ja 
elitismin kahdesta keskeisestä piirteestä: sen elämästä ja prak-
siksesta irtaantumisen sekä etäisyyden tavallisista ihmisistä ja 
heidän kokemuksistaan. Estetiikan pragmatistinen projekti ei 
pyri lakkauttamaan vaan muuttamaan taiteen instituutioita 
ja on siksi liian helläkätinen työrukkanen yrittäessä muuttaa 
sijoiltaan aina menevien instituutioiden ja organisaatioiden 
käsitystä itsestään. Tilanne on myös sikäli hankala, ettemme 
aina tiedä mitä näemme ja mikä on kokemuksemme. 
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Miksi tanssimme?
Nykytanssin kentällä asiat eivät ole hyvin. Koulutus puhutut-
taa, nykytanssin on tienhaarassa ja tunnetusti suomalainen 
jääräpäisyys sekä ärripurrit kuuluvat valitettavan oleellisesti 
myös suomalaiseen nykytanssikeskusteluun, josta maailman-
kin nykytanssia hyvin tunteva ja jossain päin maailmaa jotain 
nykytanssiprojektia todennäköisesti tätäkin kirjoittaessa vetä-
vä, mutta suomalaisessa nykytanssissa juurensa saava, Virve 
Sutinen, kysyi eräässä Tanssi-lehdessä: ”Onko niin, että me 
yhtenäiskulttuurissa kasvaneet konsensuksen lapset emme 
osaisikaan nauttia siitä dynaamisuudesta, joka syntyy risti-
riidoista, vastakkainasettelusta ja erimielisyydestä? Vai onko 
niin, että ilman vastakkainasettelua ei synny keskustelua? 
Avoin yhteiskunta ei välttämättä ole kiva, nopea ja helppo, 
sillä dialogisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys vaativat kaikki ai-
kansa toteutuakseen.”

Nykytanssilla on yhteinen ongelma edellä esitetyn lisäksi 
niin Suomessa kuin maailmallakin. Emme aina tiedä mitä 
näemme, varsinkin jos meille kerrotaan etukäteen ”asiantun-
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tijoiden” toimesta miten meidän tulee nähdä ja sen jälkeen 
puhua kokemastamme. Ylen Areenasta tulee näitä Tanssies-
seitäni aloittaessani kirjoittaa kesäkuumalla heinäkuun puo-
livälissä 2021 viisiosainen televisiosarja nimeltään ”Miksi 
tanssimme?”, jonka henki on kuin jo kerran mainitusta Mer-
leau-Pontyn avaruuskirjoituksista. Hänen mukaansa lintu ei 
lennä fysikaalisessa tilassa, vaan eksistentiaalisen vuoroveden 
vaikutuksesta. Lintu on sidottu hänen olemassaolonsa puls-
siin, jonka kannattamana lintu lentää. Kirjoituksessa ikään 
kuin järki ja ajatus saavat toisistaan absurdin parin, jonka 
eväitä ovat tunne ja kokemus. Silti on hyvä muistaa kaikes-
sa ällisyydestä puhuttaessa Ksenofonin tavoin, ettei kukaan 
ihminen ei ole tiennyt eikä tule koskaan tietämään mitään 
varmuudella. Siksi kannattaa välttää kaikkia ehdottomia tul-
kintoja, jotka johtavat vain ahdasmielisyyteen ja näköalamme 
väistämättömään kapenemiseen ja kysyä Sektos Empiricuksen 
tavoin ”Que sais-je? – Mitä tiedän”. Miksi tanssimme-televisi-
osarja popularisoi ja yksinkertaistaa kaiken sen, mitä tanssista 
tänään tiedämme. Kyseessä on siis pelkkä tanssin mainosoh-
jelma, missä esitetään kaunista liikettä kauniiden ihmisten 
ja vaikuttavien lavasteiden sekä hienon musiikin säestyksellä 
- siis varsinainen namu käärittynä näyttäviin kääreisiin; taas 
yksi niitä varoittavia merkkejä asioista, jotka näyttävät liian 
hyviltä ollakseen totta siinä mielessä, kun sarjantekijät sen 
haluaisivat meidän päässämme olla. 

Yksi on ainakin varmaa: televisiosarjan käsikirjoittajat ovat 
perinteisen sanan hallitsijoita – näitä nykytanssin Delfoin 
oraakkeleja, ei siis tanssijoita, joilta sanan, joka kuvaisi jotain 
tunnetta, saati sitten kokonaisen ajatuksen, joka kuvaisi jon-
kin sanan takana olevaa tunnetta. Televisiosarjan läpitunkeva 
ajatus on se, ettei taika ole siinä, mitä ajattelee, vaan mitä tun-
tee. Sitä yritetään todistaa monin eri keinoin Merleau-Pon-
tyn antaman mallin mukaan kehollisena olentona ihminen 
suuntautuu maailmaan kokemansa ympäristön välityksellä. 
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Toiminta avaa hänelle hänen kehonsa hänen oman kehonsa 
kautta, eli hänen toiminnallinen kehonsa on objektiivisen 
maailman avaaja. 

Suomalaisella nykytanssilla on selvää sukulaissieluisuut-
ta vaistonvaraisuudessaan ja spontaanisuudessaan Michel 
de Montaignen vaalimaan klassiseen skeptisismiin keinona 
välttää ylimielistä dogmatismia. Immanuel Kant sanoi viat-
tomuudesta, että vaikka se oli ihana asia, on viaton myös 
helposti johdattavissa harhaan. Yhteyden viattomuuteen ja 
siitä kumpuavaan vaistonvaraisuuteen huomaa tarkkaan kat-
soen ”Miksi tanssimme?”- televisiosarjasta, joka kiertää ym-
päri maapallon tanssivaa maailmaa näyttäen, miten tanssi on 
sisäänrakennettu ihmisen olemiseen ja vaikuttaa kaikkeen. 
Televisiosarjassa tanssijat ja koreografit toistavat häiritse-
väisyyteen asti samaa mantraa tanssista heidän elämänään. 
Televisiosarjan mukaan tanssimme kertoaksemme tarinoita 
ja siksi, että olisimme osa jotain isompaa kokonaisuutta. Pe-
rustelut alkavat epäilyttää, varsinkin kun huomaa jo televi-
siosarjan alkumetreiltä puuttuvan lähes tyystin kriittisyyden 
ja tapahtumien taustojen sekä ymmärryksen puute siitä, että 
jokin luonnolliselta yhteiskunnalliselta välttämättömyydeltä 
vaikuttava asia on historiansa tuote ja siten sattumanvarainen 
ja muutettavissa oleva. Tanssi on hetkellinen taidemuoto ja 
tanssija kuin päiväperhonen keskittyessään vain siihen het-
keen, kun tanssista tulee kehon, mielen ja sielun yhteinen 
tunnetila ja olomuoto. Tanssi on kehollista vastaan älyllinen 
ajattelu ja sen ilmaisukeinona keskustelu. Mutta ovatko tans-
sijat löytäneet äärimmäisessä intiimiydessään kehonsa kautta 
toisenlaisen tien olemisen äärelle? Nykytanssi on hyvä vas-
talääke tottumusta vastaan, mikä ei ole mikään pieni asia 
Platonin mukaan. Meihin istutetaan lapsesta lähtien muiden 
ajatuksia ja ohjelmoidaan toimimaan omaksi vahingoksemme 
tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi vaalimainokset 
houkuttelevat meitä äänestämään oman etumme vastaisesti. 
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Ehdokas voi olla mukava ja kiinnostava, mutta se mitä hän 
tekee, on eri asia, mitä hän ajattelee, ja se voi olla täysin erilais-
ta kuin omamme. Tällaisten ihmisten teot ovat raukkamaisia 
mutta puheet filosofisia. Juuri heitä meidän tulisi varoa ja 
muistaa myös ovelien puhujien taidoillaan suostutella puolel-
leen teettävän meillä juuri niin kuin itse haluavat. 

Televisiosarjassa on muutama kiinnostava känkkäränkkä, 
joiden takia ohjelma kannattaa katsoa: belgialainen tanssin 
huippunimi Alain Platel, joka liikkuu elämän epämukavuus-
alueilla tutkien ihmisen pahuutta, haurautta ja mielisairautta 
sekä belgialaisen Jan Fabren Mount Olympus- järkytys, mikä 
on 24 tuntia kestävä teos täynnä hulluutta, insestiä, murhaa, 
tanssia, tappelua mutta myös huumoria ja hassuttelua. Mustaa 
huumoria kyseenalaistamisessaan hyödyntävää Patelia kiin-
nostaa tanssi yhtenä ilmaisunkeinona. Patelin Nicht schla-
feln-esitys on kaaosta kaaoksen perään ja pikkuporvarillista 
kiltteysuniversumia häiritsevää rienaamista kympillä alusta 
loppuun täysillä mausteilla pursotettuna. Patel ei edes pyri 
viihdyttämään tai mielistelemään, olemaan sovinnollinen ja 
kiltti tai kaunis, vaan heittää esityksissään röyhkeästi märän 
rätin heti aluksi katsojansa päälle raivostuttavalla tavalla tar-
jotessaan oman epäsovinnollisen friikkishownsa. Fabre pa-
nee paremmaksi. Hänen hävytön 24-tuntia kestänyt Mount 
Olympos-esityksensä on täynnä yleisölle vittuilua sekä upeaa 
visuaalista sekoilua, kaoottista hulluutta, insestiä ja tappeluja. 
Esitys keräsi ensi-illassa apblodeja 38 minuuttia, mikä puhuu 
sen puolesta, ettei vaativa yleisö ole vielä saanut tarpeekseen 
hyvästä taiteesta, joka on aina yhtä hävytöntä rienaamista ja 
yleisön kiusaamista kuin aikoinaan Fellinin Satyricon-elo-
kuvan maanalaiset ihmishirviöt loputtomine naimisineen ja 
syömisineen. 

Tanssi on riisuttuna koreografien liioittelevista mainospu-
heista kovin tylsää ja hikistä, lähes urheilijamaista suorittamis-
ta, jos sillä ei ole sanomaa eikä sitä työstetä mielikuvituksen 
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voimin. Tanssilla on yksi oikeutus, olla ei-tanssia ja unohtaa 
tanssin menneet pahat ja hyvät teot (ne ovat aika harvassa ja 
hyvin ohut kirja siitä tulisi) – siis kahleensa perinteinä, jotka 
voidaan heittää tanssimuseoon Georges Balanchinen, Alvin 
Ayleyn ja Marius Petipan mestariteokset uusien, vielä synty-
mättämien mestariteosten kulkua haittaamasta kirjailija G.W. 
Sebaldin ohjeen mukaisesti: ”On päästävä eroon turhasta pai-
nolastista, kaikesta mitä voisi muistella, on tyystin unohdetta-
va nuoruus, lapsuus, syntyperä, esi-isät ja sukulaiset.” Ja kun 
Alain Patelia tai Jan Fabrea katselee ja kuuntelee, ymmärtää, 
miksi ne ovat maailmantanssia ja miksei suomalainen nyky-
tanssi sitä ole - kaukana siitä. Alain Patel, joka on aito Pina 
Bauch-fani (voi kuinka kaipaankaan Pina Bauchia ja hänen 
loistavaa taidettaan! Lensin kerran yhdeksi viikonlopuksi 
Ateenaan vain nähdäkseni Bauchin lumoavan Cafe Mullerin 
viimeisen esityksen historiallisella Olympos-vuorella. Elän 
vieläkin esteettisesti tuolla vahvalla kokemuksella ja itkin kuin 
pieni porsas, kun Bauch kuoli) ei ole innostunut lainkaan 
tanssista taidemuotona, mikä jo sinänsä on terve lähtökoh-
ta, näin voidaan hyppiä ylös se ällöttävä hikisten unelmien 
matalikko, mikä kuhisee toinen toistaan häijympiä ilkeyksiä 
syöden idealta voiman sen kangistuessa vain tyhjää toistaviksi 
liikkeiksi.  Televisiosarja kuitenkin huijaa silmäämme ja ai-
vojamme luottamaan kuvan kaunistelemaan epätotuuteen 
maailmasta yhden ymmärryksen paikkana. Tässä ohjelmassa 
annetaan ymmärtää tanssin olevan yksi tie totuuteen. Siksi 
kaikki kuvat ja tarinat ovat niin siloteltua. Ne ovat osa asian 
houkuttelevuutta. Tai sellaisiksi tarkoitettuja. Mutta mikä 
ikävintä: ohjelmasta tuntuu puuttuvan jotain hyvin tärkeää, 
miksi sitä ei pidä katsoa, vaan tarttua kirjoihin ja lukea tans-
sista hyvin kirjoitettuja älykkäitä oivalluksia sisältäviä kirjoja, 
joita maailma, myös Suomi, on onneksi pullollaan. 

Tiina Suhonen paljasti, että uusi tanssi oli jo vanha käsi-
tys sen rantautuessa Suomeen. Se ei ollut Judith McKrellin 
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mukaan vain pitkälle erikoistunut ammatti, vaan elämän 
perusosa, ja jokaista tulisi rohkaista tanssimaan ikään, ulko-
muotoon tai ihonväriin katsomatta. Tanssia ei myöskään pi-
tänyt erottaa todellisesta maailmasta. Virve Sutinen paljastaa 
taas miksi nykytanssissa saa kopioida, mutta ei jäädä kiinni, 
eräässä Tanssi-lehden pakinassaan, jossa hän kysyy: ”Tuntuu-
ko sinusta siltä, että olet nähnyt jonkun liikkeen, liikesarjan 
tai ehkä koko kohtauksen aikaisemminkin? Näyttämökuva 
muistuttaa oudosti jotain aikaisemmin näkemääsi?” Aina ei 
ole hänestä kysymys pelkästä sattumasta. Lainaaminen, kopi-
ointi ja plagiaatio ovat Sutisen mukaan tekijänoikeudellisia 
kysymyksiä, jotka harvoin koskettavat tanssijan arkea: ”Joskus 
voisi jopa väittää, ettei sellaista tanssijaa ole olemassakaan, 
jossa ei näkyisi jälkiä opettajista, koulukunnista tai muista 
tanssijoista ja teoksista.” Olen samaa mieltä Sutisen kanssa ja 
ihmettelen, ettei asiasta puhuta avoimemmin. Kirjallisuudessa 
varastamista kutsutaan intertekstuaalisuudeksi. 

Televisiosarjakaan ei kerro tästä tai tanssin arjesta eikä tans-
sijoiden fyysisestä piinasta. Ei myöskään tanssin sisällä vallit-
sevasta epätasa-arvosta, epädemokraattisesta ihmiskuvasta ja 
tietoisesta tanssijoiden riistämisestä tai siitä rahastamisesta, 
mitä kulissien takana harjoitetaan. Se on yhtä valheellinen 
kuin jäykän mekaaninen baletin kurimaailma. Ohjelmasta 
Ylen Areenan sivuille jutun tehnyt Minttu Hahtola hehkut-
taa ohjelmaa. Hänen mielestään Prix Italia -palkittu italia-
lais-brittiläinen sarja ”hengittää ihmiskehon ainutlaatuisuutta 
maailman parhaimpien tanssijoiden ja koreografien kautta”. 
En haluaisi olla ilonpilaaja, mutta juuri niin se ei tee. Se ei 
myöskään vastaa totuudellisesti sarjan iskeväksi nimeksi va-
littuun kysymykseen: Miksi tanssimme? Emmehän me kaikki 
tanssi. Otsikko on harhaanjohtava, sillä se ei tarkoita meitä 
tavallisia ihmisiä, jotka tanssimme pitämättä siitä sen suurem-
paa numeroa, mutta ei myöskään tanssijoita, jotka tanssivat 
meille. Televisiosarjassa annetaan ymmärtää myös, ettei tans-
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sija ole vain väline, vaan tanssin täytyy olla merkityksellistä 
myös tanssijalle, mutta sitä ei perustella eikä aihetta käsitellä 
kuin harmillisen pintapuolisesti.  Mutta miksi me sitten tans-
simme? Siihen vastaa Hahtola kysymällä: ”Tanssimmeko ker-
toaksemme tarinoita vai kenties muuttaaksemme maailmaa: 
”Kehomme ovat menneisyytemme säiliöitä. Kokemuksemme 
jäävät kehomuistiin tiukemmin kuin aivojen säilömuistiin. 
Näistä kokemuksista syntyy tarinoita, ja tarinat tekevät meistä 
ihmisiä. Televisiosarjan avausjaksossa pohditaan, miten kan-
santarut, sadut ja nykypäivän tapahtumat tulkitaan tanssin 
keinoin. Jaksossa esitellään useita tarinallisia koreografioita 
kuten Angelin Preljocajin Lumikki ja intialaisen Aditi Man-
galdasin raiskausrikokseen pohjautuva tanssiteos Within.” 
Virve Sutinen kuitenkin muistuttaa LaLaLa Human Stepsin 
Louise Lecavallierin vinhojen ilmapiruettien levinneen tans-
sielokuvien ja videoiden välityksellä. Juuri niin tekevät myös 
parhaimmillaan televisiosarjassa nähdyt tanssiesitykset. 
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Tanssi ja filosofia
Tanssimmeko me siksi, että haluamme tanssia vai siksi, että 
haluamme kuulua johonkin ryhmään ja siksi tanssimme mie-
lellämme yhteenkuuluvaisuuden tavoittelussamme samoja 
tansseja? Näitä kysymyksiä on hyvä pohtia katsoessaan tanssia. 
Kannattaa myös katsoa totuttua hieman pidemmälle millai-
nen on tanssijan polku sen jälkeen, kun tanssi on loppunut? 
Tätä asiaa pohdimme tämän luvun lopussa, kun tutkimme 
Jaana Parviaisen esittämiä ajatuksia tanssista ja tanssijoista 
tanssin alaan kuuluvassa väitöskirjassaan. Televisiosarja tulee 
oikeaan aikaan, vaikka se on munaton ja mainosmainen pal-
jastaen kaikista kauniista vakuutteluista huolimatta tanssin 
sisäisen onttouden, epä-älyllisyyden ja kliseisten typeryyksien 
esittämisen vastaparina älyllisyydelle, sanoille, ajatuksille, ja 
niistä tehtäville synteeseille ja keskusteluille, jotka kaikki 
vaativat viisautta, sivistystä ja luovaa kykyä soveltaa niitä elä-
mässään oman itsensä parhaaksi. Juuri tämän puute vaivaa 
nykytanssia kauttaaltaan koko maailmassa. 
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Ei tanssi ole vastakohta sanalle, eikä tanssi koskaan korvaa 
sanan voimaa ja merkitystä, vaikka useat tanssijat ovat niin 
tässä kirjassa kuin myös nähdyssä ”Miksi tanssin”-televisio-
sarjassa yrittäneet moneen kertaan ja monella suulla vakuut-
tavasti todistaa. Se on ajatuksena jo mahdoton. Filosofia itse 
asiassa on tanssin ja tanssijoiden apuväline oikein käytettynä 
ja ymmärrettynä. Filosofiasta näkökulmansa ammentavaa 
tanssintutkimusta ei ole koskaan ollut Suomessa järin paljon. 
1990-luvun alkuvuosina siitä vastasi lähes yksinään Tampe-
reen yliopiston filosofian laitoksen liikunnan filosofian tut-
kimusyksikössä tutkija Jaana Parviainen ja hänen kirjansa 
”Tanssi ihmisen eksistenssissä: filosofinen tutkielma tanssis-
ta”(Fifty51, 1994): ”Tutkimukseni pyrkimyksenä on tanssin 
käsitteellistäminen. tanssin luonne ei avaudu yksiomaan te-
kemällä, siis tanssimalla, vaan tanssi edellyttää asian ymmär-
ryksen kannalta sen käsitteellistämistä. Tanssin tutkimuksen 
ongelma koskee tanssin erityistä luonnetta, johon muilta tie-
teenaloilta lainatut teoriat ja metodit eivät avaudu.” 

Tuolloin vielä tanssin tutkimukselta puuttui tutkimuspe-
rinne. Parviainen on valinnut fenomenologisen tarkastelevan 
tanssille; ihminen todellistuu kehona maailmassa, ja tätä ti-
laa ihminen kykenee ajattelemaan, mutta tästä tilastaan hän 
ei voi irrottautua: ”Kehona oleminen on ihmiselle itsestään 
selvää mutta myös perimmältään käsittämätöntä. Hänen ke-
honsa on osa luontoa, osa olevaa, mutta samalla hän ei ole 
pelkkä luonnonolio, vaan on kykenevä ymmärtämään omaa 
olemistaan.” Parviainen muistuttaa fenomenologien erityi-
senä pyrkimyksenä olleen ymmärtää ihminen monistisesti, 
ilman ruumis-mieli (henki) dikotomiaa, joka on kristillisen 
perinteen synnyttämä käsitys ihmisestä. Parviainen etsii tut-
kimuksessaan tanssin merkitystä pyrkimällä hahmottamaan 
tanssia ihmisen kokonaisuutta läpäisevänä toimintana, ihan 
samoin kuin nykytanssikoreografiat tekevät edellä kuvatussa 
televisiosarjassakin. Jos maltatte katsoa tämän pinnallisuutta 
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ja kliseitä täynnä olevan tanssin markkinafilmin, huomaatte 
sen läpitunkevana periaatteena olevan tanssin oikeutus olla 
olemassa tunteiden tulkkina, ihan kuin siinä olisi jotain uutta 
syvällistä oivallusta. 

Mutta kun katsotte ohjelman tanssien liikekieltä, huo-
maatte kyseessä olevan hyvin kapean määrän tunnemerkkejä 
ilmaistavaksi. Ihan kuin tanssi supistaisi – ei siis avarra – säh-
köisten medioiden tapaan todellisuuskäsitystämme typistä-
mällä siitä jonkin tärkeän asian torsoksi; ihmettelyn, epäilyn 
ja vastaansanomisen, jotka kaikki kolme kuuluvat verbaalisen 
maailman tärkeimpiin työkaluihin. Parviainen on toista miel-
tä. Hänen pitää ollakin työnsä puolesta. Sitä paitsi hän on itse 
myös laajasti tanssia kokemuksena nähnyt tanssija ja tanssin-
opettaja. Hänestä tanssi avaa, ei väliä minkälainen, ihmisen 
olemisen ja ymmärtämystä maailmasta aina tietynlaiseksi, eri 
tanssimuodot eri tavoin. Parviainen lainaa käsitykseensä teat-
terin puolelta Grotowskskin ideoita siitä, että ihmisessä on 
valmiina se mikä yritetään harjoituksen kautta tuoda esiin; 
harjoitus on vain poistamista, puhdistamista, purkamista, 
ei missään nimessä lisäämistä. Tässä on myös televisiosarjan 
yksi keskeinen väite. Tanssijat omaavat itsessään maailman 
liikkeineen, jota koreografit vain kiskovat heistä sopivien 
harjoitusten avulla esiin. Jaana Parviainen on saanut ideansa 
Tampereen yliopiston liikunnan filosofian tutkimusyksikkö 
Talfitin vuonna 1991 järjestämästä toisesta valtakunnallisen 
tutkijakollokvion teemoista aiheena liikunnan ja filosofian 
yhteydet yleensä erityisteemalla tanssin filosofia. 

Juuri noihin aikoihin nimenomaan nousevan genren, ny-
kytanssin saatua jalansijaa niin harrastajien, tutkijoiden kuin 
yleisönkin silmissä, alkoi kasvaa myös kiinnostus tanssifiloso-
fian tutkimiseen, vaikka tanssifilosofinen kirjallisuus oli tuol-
loin sitonut itsensä pelkkään käsiteanalyyttiseen tarkasteluun, 
mikä ei antanut vastausta tanssijalle eikä tutkijalle tärkeisiin 
kysymyksiin tanssista. Tanssi vastaan verbaalinen ilmaisu ku-
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vaa hyvin tätä; tutkia maailmaa kehon kautta; tanssi on kieli, 
joka ymmärretään kehon avulla ilman sanoja ja tanssija on 
olento, joka on suuntautunut elämään aistillisesti. Väite elää 
vahvana nykytanssijoiden keskuudessa – mitä nyt tuota kiistä-
mään tanssin ulkopuolinen, jolloin tanssi mystifioidaan osaksi 
ymmärtämätöntä maailmaa kaikkine välttämättömyyksineen; 
tanssi tarjoaa tien olemassaolomme hämäriin syvyyksiin, ja on 
eräänlainen omana itsenään läpi ihmisen sekä hänen elämänsä 
kulkeva lumous. 

Se paljastaa jo miten romanttinen todellisuudenpako ja 
vaipuminen oman itsensä ympärille järkeä ja kokemusta vas-
taan kiehtoo tanssijoita, ja miten he ovat unohtaneet kreikka-
laisen käsitteen ”oleminen”, ellei sitten tanssijoiden oleminen 
ole jotain muuta: tanssi on sanojen vastine ja korvaa koko-
naan verbaalisen olotilan ja tuntemukset, kuten monet ohjel-
massa esiintyvät huippukoreografit tuntuvat väittävän Mer-
leau-Pontyn tapaan, jolle maailman olio oli erottamaton sitä 
tarkkailevasta ihmisestä; olio ei voinut koskaan olla itsessään, 
koska olio artikuloituu ihmisestä ja on riippuvainen ihmisen 
olemassaolosta. Tanssin maailmassa kehollisuutta pohdittaessa 
moni ajattelee, että jos en ole suhteessa todellisuuteen, todel-
lisuutta ei ole olemassa minulle; vain sen mahdollistamana, 
että olemiseni on olemista kehona maailmassa, maailma on 
olemassa minulle. Minusta tässä ajattelussa on yleisestikin ot-
taen tanssin yksi suuri ongelma, tyytyminen tylsään kliseeseen 
ja yrittäminen sulkea itsensä hermeettiseen vankilaan, mihin 
muilla ei ole pääsyä, sillä moni tanssija ajattelee, että täytyy 
olla lehmä tietääkseen, mistä maito tulee. 

Myös Parviainen vahvistaa tämän. Hänen mukaansa ”tans-
sin filosofinen pohdinta edellyttää kokemuksellista tuntumaa 
tanssiin”. Tanssin kohdalla tärkeä pari on siitä puuttuva järki 
ja tunne. Ne asuvat eri osoitteissa. Järjestä vastaavat tanssin tä-
timafian Delfoin oraakkelit ja tunteesta tanssijat. Voimakkaita 
tunteita on usein pidetty järjen vastaisina ja viisaiden päätös-
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ten esteenä. Mutta myös puhdas järki ja rationaalisuus ilman 
tunnetta on vaarallista varsinkin silloin kun apuna on valhe 
ja taustalla häärii ovelia psykopaatteja. Emme tarkkaan osaa 
sanoa edistävätkö tunteet päättelyä vai haittaavatko ne valin-
tojen ja ratkaisujen tekoa. Ihmiset joutuvat helposti tunteiden 
ja halujen valtaan ja hävittävät samalla tietämättään vapaan 
tahdon itsestään, jolloin peliin astuvat ovelat manipuloitsijat 
ja valmiit totuudet. 

”Kun puhutaan tanssista ja kysymyksestä ”mitä tanssi on”, 
niin vastaus on ”kyllä sen tanssin kaikki tunnistavat”, ja/tai 
”tanssi on tanssia”. Tällöin jää kuitenkin määrittelemättä mitä 
tanssi on, joten mikä tahansa asia voi olla tanssia”. Näin kir-
joittaa filosofis-kulttuurisen verkkojulkaisu digivallila.comin 
varapäätoimittaja, tohtorikoulutettava ja kriitikko Eero K.V. 
Suorsa otsikolla ”Tanssi ja tanssijan ruumiillisuus”: https://
www.digivallila.com/l/tanssijan-ja-tanssin-ruumiillisuus/ 

Joten, kysymykset tanssista ja sen sekä tanssijan suhteen 
ruumiillisuudesta on Suorsasta määriteltävä ja avattava, jotta 
mikä tahansa ei voi näyttäytyä tanssina. Koska nämä kaksi 
kysymystä eivät ole täysin analogisia, niin keskustelun selkiyt-
tämiseksi on kuitenkin hyvä katsoa liikkeen sekä ruumiillisuu-
den määritelmiä ja näiden suhdetta tanssiin sekä tanssijaan.

Tanssiteokset eivät ole vastaavalla tavalla säilytettävissä 
muistiin jälkipolville kuin esimerkiksi musiikkiteokset, vaik-
ka puhuisimme samana aikakautena syntyneistä klassisista 
teoksista kuten oopperasta tai määrätyistä klassisen baletin 
teoksista: ”Nuotit eivät tässä suunnassa vie yhtään eteenpäin, 
koska nuoteissa on kyse musiikeista, ja täysin samaa musiik-
kia voidaan käyttää yhä uudestaan ja uudestaan keskenään 
täysin erilaisiin tanssiteoksiin. Mikä tässä siis synnyttää olen-
naisen eron? Nuotteja ja laulun sanoja on mahdollista kirjoit-
taa muistiin, mutta tanssiin käytettävää liikekieltä on täysin 
mahdotonta välittää sukupolvelta toiselta täysin muuttumat-
tomana eteenpäin juuri sellaisenaan.”



132

Liikkeen säilyttämisen kohdalla voidaan hänen mielestään 
puhua muistin varassa toimimisesta, siis siitä miten se siirtyy 
tanssijan kehoon, toistamalla. Tanssija ei voi oppia liikkeitä 
paperilta, vaikka koreografi voi yrittää siirtää merkintöjään 
tuleville sukupolville tekemällä merkintöjä liikkeistä ja liike-
kielestä muistiinpanoihin. Tässä huomataan, miten keskei-
nen asema on liikkeellä ja sen muistamisella, ja kuka liikkeen 
opettaa tanssijoille: ”Koreografien ja harjoittajien valta on 
siis suunnaton aina vanhaa tanssiteosta harjoitettaessa uutta 
esityskertaa varten uusille tanssijoille. Mitä kehot muistavat, 
ja miten niitä harjoitetaan muistamaan ovat olennaisia kysy-
myksiä.

Tässä kohtaa huomaamme, että liikkeen ja muistin avain-
asemat ovat erittäin keskeisiä: liikkeet jäävät muistiin, eli ai-
voihin.” 

Tiedämme Suorsan mukaan aivoista ja niiden toiminnoista 
hyvin paljon, siihen mihin ne kykenevät. Tiedämme, miten 
riippuvuus tupakasta syntyy neuronijärjestelmän tasolla, ja 
miten aivot kykenevät sopeutumaan hyvin nopeasti uusiin 
keinotekoisiin ruumiin jäseniin, kuten onnettomuuden jäl-
keen keinotekoisilla korvatuilla. Kuten filosofi Catherine 
Malabou muistuttaa hiljattain suomennetussa teoksessaan, 
Mitä on tehtävä aivoillemme? (2021) emme kuitenkaan ole 
täysin kartalla siitä, mikä näitä kaikkia erilaisia aivotoimin-
tojen ilmiöitä yhdistää: ”Malaboun mukaan yhdistävä tekijä 
on siinä, miten aivot toimivat, työskentelevät eli mitä niillä 
on tapana tehdä. Tässä nousee esiin yhteys tanssiin ja koreo-
grafioihin - liikkeet ja teosta varten opeteltavat liikekielet on 
mahdollista viedä yksittäiselle tanssijalle eteenpäin juuri aivo-
jen huikean tekemispotentiaalin vuoksi.”

 Malabou kirjoittaa Suorsan mukaan tämän tekemispoten-
tiaalin yhteydessä plastisuudesta: tämä käsite yhdistää aivoja 
koskevaa tutkimusta niin kognitiivisen neurotieteen, neurolo-
gian kuin mielenfilosofian taholta. Kun puhumme plastisuu-
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desta, huomaamme, mihin kaikkeen aivot kykenevät. Aivoissa 
on siis potentiaalia Suorsa muistuttaa, ja plastisuuden käsite 
muuttaa käsitystämme siitä, miten hahmotamme aivoja. Ai-
voja ei voida käsitteellistää pelkäksi komentoja lähettäväksi 
tietokoneeksi, vaan jatkuvasti muokkautuvaksi elimeksi. Ai-
vot ovat arvoituksellinen elin, ja niiden osallisuus kehomme 
toimintaan on suunnaton: ”Ne ovat kehomme. Seuraavaksi 
hiukan siitä, mihin liike kietoutuu yhteen, eli kehollisuuteen. 
Tai sitten voimme puhua ruumiillisuudesta - näiden kahden 
käsitteellinen erottelu ei ehkä kenties ole täysin välttämätön-
tä. Avaan tätä seuraavaksi: vaikka ruumiillisuus vie ajattelun 
väistämättä kuolleeseen kehoon, niin myös ruumis on ollut 
keho. Kehon jokainen toimi vie lähemmäs kuolemaa, rasitus 
tuottaa itsessään aina pieniä vammoja, jotka vievät kehoa koh-
ti tilaan, jossa siitä tulee ruumis. Joten puhuessamme kehosta 
puhumme aina myös ruumiista, ja tällöin voimme käyttää 
näitä sanoja toistensa korvikkeina.” 

Tanssia tutkittaessa voidaan Sorsan mielestä hahmotella 
kolme erilaista ruumiskäsitystä. Klassista balettia ja sen ope-
tusta tutkinut sosiologi Angela Pickard puhuu naturalistisesta 
ruumiskäsityksestä, sosiaalis-konstruktiivisesta ruumiskäsi-
tyksestä ja fenomenologisesta ruumiskäsityksestä:

A. Naturalistisessa ruumiskäsityksessä ruumis käsite-
tään koneena, pelkkänä koneena jota mieli hallitsee. Tässä 
ruumiskäsityksessä ruumiin alistuneisuutta pelkillä geeneil-
lä korostetaan, ja ruumis nähdään täysin historiattomana ja 
ajattomana, ikään kuin siihen eivät olisi vaikuttaneet mitkään 
ulkoiset tekijät. Tässä koneellisessa tai biologisessa käsityksessä 
kummittelee taustalla René Descartesin käsitys ajattelevasta 
subjektista, res cogitansista, ruumiista erillisestä mielestä, joka 
käskee ruumista, kuin konetta. Naturalistinen ruumiskäsitys 
on myös sosiobiologisten, konservatiivisten poliittisten nä-
kemysten työkalu: jos kaikki ruumiilliset erot ovat muuttu-
mattomia, niin silloin myös yhteiskunnalliset epätasa-arvon 
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muodot ovat palautettavissa näihin ruumiillisiin eroihin.
B. Sosiaalis-konstruktiivisessa ruumiskäsityksessä ruu-

mista tarkastellaan yhteiskunnallisten käytäntöjen kautta syn-
tyneiden prosessien myötä. Tähän on vaikuttanut erityisesti 
Michel Foucault’n filosofia ja hänen teoksensa Tarkkailla ja 
rangaista (1977) sekä Seksuaalisuuden historia (1978, 1984, 
1986). Tämän ruumiskäsityksen heikkoutena on sen heikko 
suhde ruumiin toimijuuteen. Foucault’n valtakäsitystä on pi-
detty muutenkin totalisoivana; jos valta on kerran kaikkialla, 
miten sen voi haastaa? Mitä toimijuutta ruumiilla on, jos se 
on täysin ulkoa käsin määritelty?

C. Fenomenologisessa ruumiskäsityksessä korostetaan 
elettyä ruumista, joka omaa erilaisia intentioita. Maailma 
koetaan ruumiin kautta, ja maailmaan tutustutaan ruumiin 
kautta. Fenomenologinen ruumiskäsitys yhdistetään monesti 
Maurice Merleau-Pontyyn, joka hahmotti ihmisen olemisen 
maailmassa tekemisen ja toiminnan kautta, sen myötä mitä 
nämä kokemuksia nämä synnyttävät.

Suorsan mukaan Pickardin mukaan tanssin ruumiillisuus-
käsityksissä korostuu monesti juuri naturalistinen ruumiskä-
sitys juuri kun tulee puhe ”luonnonlahjakkuuksista”, jotka 
ovat ”syntyneet tanssimaan”, tai ”joilla on lahja”, tai joilla nyt 
muuten vaan on jotain kovin ihmeellistä. Jos puhuisimme 
tällä tavoin kellosepistä tai putkimiehistä keskustelu päättyi-
si kuin seinään, koska argumentti kuulostaisi intuitiivisesti 
omituiselta: ”Tietysti, määrättyjä lahjakkuuksia on olemassa, 
mutta ”luonnonlahjakkuuksien” ylenpalttinen korostaminen 
osoittaa juuri naturalistisen ruumiskäsityksen predestinoivia 
sudenkuopat. Naturalistisessa ruumiskäsityksessä - ja näin ol-
len myös tanssijan yhteiskunnallisessa figuurissa - kaikki palaa 
ruumiiseen, tehden siitä täysin historiattoman.” 

Se on Suorsan mielestä tuolloin pelkkä tanssija, ikään kuin 
tuo ruumis ei lavalla ilmentäisi mitään muuta kuin pelkkää 
kehoa, joka ponnistaisi jostain maagisesta luonnosta ja joka 
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on syntymässä saanut lahjan tanssia. Luonnon lahjakkuuksien 
ihannoinnin diskurssi vie kohti romantiikan aikaa 1800-lu-
vun alussa, jolloin kaikki trendit filosofiassa ja kirjallisuudessa 
heijastivat kohti kuviteltua luontoa ja luonnollisuutta: ”On 
myös huomioitava, että klassisen baletin merkittävimmät 
teokset, kuten Giselle ja La Sylphide ovat syntyneet tuona 
aikana, porvariskuningas Ludvig Philipin Ranskassa 1830-lu-
vulla, jolloin nouseva keskiluokka pyrki vakiinnuttamaan 
porvarillisia arvojaan hallitseviksi koko yhteiskuntaan. Tässä 
prosessissa näemme, miten vastakulttuurin arvot sulautuvat 
hallitseviksi - porvaristo pyrki korvaamaan omilla arvoillaan 
väistyvän aristokratian jäykät arvot. Kuten hiljattain edesmen-
nyt filosofi Mark Fisher muistutti lukuisia kertoja, esimerkiksi 
hippiliikkeen ja punkin kohtalona oli tulla integroiduksi osak-
si valtakulttuuria, osaksi keskiluokkaista habitusta siten, että 
niitä ei enää tunnista miksikään vastakulttuurista. Porvariston 
pieteetti sulautettiin 1830-luvulla massiivisten teatterinäyttä-
möiden kautta aristokratian arvojen tilalle, kuin hippiliike ja 
punk myöhemmin kaukaisen 1900-luvun lopulla.”

Kovin ironista Suorsan mukaan romantiikan ajan natura-
listisissa ruumiskäsityksissä oli, että näissä kuultiin kaikuja va-
listuksen Rousseau’sta, vaikka poljento oli kovin konservatiivi-
nen. Luonnon lahjakkuuksista puhuttaessa, etenkin kun tämä 
synnynnäinen lahjakkuus sijoitetaan geeneihin, biologiaan ja/
tai aivoihin, havaitsemme Malaboun kuvaileman diskurssiin 
aivojen ”jäykkyydestä”, jolloin meiltä jää havaitsematta, että 
nämä ominaisuudet kehittyvät yksilöissä koko ajan: ”Lahjak-
kuuspuhe unohtaa kuitenkin keskeisen seikan, minkä Pickard 
tutkimuksissaan nostaa esiin; tanssin (ja Pickardin tutkimuk-
sen kohdalla klassisen baletin) harrastaminen ja opiskelu 
ammattilaistasolla on kaikkea muuta kuin ilmaista. Kaikilla 
lahjakkuuksilla ei ole tilaisuutta kehittää lahjojaan, jos heillä 
ei ole tähän materiaalisia resursseja. Tässä siis tulemme sosi-
aalis-konstruktiiviseen ruumiskäsitykseen: tanssijan ruumista 
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muovaavat väistämättä ne resurssit joita tällä on käytettävissä 
koulutuksensa suhteen.”

Suorsasta on aivan eri asia, jos tanssija työskentelee suuren 
balettiseurueen listoilla, kuin jos tanssija tekee yhteiskun-
takriittisiä teoksia ilman rahoitusta. Naturalistinen ruumiskä-
sitys on paradoksaalinen myös itse ruumiin suhteen: tanssijan 
lahjakkuuden kehittämisen eteen tehdään paljon työtä. Jatku-
vaa harjoitusta, työtä ja kamppailua: ”Tästä on luonnollinen 
lahjakkuus kaukana - tai sitten se on vain pieni osa itse työtä. 
Tässä on todella näkyvissä paradoksi - samaan aikaan tanssi-
puheessa korostuu luonnonlahjakkuus, mutta samaan aikaan 
kovan työn ja jatkuvan harjoituksen korostaminen.”

Suorsan mukaan tanssissa ja tanssia koskevassa ruumiilli-
suuspuheessa todella korostuvat paradoksit: samanaikaisesti 
ruumis etäännytetään mielestä (mistä Malabou varoittaa mei-
tä sinnikkäästi), mutta samanaikaisesti tuon ruumiin jatkuvaa 
käyttämistä kuitenkin korostetaan. Samaan aikaan ruumis on 
jotain eteeristä, jotain, joka vain toimii luonnonlahjakkuu-
den varassa, mutta samaan aikaan ruumista täytyy jatkuvasti 
harjoittaa. 

Tässä näemme Suorsan mielestä selkeästi Descartesin ai-
kaiset dualistiset mieli-ruumis käsitykset: mieli on etäällä ruu-
miista, ja tuo mieli on sisään päin kääntynyt eikä suuntautu-
nut ulkoiseen maailmaan, saati sen muuttamiseen: ”Nämä 
kaksi - luonnonlahjakkuuden ja kovan työn ylikorostaminen 
- todella syövät omaa häntäänsä, kuin esseeni alussa sitee-
raamani Pesslin romaanin omaa häntäänsä syövä lapamato, 
toisiaan jatkuvasti lähestyen. Tällä tarkoitan myös sitä, että 
ne häivyttävät toistensa merkityksiä: mystifioivalla puheella 
luonnon lahjakkuuksista ja jumalalta saaduista kyvyistä häi-
vytetään juuri kova työ ja se, että tuo kova työ tapahtuu ruu-
miissa. Joku siis tuon kovan työn tekee, mutta samanaikaisesti 
tuon ristiriidan silmiin pistävä olemassaolo näyttää sen, että 
luonnollisuutta koskevassa puheessa on jotain kovin häivyt-



137

tävää. Tässä näemme, miten tämä tanssia koskeva lapamato 
syö omaa häntäänsä.”

Tanssintutkija- ja kriitikko Jaana Parviainen väitteli tohto-
riksi Tampereen yliopistossa vuonna 1998 englanninkielisellä 
tutkimuksellaan ”Bodies Moving and Moved. A Phenome-
nological Analysis of the Dancing Subject and the Cogniti-
ve and Ethical values of Dance Art- Liikkuvia ja liikutettuja 
kehoja. Fenomenologinen analyysi tanssivan subjektin muo-
dostumisesta ja tanssitaiteen tiedollisista ja eettisistä arvoista” 
(Tampere University Press, 1998). Kirjan arvosteli tuoreeltaan 
otsikolla ”Liikkuvat ja liikutetut kehot eli filosofiaa tanssitai-
teesta” Tanssi-lehdessä Ulla Halonen, joka kertoo Parviaisen 
ottaneen väitöksensä tueksi Maurice Merleaus-Pontyn, Da-
vid Michel Levinin, Miche Foucaultin, Pierre Bourdieun ja 
Martin Heideggerin teorioita: ”Vaikka teoreettinen painotus, 
kielen lisäksi, voi säikäyttää ei-filosofin, teosta kannattaa silti 
vilkaista: se sisältää moni arvokkaita helmiä ajattelun virik-
keiksi.” 

Halonen kirjoittaa Parviaisen lähtevän liikkeelle omakoh-
taisista kokemuksista väitöskirjassaan. Englanninkielinen väi-
töskirja alkaa muistoilla ajoista, jolloin kirjoittajan oma keho 
ei suostunut kivuttomasti vääntymään Martha Grahamin luo-
maan muotoon, kirjoittaa Halonen. Olen tarkoituksellisesti 
lainannut Tanssiesseisiini useita Parviaisen tanssikritiikkejä 
juuri samasta lähtökohdasta. Hän on erinomainen kirjoitta-
ja ja lisäksi sisällä itse tanssissa tavalla, joka näkyy teksteissä 
lukijaa innostaen oivaltamaan ja aavistamaan enemmän ja 
enemmän itse tanssiteoksesta, vaikkei sitä olisi edes nähnyt 
itse. Parviainen on terävimmillään tanssin kuumassa ytimes-
sä kokemusperäisenä arvostelijana. Kirjan ensimmäinen luku 
esittelee Halosen mukaan näkökulman: keho ei Parviaisen 
lähtökohdassa ole vain anatomiaa, vaan teoreettisiin viiteke-
hyksiinsä nojautuen samalla myös sosiaalisten ja kulttuuristen 
merkitysten kantaja.
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Tuohon aikaan ei ollut monia, jotka olisivat väitelleet tans-
sista tohtoreiksi. Eikä ollut vielä taideyliopistoa tai tanssin-
tutkimustakin kuin vain vähäisessä määrin Suomessa, vaikka 
ala oli jo pitkälle kehittynyt anglosaksisessa kulttuurissa. Siksi 
Parviaisen väitöstä pidettiin aluksi jonkinlaisena kummajaise-
na. Parviaisen tie tohtoriksi on kuitenkin arvokasta, sillä hän 
opetti tanssia ennen kuin alkoi siitä kirjoittamaan ja on ollut 
siksi esikuva monelle tanssin parissa turhaantuneelle kunnian-
himoiselle ja tanssimaailmaa rakastavalle odotellessaan sitä 
tanssijan kauhunnumeroa 44 eli pakollista eläköitymistään, 
sillä tanssijan keho ei enää viittäkymppiä lähestyttäessä kestä 
jatkuvaa rasitusta, jännitystä ja kovaa treeniä. Silloin Parviai-
sen viitoittama tie ensin kriitikoksi ja sitten tanssintukijaksi 
voi olla yksi mahdollisuus.

Halonen kirjoittaa Parviaisen viittaavan mielenkiintoisella 
tavalla kirjassaan käsitykseen tanssista kutsumuksena ja miet-
tii tanssiuran vaikutusta koko elämäntapaan: ”Traditio tietty 
tanssitaiteen laji, synnyttää tietynlaisen tanssijan. Eri tekniikat 
johtavat erilaisiin lopputuloksiin. paitsi kehon muovaamis-
ta tanssi on myös minuuden muokkaamista. Väitöskirjassa 
korostuu kuitenkin ajatus, että tanssijaa ei vain tehdä, vaan 
hän myös itse tekee itsensä valitessaan lajinsa – tanssija as-
tuu polulle, jonka päässä häämöttää tietynlainen, itse valittu 
malli. Valittu polku kuitenkin rajoittaa kaikkia myöhempiä 
valintoja.”

Halonen kirjoittaa Parviaisen väitöskirjansa loppupuolella 
tarkastelevan tanssiteosta tekijäänsä palautumattomana, omaa 
elämäänsä elävänä ilmiönä. tarkastelun kohteena ovat myös 
esiintyjän ja katsojan välisen suhteen laatu: ”Parviaisen mu-
kaan katsoja esiintyjän peili, koska esiintyjä omaksuu käsi-
tyksiä omasta itsestään juuri katsojan ymmärryksen myötä. 
Katsoja on osaltaan myös teoksen luoja; tanssijan käsitys teok-
sesta (ja kehosta) ei välity sellaisenaan katsojalle, vaan katsoja 
ymmärtää teoksen aina omalla tavallaan.”
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Cohabitation
Ranskalaiset osaavat diplomatian ja siihen kuuluvan voitelun. 
Suomalaista taidekorruptiota voisi nimittää hyvin ranskalais-
termillä ”Cohabitation”, mikä tarkoittaa avioliittoa. Suoma-
lainen tanssikorruptio ei ole ”tietoista” vallan väärinkäytöstä, 
vaan ”tilaisuus tekee varkaan”-korruptiota, jota korruption 
harrastajat eivät edes miellä rikolliseksi toiminnaksi, koska 
se tapahtuu hyvän ystävyyden, asiantuntijuuden ja yhteisen 
nykytanssin edistämisen agendan nimissä. Sitä se kuitenkin 
on valitettavasti tanssin tätimafia – suomalaisen nykytanssin 
eliitti tukee eri eliitin jäsenten pysymistä eliitin elämäntavan 
piirissä. 

Tästä ihan samasta syystä kirjoitin jo vuonna 1997 ilmes-
tyneessä Otavan Pienessä kulttuurikirjassa - juhlateos suoma-
laiselle kulttuurille, jossa analysoitiin Kulttuurin ja luovuuden 
KEPPI-projektia: ”Tätienergialla toimiva maakunnallinen yli-
politisoitu kulttuurihallinto määritteli ahtaasti, mitä taide oli 
ja mikä oli alueellisen poliittisen tasapainon kannalta järkevä 
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rahareikä hukuttaa valtion rahoja. Niukkuutta jaettiin samaan 
aikaan, kun jo kyntensä tylsistyttäneet paperitiikerit saivat 
rahoitusta alueellisen tai poliittisen kriteerin nimissä. Näin 
taitavasti etabloituneet taideinstituutiot jättivät massiivisten 
fasadiensa varjoon pienet yritelmät ja ideat.” 

Kun laki ja käytännöt ovat huonoja ne pitäisi muuttaa. 
Suomalaisen kulttuurin tukijärjestelmä on kuin vanhan ajan 
Neuvostoliitosta. Yhtä sisäsiittoinen, korruptoitunut ja teho-
ton. Jo sen, että toimikunnan jäsenet ehdottavat ne, joille 
siitä on eniten hyötyä rahanjaossa, pitäisi herättää tajuamaan, 
että kyseessä on suomalaiseen tapaan piilokorruptio, jossa ra-
hat eivät mene niille, joille ne on tarkoitettu.” Miksi sitten 
korruptiolla on väliä? Näin kysyy Ray Fisman & Miriam A. 
Golden kirjassaan ”Korruptio – yhteiskunnan vihollinen nu-
mero 1” (Vastapaino 2018). Kirjoittajat lähtevät siitä, että 
korruption ymmärtäminen ilmiönä edellyttää aiheen tiukkaa 
rajaamista. Toinen tärkeä opetus kirjan mukaan on se, että 
loppujen lopuksi korruptio jää – lähes määritelmällisesti – 
valtaosaltaan piiloon niin lainvalvojilta ja tutkijoilta kuin ta-
valliselta kansaltakin. 

Tämä on se kohta, mikä mahdollistaa psykopaattien, eli 
menestymään millä hinnalla hyvänsä valmiina olevien ih-
misten toiminnan. Psykologian professori Markku Ojanen 
puhuu tästä kirjassaan ”Tunne vai Järki” (Minerva 2014):” 
Psykopaatit osaavat järkeillä, mutta heillä ei ole voimakkaita 
tunteita. Psykopaatit tekevät suuren osan (noin 50 %) vaka-
vista rikoksista. He elävät objektien maailmassa, jossa ihmi-
sillä ja esineillä ei ole eroa. He kykenevät päättelemään, mutta 
heillä ei ole moraalisia emootioita. 

Yhdistelmä on vaarallinen: psykopaatit oppivat sanomaan 
niitä asioita, joista heille on hyötyä (Haidt, s.65).” Vapaus 
ei vaatinut Hegelin mielestä ulkoisten toisten hävittämistä, 
abstraktia negaatiota, vaan tietynlaista suhtautumista niihin. 
Hegelin mukaan vain tietoinen voi olla vapaa: keskeistä on 
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maailmankaikkeuden ja riippuvuuden kokeminen omana. 
Todellisuus, jossa elämme, ei ole ulkoinen, vihamielinen, vie-
raantuneisuuteen pakottava ”toinen”. Onkohan aina näin? Ei 
ainakaan tätimafian hallitsemassa tanssin maailmassa, missä 
on omat lakinsa, uhrinsa, riittinsä ja niitä ohjailevat (vaaral-
liset) psykopaattinsa. Juuri siksi kirjakin on kirjoitettu, jotta 
asioista alettaisiin puhua oikeilla nimillä myös tanssimaail-
massa.

Yhdysvaltalainen Mike W. Martin erotti viisi itsepetok-
sen lajia, jotka esiintyvät toinen toisiinsa vaihtelevassa mää-
rin sekoittuen, mutta jotka voidaan käsitteellisesti erottaa 
toisistaan; toivetietämättömyys, systemaattinen tietämättä 
jättäminen, emotionaalinen irrottautuminen, itseteeskentely 
sekä rationalisaatio. Mitä ne käytännössä sitten ovat ja missä 
yhteydessä ne ilmenevät tanssin tätimafian keinovalikoimissa 
yrittää turvata selustansa puhumalla julkisuudessa todellisis-
ta aikeistaan ihan muuta, kuin mitä he de facto ajattelevat 
ja tekevät? Tanssintutkija ja tanssista paljon sekä lehtijuttuja 
että kirjoja kirjoittanut Aino Kukkonen kuuluu itse tanssin 
tätimafiaan, mikä sai tuulta siipiensä alle viimeistään, kun 
Suomen tanssialan neuvosto (STAN) käynnisti vuonna 1985 
tanssin tiedotuskeskuksen toiminnan. Tanssi-lehti oli alkanut 
ilmestyä hieman aiemmin vuonna 1981. 

Tiedotuskeskuksen agendaan otettiin heti alusta lähtien 
tanssin tiedotusmonopolin saavuttaminen. Se oli helppo 
tehtävä, sillä kilpailua eikä eri mieltä olevia koulutettuja 
kriitikoita ollut käytännössä lainkaan. Aloitettiin tyhjästä ja 
valtatyhjiö täyttyi tanssin tätimafiasta. Tanssin tiedotuskes-
kuksen tehtäviin kuului tiedotustoiminta tanssialan järjestöil-
le, tanssiryhmille ja tiedotusvälineille tiedotus suurelle ylei-
sölle julkaisemalla mm. Tanssi-lehteä, yhteydenpito valtion 
ja kuntien kulttuurihallintoon, yhteydenpito kansainvälisiin 
järjestöihin ja festivaaleihin, tietojen keruu kotimaisista tans-
sitapahtumista, seminaareista ja kursseista sekä niistä tiedotta-
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minen, tanssialan kirjaston ylläpitäminen sekä tanssiesitysten 
taltioiminen. 

Käytännössä monopoli johti siihen, että tanssin tiedo-
tuskeskuksesta tuli tanssin tätimafian käsikassara ja tärkein 
työväline vakiinnuttaakseen valtansa tanssin kentällä niin 
järjestöissä, tanssiryhmissä, kriitikkojen keskuudessa kuin 
yliopistossakin. Eikä kukaan uskaltanut panna heille enää 
vastaan. Jos joku tyhmänrohkea edes yritti, tanssin tätimafia 
upotti tykillä hyttysen monen arvovaltaisen toimijansa kynän 
ylivoimalla eikä valittajasta kuultu koskaan enää mitään tai 
hänen esityksistään kirjoitettu Tanssi-lehdessä. 

Pahinta on hiljaisuus, sanoi entinen Tanssi-lehden pää-
toimittaja Jorma Hyvönen ja oli siinä oikeassa. Se oli paras 
rangaistus, sillä ilman lehtijuttuja apurahoja ja työpaikkoja ei 
herunut. Vaihtoehdottomuus ja yhteisen agendan eteen teh-
ty sensurointi aiheutti sekä sanavapaus- että totuusongelman 
kaiken kangistuessa virastomaiseksi. Tätien tanssimafia toimii 
edelleen samoilla vanhoilla hyväksi koetuilla resepteillä kielen 
avulla mielen muokkaamisen tasolla syöttämällä medioiden 
kautta mielipiteitä totuuksina. 

Se on päivän sana ja tyyli. Helsingin yliopiston viestinnän 
tutkija Anu Kantola on havainnut, että myös Suomen nuorin 
toimittajasukupolvi painottaa vanhempiin toimittajiin ver-
rattuna erityisen paljon omien mielipiteidensä ilmaisemista. 
Ajattelemattomuus – huoleton piittaamattomuus, toivoton 
hämmennys tai itseään selviksi ja joutaviksi muuttuneiden 
totuuksien tiedostamaton toistaminen, sopivat kuvaamaan 
meitä nykyisin vaivaava tautia medioiden myötävaikutuksel-
la eli sitä kollektiivista paskanpuhumista eli aivopesua, jotka 
tuottavat mielikuvayhteisöjä, jotka tuottavat taas kokonaan 
uuden kuvitteellisen ja valheellisen yhtenäisyydentunteen sekä 
yhteisöllisyyden: käsityksen yhteisestä elämästä ja kohtalosta 
sekä kulttuurin samankaltaisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta, 
jotka rakentuvat viime kädessä yhteisesti nähdyn ja koettujen 
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elämysten varaan. 
Tämä harha on erityisen vaarallista, sillä kyseessä ei ole 

tietoon, vaan luuloon perustuvat väittämät, ja aivan erityises-
ti siksi, että luuloihin perustuvat väittämät ovat yleensä aina 
myös epätosia ja tahallisesti harhaanjohtavia itse pääasiasta ja 
totuudesta, joka jää näin piiloon. Kun valehtelu on jatkuvaa ja 
kollektiivista, olemme aivopesun eli indoktrinaation kiertees-
sä, joka johtaa meidät kannattamaan itsellemme epäedullisia 
asioita ja ylläpitämään kirjaimellisesti niitä, joille tällaisten 
valheiden syöttäminen on oman olemassaolon ehdoton edel-
lytys. 

Tanssissa se tarkoittaa tätimafiaa, joka on osannut rakentaa 
itselleen mukavan ja tuottaisin pesän siihen kieleen ja tapaan, 
millä tanssista saa tänään puhua Suomessa. Ajatus että tällai-
nen totuuden muuntelu voisi olla hyvää, perustuu yleensä 
jo mainittuun konsekventialismiin, jonka turvin valehtelijat 
rauhoittaakseen omaatuntoaan, valehtelevat kysyjälle, jos he 
kuvittelevat näin saavansa kysyjän tietoon oikean tiedon sii-
tä asiasta, josta hän esittää kysymyksensä. Käytännössä se ei 
mene näin, sillä ihminen käyttää tilaisuuttaan hyväkseen ja 
tilaisuus tekee sekä varkaan että innostaa varkaan jatkamaan 
toimintaansa, jos kukaan ei välitä eikä kontrolloi valehtelijan 
valtaa. 

Miksi niin tekisikään? Suomessa valta valvoo itseään siitä 
huolimatta, että tiedämme ihmisen alttiuden valehdella ja 
uskoa valheita itseään ja omaa asiaansa suojellakseen. Sosio-
biologi Edward O. Wilsonin mukaan ihmiset ovat aina ja 
kaikkialla helposti indoktrinoitavissa. Jo historiallinen Parme-
nides oli asettanut vastakkain totuuden (aletheia) ja ihmisten 
mielipiteen (doksa). Kuilu näiden kahden asian välillä oli 
hänestä ylitsepääsemätön. Myös aikoinaan filosofi Bertrand 
Russell kysyi itseltään mikä oli tiedon” ja luulon välinen ero? 
Hänen mukaansa henkilöllä, jolla on tietoa, on tietoa josta-
kin, toisin sanoen jostakin olemassa olevasta, sillä se, mikä ei 
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ole olemassa, ei ole mitään. 
Luulon ja tiedon välinen ero propagandassa on se, ettei se 

jolle viesti on tarkoitettu, osaa erottaa niitä toisistaan. Siksi se 
on niin tehokasta ja uppoaa hyvin maaperään. Tanssin tiedo-
tuskeskus alkoi harjoittaa voimakasta tanssipropagandaa, jon-
ka tehtävänä oli vakuuttaa valtion taideviranomaiset, mediat 
ja tanssin kenttä nykytanssin oikeutuksesta ja saada sille mah-
dollisimman hyvät toimintaresurssit onnistuneen julkisuus-
kampanjan seurauksena, johon kuului myös aina kyseenalaisia 
sensuurikampanjoita tanssin alalla eri mieltä olevia kohtaan 
sekä valheellisten tilastojen levittäminen, kuten itäisen perife-
riatanssiteatteri Minimin, joka kuuluu myös tätien tanssimafi-
aan, tapauksessa, joka esiintyessään esimerkiksi Kuopio tanssii 
ja soi festivaalien toritapahtumassa laittoi härskisti katsojati-
lastoihinsa kaiken ne tuhannet, mitkä kuvittelivat sen päivän 
aikana kävelleen Kuopion torilla tai lähistöllä aina Kallaveden 
koirankusettajia myöten. 

Tanssin tätimafian yksi entinen suuruus ja sen tärkeimmis-
tä arkkitehdeistä – mutta myös osaava ja ovela, Jukka O. Miet-
tinen, ei tuntunut olevan kirjoituksissaan mitään häpyä eikä 
jääviysongelmaa, kun hän milloin ylisti hyväksi ystäväkseen 
tiedettyä Uotista tai nosti kritiikeillään silloisen poikaystä-
vänsä, Ari Tenhulan tanssitaiteen tähtikartastoon nauttimaan 
yleisestä arvonannosta ja apurahoista ohi muiden tanssijoiden, 
mm. monen osaavan naisen teatterikorkeakoulusta, joista 
emme silloin emmekä enää ole kuulleet mitään, koska heistä 
Miettinen ei kirjoittanut sattuneista syistä. Tätien tanssimafia 
on laaja käsite, joka sulkee sisälleen niin naisia, kuten Raati-
kon perustajiin kuuluneen ja entisen pitkäaikaisen teatteri-
koulun professorin, koreografi Marjo Kuuselan, kuin myös 
miehiäkin, kuten entisen Turun ja Porin tanssin läänintaitelija 
Kai Lehikoisen, nykyisen teatterikoulun professorin, mutta 
myös ison liudan tavallisia tanssijoita, kuten Alpo Aaltokos-
ken, kriitikoita, ja etenkin heidän kavereitaan. 
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Tanssin tätimafia koostuu voimakastahtoisista ja taistelu-
haluisista, omasta mielestään hyvin aikein liikkuvista, nyky-
tanssin edistäjistä, joista suurimmalla osalla on takanaan sekä 
tanssinharrastus että yliopisto-opinnot. Monet heistä nykyisin 
ovat väitelleitä tohtoreita ja monia tutkimuksia sekä tanssikir-
joja julkaisseita arvostettuja tanssimaailman auktoriteettäjä, 
joille satelee kunnianosituksia ja apurahoja. Tanssin tätimafia 
on eräänlainen sateenvarjonimitys niille tanssia määrittelevil-
le, siitä kirjoittaville ja eläville ihmisille, jotka eivät muodosta 
mitään yhteistä ryhmää tai samalla lailla toimivaa ja ajattele-
vaa joukkoa. 

Myöhemmin Doris Laineesta tuli taiteen keskustoimi-
kunnan puheenjohtaja ja tyttärestä ex-ministeri Arja Alhon 
entisen miehen, televisiotoimittaja Petteri Väänäsen vaimo. 
Helsingin kulttuuriasiainkeskuksen tanssista vastannut kult-
tuurisihteeri Marianne Kajantie oli vahva nykytanssin tuki 
pääkaupunkiseudulla ja teki hartiavoimin töitä nykytanssin 
esitystilojen ja yleisen tuen puolesta, erityisesti Zodiakin tans-
sikeskusta perustettaessa, josta hän sai myös moitteita, koska 
hänen katsottiin edistäneen liikaa, ja jopa edustaneen enem-
min Zodiakin kuin työnantajansa intressejä neuvottelupöy-
dissä, missä hänen olisi pitänyt toimia kaupungin edustajana 
yhteisen hyvän eli muidenkin tanssiryhmien puolesta. 

Tutkimusten mukaan yli puolet maailman ihmisistä elää 
sellaisissa maissa, joissa korruptio kuuluu oleellisen osana ar-
kipäivää; ihmisten mieli on korruptoitunut eikä eliitti pääs-
tä eliittiin kuulumattomia lähellekään niitä samoja pöytiä, 
joiden äärellä he istuvat. Suomalaiselle nykytanssille kävi 
vanha temppu, kun se muuttui vallankumouksellisesta itse 
(itsevaltiaaksi) valtiaaksi. Suomalainen kulttuuripolitiikka on 
veromaksajien rahoilla tehtävää innotonta seinien, kokousten, 
kulttuuribyrokraattien ja kuolleen taiteen tukemista vanhan 
Oy Suomi AB:n jostain käsittämästä syystä ”mitä naapurin 
kukkamaljakko ajattelee minusta siis täytyy vähän teeskennel-
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lä”- silmänpalvontaa Suomi-kuvan kiillottamiseksi: kenelle ja 
mitä varten maassa, missä lähes 80 prosenttisesti rahat mene-
vät oopperan lisäksi mielikuvituksettomiin ja ei luovien hank-
keiden hyväksi jostain ihan muusta syystä kuin taiteellisesta. 

Tavalliset ihmiset ovat hyvin herkkiä kokemaan erilaisia 
vääryyksiä, joita he ovat kokeneet tai kuvitelleet kokevansa. 
Samoin on asian laita tanssijoiden piirissä. Tanssin tätimafia 
sai torpedoitua asiasta keskustelun lähes kokonaan omasta 
erehtyväisyydestään. Pikkuhiljaa Tanssi-lehden moraalinen 
närkästys toisella tavalla ajattelevia ja erilaisia suuntauksia 
edustavia tanssijoita kohtaan alkoi kasvaa sietämättömäksi ja 
lehden sivuilla alettiin tanssin tätimafian kurinpitokurssina 
pistää ojennukseen purnaavat maakuntatanssijat sekä teilata 
julkisesti näkyvimmät toisinajattelijat pelotukseksi muille. 
Hävyttömin esimerkki tästä on tanssija Jyrki Haapalan tei-
laus, johon osallistui itse Raija Ojala, ja jonka jälkeen lehti 
muuttui diktatorisin ottein johdetuksi huumorintajuttomaksi 
tanssin tätimafian käsikassaraksi.
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Haapalan teilaus
Maakunnalliset 1930-ja 1950-lukujen välissä syntyneet tans-
sin tätimafian jäsenet olivat usein taustaltaan liikunnanoh-
jaajia, opettajia, lasten harrasteryhmien vetäjiä. Tanssitaustaa 
heillä ei usein ollut, jos sellaiseksi ei katsottu (tanssin täti-
mafian ulkojäsen) Hesarin 1990-luvun tanssikriitikko Auli 
Räsäsen harrastusta itämaisen tanssin parissa. Poliittisesti val-
taosa oli kallellaan oikeistoon – maakunnissa mahtipuolue 
kepuun. Hyvä esimerkki siitä, miten tanssin tätimafia toimi, 
oli Tanssi-lehden ympärille kerääntynyt yliopistoesteetikko-
jen ryhmän tapa teilata ja hiljentää vähänkin sellaiset äänet 
– usein alistetut maakuntien -, jotka uskalsivat aika ajoin nos-
taa päättään ja olla eri mieltä nykytanssinkaanonin nimeen 
vannoneen pääkaupunkilaisen vasemmisto-vihreäpainotteisen 
tanssieliitin kanssa, kuten Outokummun tanssilinjan johta-
ja, entinen Pohjois-Karjalan tanssiopiston opettaja ja tanssin 
läänintaiteilija Ari Nummisen oppilas, Jyrki Haapala, joka 
tiedettiin hartaaksi ortodoksiuskovaiseksi, siitä huolimatta, 
että oli myös homo, ja piilokepulaiseksi, olihan hänen tans-
silliset juurensa maalla kansantanssissa ja Pohjois-Karjalan 
tanssiopistossa hiphopissa. 

Ongelmaksi muodostui hänen kiinnostuksensa hiphoppiin 
ja discoon. Haapala koettiin vieraaksi nykytanssipiireissä ja 
niin hän koki itsekin liikkuessaan niissä. Teatterikoulun tans-
sitaiteen laitoksella hänen opettajansa oli Alpo Aaltokoski, 
joka pyysi Haapalaa omaan ryhmäänsä tanssijaksi. Haapala 
inhosi Aaltokoskea ja tämän suureksi hämmästykseksi kieltäy-
tyi ja jäi freelancer-tanssijaksi keikkaillen mm. porvarillisena 
ryhmänä tunnetussa Gruppen Fyrassa, joka kauniisti haistatti 
pitkät nykytanssin maailmojasyleilevälle idealismille; ryhmäs-
sä ei ollut hippuakaan nykytanssin ”uusvasemmistolaista” ja 
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”uuskuuskymmentälukulaista” tunnetta maailman ja ihmisen 
parantamisesta tasa-arvoiseksi maan etuoikeutettujen kanssa 
osin siksi, että ryhmä kostui etupäässä näiden hyvinvoivista 
lapsista. Ryhmä keskittyy edelleenkin olemaan oman totuu-
tensa ympärillä tuijottaen vain itsekkäästi omaan napaansa 
ja pelkästään vain viihdyttämään tanssilla yleisöään, vaikka 
maailman pahuus huutaisi heidän korvansa verille. On sel-
vää, ettei myöskään Gruppen Fyrasta kirjoiteltu muutamia 
sivuhuomautuksia enempää Tanssi-lehdessä. 

Tanssi-lehdessä 1/2007 Raija Ojala otsikoi juttunsa Haa-
palasta ”Jyrki, Jyrki, älä tyrki. Haapala oli edellisessä Tans-
si-lehden numerossa esittänyt Ojalaa hermostuttaneen arvion 
Ojalan johtaman Zodiakin toiminnasta siinä mielessä Ojalan 
mielestä asiantuntemattomasti ja ”erheellisiä ”sanoja viljellen, 
että niitä oli Ojalan mielestä hieman syytä korjailla. HUOM: 
Ojala istui myös arvovaltaisen Tanssi-lehden toimituskunnas-
sa päättämässä siitä, mitä ja miten tanssista sai kirjoittaa. Siitä 
tämä närkästynyt sivallus. Haapala on tehnyt kirjoituksessaan 
pieniä tilastovirheitä, joita Ojala pääsee nautinnollisesti kor-
jaamaan heti juttunsa alussa näyttääkseen, miten epäkelpo 
Haapalan kirjoitus on. Mutta jutun taustalla onkin taistelu 
hegemoniasta, sillä Zodiakilla on paljon puolustettavaa, sillä 
se on esiintynyt 10-vuotta suomalaisen nykytanssin kentällä 
aggressiivisesti muille omaa erinomaisuuttaan ja ”avantgardis-
tisuuttaan” tuputtaen niin, että muu suomalaisen nykytans-
sintanssin kenttä on uupunut ja pahoinvoivana voimaton aina 
kun Ojala avaa sanallisen arkkunsa läksyttääkseen jotain, josta 
ei pidä tai jonka kokee astuneen hänen varpailleen.

Haapala on osunut arkaan paikkaan kritiikissään. Zodiak 
oli siinä missä muutkin keltaisilla hampaillaan ilkeästi hymyi-
levät isot paperitiikerit yhtä haavoittuvainen, kun aloitetaan 
perata sitä imagoa, jonka ryhmä on ovelasti markkinoinut 
julkisuuteen siitä imagosta, mikä sillä kentällä oikeasti on. 
Zodiakilla se on negatiivinen ja sitä lisää jääkuningatar Ojalan 
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pakkasen puolella toista mieltä olevia kohtaan osoittamansa 
empatia. Kirjoitus osoittaa myös ikävällä tavalla toteen tanssin 
tätimafian korruptioepäilyt siitä, miksi Täydenkuun tansse-
ja puffataan joka vuosi älyttömän ja mauttomaksi yltyneen 
Alpo Aaltokoski-superlatiivi-ilotulituksen lisäksi: Zodiak, 
jota syytetään liiasta Helsinki-keskeisyydestä, levittää myös 
Täydenkuun tansseissa nähtyjä tanssiesityksiä. Täydenkuun 
tanssit ovat taas merkittävä Tanssi-lehden mainostaja isoilla 
mainoksillaan monta kertaa vuodessa. Ja koska nykytanssin 
katsojamäärät ovat lilliputtimaisia, kaikki mahdollinen etukä-
teismainonta on tarpeen. Siksi myöskään tanssin tätimafian 
lähellä liikkuvat tanssitoimittajat ja kriitikot eivät ole totuu-
dellisia kritiikeissään tapahtumassa nähdyistä esityksistä, sillä 
oikea kritiikki ja ”murska-arviot”, joiden hyvä puoli on kor-
jata vikaan mennyt suuntaus, puuttuvat lähes tyystin. Jos-
kus pientä kritiikkiä näkyy avoimesti, mutta useimmin se on 
piilotettu oveliin sanavalintoihin niin, ettei se ulkopuoliselle 
avaudu helpolla. 

Juuri siksi Haapala piti teilata, etteivät muut sen jälkeen 
enää uskaltaisi kirjoitella sitä, mistä tätien tanssimafia ei pidä. 
Tanssi-lehden entinen päätoimittaja Marjaana Toiminen pu-
huu samasta asiasta eri asiayhteydessä, kun hän Tanssi-leh-
den pääkirjoituksessa 4/94 otsikolla ”Puhumisen taito” taito 
pohtii sitä, eikö olisi syytä haudata kriittisyys, kunnes kaikki 
on paremmin? Eikö kaikkien tanssin ystävien, tekijöiden, har-
rastajien ja yleisön, tulisi pitää yhtä: ”Kaikilla yhteiskunnan 
alueilla tuntuu vallitsevan samankaltainen asenne. Kriittisyys 
koetaan uhaksi, koska tulevaisuus on epävarma. Oman nä-
kemykseni mukaan analyyttisyys ja rakentava kriittisyys ovat 
kuitenkin keinoja, jotka vahvistavat alan uskottavuutta, edes-
auttavat taiteen kehitystä ja sitä kautta myös sen yhteiskunnal-
lista asemaa. Lisäksi kulttuuripolitiikka ei ole irrallaan tanssin 
kentän rakenteesta, jota näiden juttujen kautta ensisijaisesti 
yritetään hahmottaa.”
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Hieman hymyilyttää 27 seitsemän vuoden jälkeen lukea 
Tanssi-lehden silloisen päätoimittajan suomalaisen nyky-
tanssin uskontunnustusta. Hän antaa suoraan ymmärtää sen 
miksi tanssista ei saa eikä kukaan uskalla kirjoittaa totuuden-
mukaisesti. Tuosta hetkestä lähtien Tanssi-lehden agendana 
oli itsekehun eri muotojen esittäminen lehdessään sekä itse 
varsinaisen keskustelun suitseminen Haapalan teilausten ta-
paan. Tanssi-lehdestä tuli oman alansa ehdoton auktoriteetti, 
joka mustasukkaisesti varjeli omistustaan. Sama henki näkyy 
vieläkin Tanssi&Teatter+Sirkus-lehdessä. Lehden päätoimit-
tajat Annukka Ruuskanen ja Minna Tawast kehuivat toisiaan 
ja lehteään sen jälkeen, kun uusi yhdistynyt lehti oli ilmes-
tynyt kahden vuoden ajan ja takana oli jo 16 lehteä.  Siitä 
huomaa ongelman laajuuden, kuten myös sen, että suurin 
ongelma suomalaisen nykytanssin kentällä on edelleenkin se 
sama avoimen keskustelun puute, kuin mistä Tiina Suhonen 
kirjoitti Tanssi-lehden numerossa 3/91 otsikolla ”Puuttuuko 
keskustelu”. Suhonen kysyi, onko niin, että kun tanssin kenttä 
on aina joutunut puolustamaan asemaansa ja olemassaolon-
sa oikeutusta, se on samalla luonut oman konsensuksensa ja 
välttelee kiperien, mutta niin tärkeiden sisällöllisten kysy-
mysten käsittelyä? Tanssi-lehden päätoimittaja Pirjo Raiskion 
pääkirjoituksessaan Tanssi-lehdessä 1/92 otsikolla ”1992 Ja 
tanssissa kaikki hyvin” toteamus tanssin surkeasta asemasta 
niissä pöydissä, mistä rahoituksesta päätettiin: ”Onko todella 
mahdollista, että viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 
tanssitaiteen osuus taiteeseen suunnatusta valtionavusta on 
vain 0,8 %? Siis alle sen kuuluisan ”yhden prosentin taiteen-
lajimäärittelyn”, josta puhuttiin paljon tanssitaidekomitean 
lopulta nähtyä päivänvalonsa vuosia sitten”. Juuri tästä oli ky-
symys, miksi avoin keskustelu puuttui. Marjaana Toimisen 
toiveesta yhteen hiileen puhaltamisesta oli tullut sekä alalla 
että itse alasta kertovassa Tanssi-lehdessä vallitseva normi, 
aluksi hyvässä ja lopussa pahalla.
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Sisällöllä ei ole niin 
väliä, kunhan tyyli 

on oikea
Nykytanssin historiassa on yksi mielenkiintoinen poliittinen 
taistelu, joka kannattaa muistaa: kun kepulaistaustaiset kan-
santanssijat siivottiin nurkkaan rahastamasta tanssitaiteelle 
tarkoitettuja tanssitaidetoimikunnan avustuksia. Taistelun 
aloitti Tanssi-lehdessä 4/2000 otsikolla ”Taidetanssin ja kan-
santanssin elo ja tuki” silloinen tanssitaiteilija ja kulttuuriant-
ropologian opiskelija sekä valtion tanssitaidetoimikunnan jä-
sen, Paula Tuovinen, provosoivasti paukuttamalla kunnolla 
pataan kansantanssijoita, jotta nämä olisivat tajunneet pysyä 
pois taiteen kentältä taiderahoitusta ahmimasta, sillä sinne 
ne eivät kuuluneet. Tuovinen aloitti juttunsa siteeraamalla 
Mårten Spångbergin kirjoitusta uusimmassa ”Ballet Interna-
tionaalissa” (8/9 2000): ”Kansantanssi on kuin rock-musiikki. 
Mitä nuorempi ilmiö, sitä naurettavammalta sen tuntuu. Mitä 
vanhempia esitykset ovat, sitä hämmentävämpi tapahtuma. 
Mutta kun johtavat hahmot ovat kuolleet kuin kivi, silloin 
rockmusiikki on hyväksyttävää.” 
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Tuovinen jatkaa kansantanssijuttuaan kertomalla Spån-
gbergin käsittelevän kansantanssia sellaisella analyyttisellä ja 
provosoivalla tavalla, jolla Suomessa ei ole käyty keskusteluja 
juuri lainkaan tai ainakaan näkyvästi: ”Taidetanssin ja ei-tai-
detanssin kulttuuripoliittisesti pakollinen yhteiselo 1980-lu-
vulla on tehnyt keskustelun näiden tanssilajien käsitteellisistä 
ja käytännöllisistä eroista ilmeisen epäkorrektiksi. Uuden 
kansantanssin esiinnousu ja taidetanssin räjähdysmäinen ke-
hitys ovat muuttaneet tanssin kenttää olennaisesti. Tanssin 
Tiedotuskeskuksen rooli sekä kansantanssin ja taidetanssin 
syöminen osin samasta lyhteestä ovat asioita, joista tarvitaan 
keskustelua.” 

Tuovinen manasi 2000-luvun alussa taidetanssin ja (kepu)
kansantanssin eroa, mikä nyt on toteutunut onneksi, ja on 
ollut itsessään vapauttava prosessi nykytanssin kentällä. Tuo-
vinen muistuttaa kirjoituksessaan asetuksen 1105/91 taiteen 
edistämisen järjestelystä määränneen taidetoimikuntien teh-
täväksi taiteen tukemisen. Näin ollen hänen mielestään kan-
santanssia, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, tulisi tukea 
muista kuin tanssitaidetoimikunnan varoista. Kirjoitus kuvaa 
hyvin sitä sotaa, mitä tuohon aikaan käytiin tanssin sisällä ja 
ulkona oikeudesta saada tehdä taiteena nykytanssia. Yhteisellä 
kaukalolla oli moni muitakin Viitalan tapaan sellaisia, jotka 
eivät sinne järkevästi ajateltuna olisi kuulunut.

Kansantanssijärjestöt loukkaantuivat nykytanssin röyhkey-
destä yrittää saada kepulaiset lannalle haisseet kansapukuiset 
amatöörijäykistelijät pois ammattilaisille tarkoitetusta rahan-
jaosta ja antoivat Turussa 7. tammikuuta 199 pidetyn kansan-
tanssiparlamentin yhteydessä seuraavan kitkerän lausunnon: 

”Kansantanssiparlamenttiin kokoontuneet järjestöt to-
teisivat huolestuneisuutensa opetusministeriön 5.10.1998 
asettaman tanssin tilaa selvittäneen työryhmän muistion yk-
sipuoleisuudesta. Työryhmän tehtävänä oli arvioida tanssitai-
teellisen toiminnan kehitystarpeita maassamme. Työryhmä 
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on keskittynyt muistiossaan ainoastaan nykytanssiin jättäen 
huomiotta muut tanssin alat. Kuitenkin esim. kansantanssi 
kokoaa eniten harrastajia (juuri tämä on se ongelma…) ja 
suurimmat yleisömäärät (kun kansantanssiryhmät esiintyvät 
torilla tapahtumassa, lasketaan koko toritapahtuman yleisö 
heidän katsojikseen). Työryhmä käsittelee muistiossaan pel-
kästään ammattitanssia, vaikka harrastajat ovat oleellinen osa 
tanssitoimintaa. Harrastajien ja ammattilaisten yhteistyö ke-
hittä (hahaa) parhaalla tavalla suomalaista tanssia ja muodos-
taa yleisökasvatuksen perustan. kansantanssissa ammattiopet-
tajien ja harrastajien yhteistyöllä on viime vuosina parannettu 
osaamista ja nostettu esitystoiminnan tasoa.”

Julkilausuma oli yhtä valheellinen kuin tekopyhä, mutta 
myös viimeinen kerta, kun kepulaiset kansantanssijat kehta-
sivat yrittää ahmia itselleen muille, lähinnä oikealle tanssille ja 
ammattilaisille tarkoitettuja rahoja. Kysymyksessä oli entisen 
suuruuden ja nousevan suuruuden välisestä kukkotappelusta 
pieneksi käyneellä reviirillä. Kansantanssijat ”paheksuivat” 
lopuksi julkilausumassaan tanssin tiedotuskeskuksen tarkoi-
tusta hylätä ”tanssin kansallinen kulttuuriperinne”, millä he 
tarkoittivat kansantanssia, tiedotuskeskuksen keskittyessä vain 
nykytanssin edistämiseen. 

Tiedotuskeskus vastasi kansantanssijoille keskittyen re-
surssien vähyyden takia keräämään tietoa ja välittämään 
informaatiota vain ammattitanssijoista: ”Nykytanssin voi-
makkaasta volyymin kasvusta, taiteellisen tason noususta 
sekä kasvavasta kansainvälisestä mielenkiinnosta huolimatta 
sen tuotantorakenteet ja resurssit ovat olleet riittämättömiä. 
Siltä ovat puuttuneet vahvat järjestöperinteet ja osaaminen 
kansainvälisten suhteiden hoidossa, jotka esimerkiksi kansan-
tanssilla ovat olemassa. Siksi Tietoinen painostaminen juuri 
nykytanssiin on ollut viime aikoina perusteltua.”

Kumpikin on sekä väärässä että oikeassa. On oikein puo-
lustaa omaa toimintaa, mutta on väärin kaunistellen puhua 
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siitä ja verhotusti valehdella sen oikeutus suhteessa toiseen. 
Tämä taistelu oli osasyy, miksi suomalainen nykytanssikin 
korruptoi. Sen oli pärjätäkseen löytävä kilpailijoitaan niiden 
omilla aseilla. Salla Nazarenko & Työryhmä puhuu samasta 
asiasta kirjassa ”Korruptio Suomessa” (INTO 2019). Kirja 
käsittelee vakavaa ja haastavaa aihetta, korruptiota, juuri tätä 
avoimuuden puutetta tanssin tätimafian kulissien takaisessa 
”sulle, mulle” salaperäisissä kähminnöissä. 

Esipuheessa ”Johdanto ja suositukset” kirjoittajat miten 
korruptio pakenee katsojaansa: ”Ilmeisten lahjusrikostapa-
usten lisäksi korruptiossa on usein kyse vaikeasti todennet-
tavista ilmiöistä, kuten hyvä veli verkoista (tässä tapauksessa 
poliittisesti korrektisti ilmaistuna naisoletetuista sisarverkoista 
lisättynä muutamalla luotetulla sukkanauhaprinssillä). Väärin-
käytösten havaitseminen on erityisen vaikeaa, jos korruptiota 
ei nähdä tärkeäksi suitsia lainsäädännöllisin tai muin yhteis-
kunnallisin toimin tai sen esiintymistä tai esiintymisen riskiä ei 
myönnetä. Tanssin ongelmista tärkeimmästä, eli tanssikorrup-
tiosta pitäisi puhua avoimesti ja hieman totuttua räväkämmin 
Suomessa. 

Mutta kuka siitä puhuisi, kun se on imetty verenkiertoon jo 
tanssikoulutuksen ensimmäisistä viikoista lähtien ”tuottamisen 
nimikkeellä”. Tanssijat kuulevat, kuin tärkeää on tuotteistaa it-
sensä ja harjoittelevat sitä koko koulutuksen ajan. Nazarenko 
muistuttaa korruption rapauttavan yhteiskunnan perustaa, te-
kee siitä tehottoman ja rakentaa epäluottamusta demokratian 
kannalta olennaista instituutiota kohtaan. Korruption parhain 
liittolainen on institutionaalinen valhe, jonka tarkoituksena 
on saada valheellisilla sanoilla itselleen sellaista kunniaa ja sitä 
kautta asemia ja rahoja, jotka sille eivät kuuluisi, ja jotka sen 
rikoksella vie muiden osaavampien, mutta rehellisien (mah-
dollisesti?) ja itsestään vähemmän ääntä pitävien taiteilijoiden 
nenän edestä (ehkä?). Siksi ei ole lainkaan samantekevää mitä 
toimittajat suomalaisesta nykytanssista kirjoittavat.
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Ruotsalais-
toimittajien eriävä 

mielipide
Maria Säkö kirjoitti Hesarissa 20.7.2021 otsikolla ”Pyhäjär-
vellä täydelliset kulissit romahtavat”? Otsikko ei suinkaan 
tarkoita mitään paljastuksia, vaikka kun festivaaleja tarkalla 
silmällä seurannut katsoo tämän vuoden ohjelmistoa, ei se 
vakioesiintyjillään poikkea paljoakaan aikaisemmista eikä taso 
tai kiinnostavuus näytä olleen festivaalien tärkein kriteeri; on 
persjalkaisten savolaisten mukahauska-minimiä (esiintyvät 
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vaikka ilmaiseksi, koska eivät muuten saisi geopoliittisesti an-
saittuja muhkeita apurahoja tanssinsa ja tönkköhuumorinsa 
esittämiseen ”hassut klovninenät” nenissään, Marjo Kuuselaa 
ja Reijo Kelaa, kuten aina kun mahdollista, ja sitten taas taas 
Minimiä ja jonkin verran kansantanssia, ja sitten taas, voi 
ei! Ei voi olla totta! Sitä kamalaa puujalkavitsinaamanvään-
tely - Minimiä taas yksi sietämätön ilta kestettäväksi, mutta 
mitään erityisen kiinnostavaa tai uutta siellä ei ole. Ja apua: 
flamenkoakin – ihan kuin triplamininimipläjäyksenä märkä 
rätti päin katsojien naamoja ei olisi muka riittänyt! Miten se 
liittyy nykytanssiin muka? Kertokaa… 

Festivaalijärjestäjien mielestä kaikki mikä tapahtuu kun-
nan rajojen sisällä tuohon aikaan. Festivaalit ovat osanneet 
mairitella suomalaistoimittajia kehumaan tapahtumaa. Mutta 
näin eivät tehneet ruotsalaisen Danstidningenin kaksi nuor-
ta avustajaa aikoinaan 1990-luvulla Täydenkuun tansseille. 
Suomalaiset hermostuivat kaanonista poikenneille ruotsalais-
kirjoittajille, joita ei oltu ”etukäteen informoitu” siitä mitä 
sai nähdä ja mistä kirjoittaa. Kirjoittajat olivat kuitenkin alan 
ammattilaisia ja oivaltavia kirjoittajia. 

Toinen tuottaja ja toinen dramaturgi, mutta sekään ei riit-
tänyt pidättelemään sitä ”likasankovihaa”, mitä esimerkiksi 
HBL:n tanssikriitikkona tunnettu ja tanssin tätimafian kuu-
luva Jan-Peter Kaiku HUUSI ISOIN KIRJAIMIN Tanssi-leh-
dessä: ”Rivi riviltä lukijalle paljastuu, että kirjoittajien tanssin 
ilmaisukeinojen tuntemus on kapea. Vahva asenteellisuus yh-
distettynä tietämättömyyteen johtaa pinnallisiin kuvauksiin ja 
tuomitseviin kannanottoihin sen perusteella, mitä esityksissä 
ei ollut. He eivät voineet ymmärtää esityksiä, joissa ei heidän 
mielestään ollut huumoria tai ironista etäännyttämistä tai suo-
javerkkoa esiintyjän ja katsojan välillä.” 

Omasta egostaan ja taidoistaan, tai siitä että niitä muis-
tetaan tarpeeksi usein hänen yhteydessään mainita, erityisen 
tarkka Kaiku ei itsekään ymmärrä mistä hän kirjoittaa. Hän 
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on ihan pihalla omien taitojensa ihailun keskellä. Ja onhan 
siihen aihetta, kun kilpailua ei ole ja kaikukin on istunut 
kahdella pallilla jo 1990-alusta lähtien; kyseessä on puolueel-
linen närkästys ja typerä puolustuspuhe osaamattomuudelle 
ja nurkkakuntaiselle suomalaiselle yksisilmäisyydelle uskoa lii-
kaa siitä, mitä heille on myyttisestä suomalaisuudesta syötetty 
kansakouluajoista lähtien yliopistoon. 

Kaiku yrittää tarjota selitysmalliksi ”huonojen ruotsalais-
toimittajien ammattitaidottomuuden” lisäksi ajatusta tanssista 
ja kansallisuudesta – tai pikemminkin kansallisesta kulttuuris-
ta – muodostamassa ”monisyisen” kokonaisuuden; tanssi on 
vahvasti hänelle ”taidemuoto, jonka eri vaikutteet kulkevat 
sujuvasti kansallisten rajojen ylitse”. Mutta sen hän unohtaa 
mainita, että naapurimaamme tanssitoimittajat tulivat eräästä 
tanssin suurvallasta ja että tasoero ja se mitä on nähty ja koko 
ajan silloinkin nähtiin, oli valtava, kuten on teatterinkin laita 
ja esimerkiksi klassikkotulkintojen kanssa. Sen sijaan Kaiku 
tarjoaa taas valhetta asian ratkaisuksi. vain se, joka osaa näh-
dä juuri niin kuin sen tanssintekijät ja tanssin tätimafian eri 
haaraoastolaiset haluavat meidän näkevän, on se ainoa oikea 
tapa nähdä ja sen pohjalta keskustella esityksestä. 

Näinhän ovelat ruotsalaistoimittajat eivät Jan-Peter Kaikun 
suureksi harmiksi tehneet. Siksi hän yrittää tölväistä heitä väit-
tämällä edelleenkin kivenkovaan, että erilaisuuden ja saman-
laisuuden vyyhtiä on kuitenkin usein vaikea eritellä. Se vaatii 
hänen mielestään juuri sitä alan vankkaa tuntemusta, jota hän 
itse edustaa, eikä sen lisäksi olisi lainkaan epäedullista, jos 
istuisi hänen laillaan pöydän molemmin puolin agendanaan 
suomalainen nykytanssi ja sen kaanonin vaaliminen. 

Tässä on tyypillinen ”sokea piste” ja esimerkki niistä ikävis-
tä seurauksista, jotka monopoli saa aikaan. Lisäksi Kaiku on 
puolueellinen ja istuu itsekin monilla eri palleilla päättämässä 
rahoista ja toisaalta arvostelemassa itse esityksiä. Jossain vai-
heessa hän myös haaveili tanssijan urasta. 
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Kaiku sai järkyttävän raivarin ruotsalaistoimittajien hal-
ventavista kommenteista suomalaisesta nykytanssista. Voin 
sanoa itse nähneeni tuohon aikaan samoja esityksiä, kuin 
ruotsalaistoimittajat ja mielestäni he olivat, jos mahdollista, 
liian lempeitä ja kohteliaita sanoissaan sen ajan matalaotsai-
sesta nykytanssista maassamme, jota oli alettu valheena heh-
kuttaa nimenomaan Pyhäjärven ihmeeksi itseään kutsuneiden 
kaverusten joukossa. 

Mutta johon kukaan muu ei uskonut kuin he ja idean äiti, 
Marketta Viitala, jonka kerrottiin räjähtäneen vielä rajummin 
kuin Jan-Peter Kaiku ruotsalaistoimittajien kirjoittaessa Vii-
talan mielestä täysin väärin kaiken ymmärtäneenä ”Suomessa 
on burleskin, kansanomaisen tanssin elävä perinne. Siinä keho 
esitetään kaikessa kurjuudessaan eikä mitään pidetä liian al-
haisena”. 

Lopuksi kirjoittajat (kiusaavat tosikkoja suomalaisia) ih-
mettelivät aidosti ja ihan oikein sitä, minkälaista tietoa ja 
avoimuutta katsojilta vaadittiin, jotta tanssi taiteena toimisi. 
Rivien välistä lukija ymmärsi, ettei se toiminut Suomessa juuri 
siksi, että se oli kääritty valheeseen, jota kaikki tanssikriitikois-
ta tanssijaan toistivat. 

Minusta kirjoitus toi mieleen Egon Friedellin ”Uuden ajan 
kulttuurihistoria III” (WSOY 1989) irvailevan mutta samal-
la henkevän tyylin hänen kuvatessaan rikkaalla tavalla niitä 
väärinkäsityksiä, joita oli hänen mielestään usein ja mahti-
pontisesti väitetty olemassaolomme muuttuneen harmaam-
maksi ja arkipäiväisemmäksi, mutta sen sijaan järkevämmäksi, 
asuttavammaksi, inhimillisemmäksi, hyvinvoivammaksi: ”Se 
on erehdys. Yhdeksästoista vuosisata on epähumaaninen vuo-
sisata par exellence, ”tekniikan voittokulku” on täydellisesti 
mekanisoinut, siis tyhmistänyt meidät; rahan palvonta on 
poikkeuksetta ja auttamattomasti köyhdyttänyt ihmiskun-
nan; ja maailman ilman jumalaa ei ainoastaan ole epäsiveelli-
sin, vaan uuden ajan ihminen joutuu yhtä mielettömän kuin 



159

välttämättömän kärsimystiensä sisimpiin helvetinpiireihin”. 
Tästä samasta ongelmasta olivat ruotsalaiskirjoittajat huo-

lissaan suomalaisen nykytanssin kohdalla, kun se oli hyväk-
synyt mielistelyvalheen omaksi agendakseen edistääkseen 
tanssin tätimafian monopolia. Siksi minusta ruotsalaisten 
provokatiivinen kirjoitus oli hyvä ja tuona aikana ainoa oi-
kea sekä rehellinen arvio suomalaisesta nykytanssista, mikä 
ei mairitellut kohdettaan samaan aikaan kun muualla maail-
massa oli nykytanssilla todella suuria velhoja tarjottavana aina 
Kullberg-baletin Anna Lagunasta ja Mats Ekistä Wuppertalin 
maagiseen Pina Bauschiin. 

Jan-Peter Kaiku oli erityisen ärsyyntynyt ruotsalaiskirjot-
tajien kykyyn olla näkemättä mitään ”erityistä suomalaista 
nykytanssia” – juuri sitä, mitä kesätoimittajat hehkuttivat ju-
tuissaan ja joihin tanssijat haksahtivat luontaista itserakkaut-
taan uskomaan enemmän kuin järjen epäilevään kykyyn, vaan 
enemmänkin jotain kritiikitöntä ja mielenkiinnotonta, josta 
Dansetidningenin päätoimittaja näpäytti jälkikäteen omassa 
erinomaisuudessaan siihen asti lilluneita suomalaisia nyky-
tanssijoita ja erityisesti ”Pyhäjärven ihmettä” paljon puhuvalla 
otsikolla: ”Taide ei voi hyvin mielistelystä ja imartelusta”.  

Mutta eihän tämä vielä mitään, mutta kun Tanssi-lehden 
päätoimittaja Minna Tawast, kehui lehdessään suomalaisen 
nykytanssin olevan alkuvoimaista, tarkoittaen sillä kaiketi, 
että se ei ole ihan Isadora Duncanin tanssin tapaista sekavaa 
nytkähtelyä paljoin jaloin ties missä männikössä, mutta ei al-
keellisuudessaan kaukanakaan siitä. Tawastin mukaan suoma-
laisilla on muihin verrattuna se etu, että me muka osaamme 
heittäytyä asioihin, olemme jotenkin aidompia ja rehellisem-
piä. Tässä vaiheessa minua alkaa naurattaa maailmalla sekä 
tanssia että teatteria ja elokuvia kohtuullisen paljon nähneenä 
varsinkin, kun Tawastin perusteet ontuvat pahasti. 

Hän kirjoittaa, että tämän ovat ruotsalaisetkin muka huo-
manneet: hehän yrittävät Tawastin väittämän mukaan koko 
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ajan omia kotoperäistä tähdistöämme itselleen. Kirjoitus on 
niin valheellisen irvokas, että se sietää siteerata tässä tarkem-
min, sillä Tawastin mielestä ”suomalainen nykytanssimaailma 
ei ole ainoa, joka luottaa ammattimaisten perustaitojen kus-
tannuksella myyttiseen alkuvoimaisuuteen ja rehellisyyteen, 
kuin pässi suuriin sarviinsa. Tulihan sieltä rimpsuna, ne suo-
malaiset peruskliseet; rehellisyys ja alkuvoimainen myyttisyys 
sekä jokin elikko muistuttamassa maalaisuudestamme. 

Tawast tunnustaa kuitenkin, että vaikka muutama suo-
malainen tanssin ammattilainen onkin saanut ansaittua huo-
miota vierailla mailla tai kotimaassa, on Suomi-tanssin maine 
vielä kovin ohut: ”Täällä taas uskotaan, että kaikki on hyvin, 
kunhan saadaan rahaa tuotantoihin. Mutta se ei yksin riitä. 
Taiteellista kunnianhimoa ja halua satsata täysillä pitäisi näkyä 
useammassa esityksessä.” 

Rivien välistä hän antaa ymmärtää suomalaisen nykytans-
sin tason olevan juuri sitä, minkä irvokkuuden ruotsalaistoi-
mittajat paljastivat. Mutta hän ei myöskään kiellä mitään, 
vaan saa yllättävän rehellisyyskohtauksen, väittäessään suoma-
laisen nykytanssin elävän osittain henkisessä satumaassa, jon-
ka portit pidetään huolellisesti teljettynä, jotta väärinajattelijat 
eivät pääse rikkomaan tarkoin vartioitua omakuvaamme. Ja 
nyt seuraa sarjan pateettisin itsetilitys. 

Tawastin mukaan hienohipiäinen ja nuori tanssikulttuu-
rimme on tottunut päähän taputteluun ja keskinäiseen kehu-
miseen: ”Puolivillaista ja viimeistelemätöntä, mutta ah niin 
aitoa, esitystä ei saa sanoa huonoksi. Kriittistä keskustelua pi-
detään negatiivisuuden ja epädemokraattisuuden merkkinä. 
Eivätkö kaikki kukat saakaan kukkia! Äiti!” 

Tawast on tosissaan, sillä hyvä taide nousee Tawastin mie-
lestä äkkiheräämisen tohinassa sittenkin rehellisyydestä, kuten 
kaikki hyvät ja tavoiteltavat asiat, eri asia on vain se, että se 
ei vielä riitä, varsinkin kun hyvillä aikomuksilla ja sillä mitä 
lopuksi tapahtuu, on usein hyvin vähän tekemistä keskenään. 
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Moraaliset 
yhdenvertaisuus-

kampanjat
Miksi olen itse niin kiinnostunut taidekorruptiosta? Siksi, 
että olen siihen aiemmin toimiessani kulttuuritoimittajana 
törmännyt lähes kaikkialla, kuten 2000-luvun puolivälis-
sä, kun tein freelancertoimittajana erilaisia kulttuurijuttuja 
näyttelyistä kirja-esittelyihin ja henkilöhaastatteluja pohjoisen 
medioihin mm. Kalevaan ja Lapin Kansaan. Reppureissasin 
laajasti ympäri Pohjoista ja eräällä reissullani jäin kuukaudeksi 
Kilpisjärvelle tekemään Lapin Kansan kulttuuriosastolle jut-
tuja kaikesta siitä mitä näin ja mikä kiinnosti minua. Olin jo 
tehnyt samaan lehteen arvostelun eräästä taidenäyttelystä, kun 
sain soiton Lapin Kansasta. 

Vastaava tuottaja kertoi Kilpisjärvellä oman kansa-
koulunopettajan (nämä ovat pahimpia avustajia, kaikkitie-
täviä, siistejä mutta tylsiä ja usein omassa ylemmyydentun-
teessaan ja luulossaan kilpailun puutteessa olevansa ainoita 
ympäristönsä välkkyjä) opettajan työnsä ohella Lapin Kansan 
alueellinen yleisavustaja, joka kirjoitti tarpeen tullen niin äkil-
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lisistä luonnonmullistuksista kuin päiväkodin kevätjuhlista 
ja yllättävistä onnettomuuksistakin ne pakolliset muutamat 
rivit. Lapin Kansa (silloin vahva kepu, nyt sit.) oli alueen yk-
köslehti ja se tuli Suomen katolla sijaitsevaan Kilpisjärveen 
Norjan rajalle vasta iltapäivällä postinkannon yhteydessä nel-
jän jälkeen jo, kun pimeä oli laskeutunut tähän noin. 100 
asukkaan pieneen tuppukylään, missä koko ajan tuntui tapah-
tuvan jotain, koska se oli hintava turistipyydys.  

Avustaja ja opettaja oli tietenkin pienen kyläyhteisön si-
vistyneistön edustaja ja piti yllä myös toisen paikkakunnalla 
olleen Akavaan kuuluneen kanssa akateemisesti sivistyneitten 
keskustelukerhoa. Lapin Kansan tuottaja sanoi puhelimessa, 
että nainen oli polttanut päreensä huomatessaan jonkun 
”ulkomaalaisen” ottaneen hänen paikkansa, tarkoittaen sillä 
minua. Hän oli kysellyt kylällä, kuka oli tämä norjalainen ja 
osasiko se edes suomea (olin juuri palannut Oslosta ja koti-
soitteeni oli vielä Oslossa), vai oliko sillä tulkki mukana. 

Oli kuulemma ottanut jo yhteyttä liittoon, ja yrittänyt saa-
da liiton järjestögangstereita masinoitua ottamaan selvää mis-
tä oikein oli kysymys. Avustaja oli valittanut minun ottaneen 
hänen paikkansa. Siihen tuottaja sanoi, että hänellä on ollut 
tapana käyttää aina parhainta saatavilla olevaa avustajaa ja nyt 
hänellä oli sellainen, jota hän käyttää tästedes niin kauan kuin 
olen paikkakunnalla Lapin Kansassa alueelta julkaistavia kult-
tuurijuttuja tehden. Tuottaja sanoi, että avustaja oli tarjon-
nut seuraavan viikon lehteen juttua ”Maailman pisimmästä 
taidenäyttelystä”, mutta hän oli kieltäytynyt ja tarjosi juttua 
minulle. Otin jutun vastaan ja aloin tutkia normaalin tapaan 
taustoja näyttelystä, taiteilijoista ja järjestelijöistä.

Hyvin pian ilmenikin että näyttelyssä mukana olevat tai-
teilijat olivat satunnaisia harrastajia ja mukana olevat taidete-
okset lähinnä askartelutasoa, mutta mikä kamalinta, nenäni 
haisti palaneen käryä kun näin kuka oli näyttelyn järjestäjä 
tuottajan (siihen aikaan oli muodikasta käyttää tuottajan tit-
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teliä) Lapista kotoisin oleva kepulaistaustainen, mutta Hel-
singissä vihreäksi muuttunut ja vihreiden kaupunginvaltuu-
tettu Päivi Anunti, joka oli kotoisin itse Lapista ja työskenteli 
yhdyskuntatyöntekijänä Helsingin nuorisoasiankeskuksessa 
avustaen kansalaisjärjestöjä mitä erilaisimmista projekteissa. 

Anunti oli topakan ja tomeran täti-ihmisen maineessa, 
joka ei empinyt käyttää asemaansa kaupunginvaltuutettuna 
ja Helsingin kolmanneksi suuremman puolueen keskeisiin 
kunnallisvaikuttajiin kuuluvana hyväkseen. Soitin Anuntil-
le ja kerroin tekeväni juttua Lapin Kansaan taidenäyttelystä. 
Hän ei ollut uskoa korviaan ja sanoi saaneensa sellaista tie-
toa, että lehden Kilpisjärven avustaja tekee jutun. Asiasta oli 
jo kuulemma sovittu hänen ja lehden kanssa. Yritin selittää, 
miten asiat olivat ja pyysin apua saada näyttelyn taiteilijoiden 
yhteystietoja, jotta olisin voinut haastatella heitä puhelimitse. 

Tästähän Anunti pillastui ja nosti mekkalan ystävänsä 
puolesta. Hänestä minun ei pitänyt tehdä juttua, joka oli jo 
”korkeampien tahojen toimesta” muka luvattu vakituiselle 
avustajalle. Olin saanut sähköpostiin tuottajan lähettämän 
ja medioille tarkoitetun lehdistötiedotteen, missä kerrottiin 
myös medioille ennen näyttelyä järjestettävästä iltatilaisuu-
desta saunojen, juomien ja syöminkien kera. Tuohtunut 
Anunti piti taukoa ja muutti äänensä jääkylmäksi sanoessaan 
painokkaasti ”tilaisuuden olevan vain sellaisia luottotoimit-
tajia varten, jotka varmasti ymmärtävät näyttelyn perusidean 
oikein”. Ja kun yritin vielä kysyä häneltä jotain, Anunti kat-
kaisi puhelimen. Seuraavana päivänä keksin hyvän juonen, 
kun huomasin lehdistötiedotteesta maaherra Hannele Pokan 
tulevan avaamaan näyttelyn. Olin Pokan tavannut aikaisem-
min jossain tilaisuudessa ja tykästynyt hänen huumoriinsa ja 
veikeään sekä salavittumaiseen tapaansa puhua niin että olin 
kirjastosta selaillut hänen kirjoittamansa kirjat. 

Olin majoittunut erääseen pieneen ja mukavaan majata-
loon Kilpisjärvellä. Kysyin isännältä, kävisikö että tekisimme 
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yhdessä hieman Lapin tavanomaisesta tarjoomuksista poik-
keavan ”maaherran menyyn”, jossa olisi paljon kasviksia kos-
ka itse olin kasvissyöjä, ja tarjoaisimme maaherra Hannele 
Pokalle lounaan, josta hän ilahtuisi. Isäntä oli innoissaan ja 
asia oli sovittu. Sitten soitin Pokalle ja kysyin, tuleeko Lapin 
Kansa hänen asuntoonsa ennen kello kuutta, jolloin hän läh-
tisi viiden tunnin automatkalle kotoaan aamulla virka-autolla 
Kilpisjärvelle. Kyllä tulee, kuului vastaus. Ehdotin Pokalle, 
että jos hän tulisiko saman päivän lehden kanssa suoraan ma-
jataloon, missä majailen, ja hakee sieltä minut taidenäyttelyn 
avajaisiin, tarjoan hänelle majatalon valmistaman ja minun 
suunnittelemani uudenlaisen ja ikimuistoisen ”maaherran 
menyyn”. 

Pokka, joka on luonteeltaan mutkaton, suostui heti. Sa-
noin hänelle vielä, että teen edellisenä päivänä hänestä taide-
näyttelyjuttuun liittyvän pienen haastattelun, josta poimin 
siihen jonkun sopivan sanonnan tai kommentin. Seuraavalla 
viikolla Pokka tuli sovittuun aikaan kello 12.00 virka-autol-
laan majapaikkaani ja söimme yhdessä maittavan ”maaherran 
menyyn”, ja juttelimme sattumalta paikalla olleiden toimit-
tajien kanssa Suomen ja Britannian politiikan ajankohtaisis-
ta ongelmista niitä hersyvällä naurulla ja perienglantilaisella 
huumorilla toisiinsa vertaillen. Lounaan jälkeen lähdimme 
Pokan virka-autolla kohti taidenäyttelyn avajaisia. Anunti oli 
joukkoineen odottamassa ulkona, kun musta maaherran vir-
ka-auto lipui pihaan. 

Olisitte nähneet Anuntin ilmeen, kun autosta nousi ensi 
minä, joka ojensin kättäni maaherra Hannele Pokalle ja muis-
tutin vielä ääneen, ettei hän unohtaisi ottaa päivän lehteä 
mukaansa. Paikalla olivat kaikki mahdolliset mediat Hesaria 
myöten. Vielä näyttelyn avajaisissa Anunti piti pokkansa ja 
esitteli paikalla olleet toimittajat, myös Lapin kansan vaki-
tuisen avustajan ”taidenäyttelystä kirjoittavaksi toimittajak-
si Lapin Kansaan, pitäen minun kohdallani taukoa, kunnes 
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Pokka otti kainalostaan mukanaan olleen saman päivän Lapin 
Kansan, avasi sen ja näytti minun kirjoittamaani koko sivun 
juttua ällistyneelle avajaisyleisölle esitellen minut jutun kir-
joittaneeksi toimittajaksi. 

Avajaisten jälkeen olisi ollut alueen isossa ketjuhotellissa 
”maaherran päivällinen”, johon Anunti kutsui kaikki avajai-
sissa paikalla olleet. Pokka kuitenkin sanoi, ettei jaksa syödä 
murustakaan koska oli juuri ennen tänne tuloaan syönyt Ha-
raldin tarjoaman maittavan lounaan. Pokka lähti virka-autol-
laan takaisin kohti Rovaniemeä. Kun minä savuin sen ketju-
hotellin aulaan, missä ”maaherran päivällinen” oli tarkoitus 
tarjota, vihainen Anunti esti pääsyni ravintosaliin sanoen, 
ettei tilaisuutta tarkoitettu minulle. Ymmärsin yskän enkä 
olisi jaksanut Pokan tapaan syödä muruakaan. Sitä paitsi, kun 
katsoin tylsää menyytä, oli se sitä samaa mielikuvituksetonta 
”Lappi a`la cartea” poronlihahöystöineen ja lakkajäätelöineen, 
mitä en olisi edes voinut enkä halunnut kasvissyöjänä syödä. 
Istuin kuitenkin kiusallani voittajan ilme naamallani baariin 
juomaan kivennäisvettä samaan aikaan kun ankean näköinen 
ja iloton ”juhlaväki” kävi pöytään. 

Anunti yritti vielä kerran heittää minua ulos koko ravinto-
lasta koska tajusi että olen siellä kuuntelemassa, sitten kun sen 
aika tulee, juopuneen konkkaronkan itsesäälistä tilitystä siitä 
mikä oli mennyt pieleen. Se mikä oli mennyt pieleen, selvisi-
kin parin tunnin päästä, kun eräs humaltunut toimittaja tuli 
kaveeraaman minua baaritiskille. Minä olin se, joka oli men-
nyt pieleen varastamalla jutun ”vakituiselta avustajalta”, jonka 
piti kirjoittaa siitä apurahoja varten Anuntin suunnittelema 
sisäsiisti juttu. ”Eikä saatu, kiitos sun takias, kuin ne nykyisin 
niin ikävät, yhdet ryypyt ruuan kanssa talon laskuun”, humal-
tunut toimitta sopersi korvaani ennen kuin tilasi jallukolan 
omaan piikkinsä. Miten niin”, kysyin. ”Pokka oli tilattu tänne 
siksi, että hän syö tässä ketjuhotellissa, josta olisi otettu taide-
näyttelyjutun pääkuva ja saatu hotellille mainosta. 
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Se oli omistajan ehto sille, että päivällinen olisi ilmainen 
ja viina olisi virrannut pikkutunneille saakka.” ”Kuka sen 
kanssa oli sopinut?” ”Päivi Anunti”. Sain noista ajoista sielun 
vammaani varsinkin, kun huomasin tutkiessani taidetoimi-
kunnan sivuja, taidetoimikunnan vaikutusvaltaisten jäsenten 
vetävän reilusti kotiinpäin ja palkitsevan toisten jäsenten 
lapsia valtionpalkinnoilla. lapissa taidetätien mafia huoleti 
taidekorruptiosta tyyliin sulle, mulle ja ei muille. Näin oli 
tehty kuulemma vuosikymmennet eikä kukaan pitänyt asiaa 
kummallisena, ehkä siksi, että suomalaisen korruption kaksi 
hämmentävää piirrettävä ovat ne, ettei kukaan ole tunnistavi-
naan sitä ja ettei siitä siksi puhuta periaatteella: poissa mielistä, 
poissa kielistä. 

Esimerkiksi taidealalla ei ole koskaan vakavasti mikään 
varteenotettava taho puhunut alaa sisältäpäin murentavasta 
taidekorruptiosta. Korruptio perustuu valheiden ja petos-
ten oletettuun hyväksyttävyyteen. Korruptiota harjoitetaan 
salaa. Sitä harjoittaa etupäässä vallassa oleva eliitti, jolla on 
siihen tarvittavat korkea-arvoiset ja etuja kahmivat, ja niistä 
hyötyvät ystävät virkamiehinä ja politiikkoina. Tanssissa se 
on tätimafian monopolia siitä, miten tanssista saa puhua ja 
ketkä saavat apurahoja. Se on usein myös ystävien suosimis-
ta virkanimityksissä ja epäasiallista vaikuttamista päätöksiin, 
joista hyötyvät päättäjien tukijat, ystävät ja rahoittajat sekä 
viime kädessä itse tanssin tätimafia, joka uusintaa näin itsen-
sä. Kyse on käytännössä yksinkertaisesti siitä, että joku suosii 
jotain toista muiden kustannuksella siksi, että hän on mukava 
tai samalta seudulta kotoisin – siis se vanha tuttu kavereiden 
suosiminen. 

Kyseessä on myös tauti, josta ei koskaan tulla pääsemään 
kokonaan eroon, ja joka on jotakuinkin yhtä myrkyllinen 
kuin kaikkialle lonkeronsa levittänyt nimetön vallan vää-
rinkäytön ikuisesti takaava byrokratia - ja korruptiokäärme. 
Harvoin otettiin juuri millään alalla etukäteen huomioon 
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itsekkään ihmislajin erikoispiirteenä kehittynyt ”vastavuo-
roisen altruismin” eli kavereiden jeesaamisen (korruption, 
mielistelyn, valheiden) vastenmielinen ja kaikki hyvät aikeet 
huonoiksi muuttava muoto, vaikka jurri se on ongelmista pa-
hin, koska sitä ei muka tiedosteta eikä siis siitä siksi puhuta. 
hyväosaiset osasivat ja saivat selittää kaiken itselleen parhain 
päin julkisuudessa ja pitivät tiukassa otteessaan kaikkia yhteis-
kunnallisia instituutioita, joissa tavalliselle kansalle toistettiin 
heidän nöyryys– ja alistumisoppejaan, niin että ihmiset ri-
tuaalinomaisesti toimivat Nietzschen väittämän mukaan ha-
luamatta tietää asioiden oikeaa ja todellista luonnetta, kuten 
Aristoteleen ”Politiikka”-kirjassa on sanottu: ”Asioita, joiden 
takia he kapinoivat, ovat voitonhimo, kunnia ja niiden vasta-
kohdat. Välttääkseen kunnian menetystä ja aineellisia tappioi-
ta ihmiset kapinoivat valtiossa omansa ja ystäviensä puolesta.” 
Korruption taustalla on aina hyväntahtoinen ja sokea piste 
jollekin asialle tai ihmisryhmälle. 

Korporatiivinen taidekorruptio on lähes tuntematon käsite 
Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että taiteilija, kriitikko ja kult-
tuuritoimittaja sekä rahoittajat toimivat yhdessä ja samassa 
symbioosissa jakaen eri järjestöjen edustusten avulla toisilleen 
mainetta ja mammonaa ohi sellaisten, joista ei pidetä, joita 
pidetään mielenkiinnottomina tai jotka eivät kuulu kaveri-
piiriin ja ajattelevat eri tavalla kuin vallassa oleva eliitti, jonka 
tärkein tehtävä on vakuuttaa epäilijät toimivansa oikein ja 
moraalisesti kestävin perustein ”puolueettomina” jakaessaan 
mainetta ja mammonaa ”oman erityisen asiantuntijuuden” 
varjolla kampanjoilla, joita voisi kutsua myös Jane Kirkpat-
rickin sanoin moraalisen yhdenvertaisuuden-kampanjoiksi. 

Termin tehtävä oli yhdysvaltalaisen järjestelmän toisi-
najattelijan, Noam Chomskyn mukaan ehkäistä sellainen 
vaaratilanne, että joku uskaltaisi puuttua meidän omiin ri-
koksiimme. Juuri tästä, on kysymys myös tanssin tätimafian 
harrastamassa korporatiivisessa tanssikorruptiossakin. Silloin 
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vaarana on se, että kaikelta tekemiseltä putoaa pohja; taide 
rappeutuu konstailevaksi prameiluksi ja kieli menettää merki-
tyksensä. Kysymyksessä on myös ikuinen taistelu tasa-arvon, 
”kaikenlaisen tasa-arvon ja kaiken (ihmis)arvon” puolesta, 
missä on totuttu kestämään rajuakin eriarvoisuutta, nyt vain 
alistamisen ja nöyryyttämisen välineet ovat heidän itsensä 
käytössä. Tasa-arvovaltaa tukee hyvin se, että he ovat itseään 
ja samalla tavalla ajattelevia kohtaan sallivia, mutta asettavat 
muille tiukkoja rajoja, koska kokevat omaavansa siihen täyden 
oikeutuksen ikään kuin palkkioksi aiemmista taisteluistaan 
”yhteisen hyvän” puolesta, kuten luvussa ”Tanssin sukupuo-
litettu totuus” kerromme Zodiakin entisen johtajan, Raija 
Ojalan, kohdalla käyneen. 

Sekä taidetoimikuntien että varsinkin alueellisten taidetoi-
mikuntien jäsenten kavereiden ja samanmielisten suosimisesta 
on puhuttu pitkään. Nykytanssissa 1990-luvun homoboo-
min sekä homouden, että homotanssijoiden hehkuttaminen 
ja palkitseminen ei olisi ollut mahdollista, elleivät homot olisi 
liittoutuneet tanssin tätimafian kanssa – tai päinvastoin. Tans-
si-lehdessä esimerkiksi toistetaan jatkuvasti tiettyjen henki-
löiden tekemisiä, arvostellaan heidän tanssejaan ja tehdään 
laajoja henkilöhaastatteluja. 

Kyseessä ei ole sattumaa, vaan tanssin tätimafian järjestel-
mällinen rummutus Kirsi Monnin, Sanna Kekäläisen, Alpo 
Aaltokosken, Jyrki Karttusen, Ari Tenhulan, Simo Heiska-
sen& Tuomo Railon, Tero Saarisen, Jorma Uotisen ja Pyhä-
järven Täydenkuun tanssien puolesta. Ja kun katsoo ketkä 
ovat samalla aikaperiodilla rohmunneet nykytanssin apurahat 
1990-luvulta lähtien, suurin osuma sattuu tähän Tanssi-leh-
dessä hehkutettuun erinomaiseen ja lähes yksin suomalaisen 
nykytanssin kenttää näihin päiviin saakka hallinneeseen jouk-
koon. Joukko ei ole huono eikä ilman ansioita. Päinvastoin. 
He olivat kerran koko suomalainen nykytanssi, mutta eivät 
enää.
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Monni-ihailua
Otan tästä esimerkiksi Tanssi-lehden palstoilla kahdeksi 
vuosikymmeneksi paisuneen tanssija Kirsi Monnin ihailun, 
jonka ylimakeus hipoo jo ”hammaslääkärinvaarallisesti” hy-
vän maun rajoja. Monnia ylistetään kissankorkuisin otsikoin 
vuodesta toiseen eikä kriittisisä huomiota tai arvioita hänen 
sanomistaan ja tekemisistään juuri löydy harvoja poikkeuksia 
lukuun ottamatta (lähinnä siis esityskritiikeissä jostain pik-
kuseikasta marmattamisesta) Tanssi-lehdestä. Keskiaikaista 
tanssin puolustajaa, Roger Baconia lainatakseni, Monnin 
ihmeellinen tanssi-ilmaisu on kuin ”enkelimäisen hurskau-
den aikaansaamia mielenliikkeitä”, jolloin on myös Monnin 
tavoin ymmärrettävä ”tanssin transsendenttis-matemaattisia 
perusteita”. 

Monni on tavallaan tanssin tätimafian päässään kehitte-
lemä feminiininen vastine tähtikulttinsa kautta kauas taval-
lisista kuolevaisista tanssijoista karanneelle Jorma Uotiselle, 
jolle he eivät voineet enää mitään muuta kuin hieman nälviä 
sivumennen akateemisissa kritiikeissään odottaessaan sen sa-
nalaskun toteutumista käytännössä, missä muistutettiin kärsi-
vällisesti aina sen tulevan myös ryminällä alas, mikä on joskus 
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mennyt kovaa vauhtia ylös.
Ja onhan Monni selvästikin nerojen sukua sekä suomalai-

sen nykytanssin harvalukuisen tähtikartaston Uotis-luokkaan 
kuuluvaa peruskauraa. Mutta se ei ole ollut tanssin tätimafial-
ta oikein järkevästi ja kohtuullisesti harkittua muita kohtaan, 
että Monni-ihailun kuumimpina hetkinä ei mennyt yhtään 
Tanssi-lehteä, ettei Monni olisi jossain muodossa vieraillut 
lehden sivuilla kehumassa vaatimattomaan suomalaistapaan 
työnsä ja taiteellisten oivallisten kautta itseään ja kertomassa 
omasta urastaan, menestyksestään ja uusista esityssuunnitel-
mistaan. 

Moni Monnia kateellisesti seurannut kollega ei noina 
Monni-ihailun kiivaimpina päivinä uskaltanut edes avata 
Tanssi-lehteä Monni-kateuspelkonsa kourissa, sillä Monnin 
suomalaisen nykytanssin kentällä siihen asti ennennäkemä-
tön ura ja kertomukset sen vaiherikkaista tapahtumista olivat 
täynnä toinen toistaan upeampi saavutuksia, voittoja ja tie-
tenkin vain harvoille menestyjille suotua jatkuvaa apuraha-
kylvyissä nauttimista. 

Oli selvää, että Kiris Monni nautti erityistä suosiota tans-
sin tätimafian silmissä suomalaisen nykytanssin kaanonissa. 
Mutta vasta Kirsi Monnin väitöstyö ”Olemisen poeettinen 
liike. Tanssin uuden ajan paradigman taidefilosofisia tulkin-
toja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ 
vuosilta 1995-1999” (Yliopistopaino 2004) saa tanssin täti-
mafian pois tolaltaan lopullisesti Monni-ihailun saavuttaessa 
eräänlaisen ällyllisesteettisen kliimaksinsa, josta puhdasta kii-
makaan ei ole kaukana. Tanssi-lehdessä asiasta kirjoittaa Leena 
Rouhiainen koko aukeaman jutun otsikolla ”Tanssi totuuden 
tapahtumisena”. 

Hänestä se on syvällinen ja massiivinen esitys tanssijan tai-
dosta, tanssiteosten olemisen tavasta sekä länsimaisen tanssi-
taiteen käytäntöjen taustaoletuksista: ”Useampaan osaan ja-
kautunut työ on orientaatioltaan filosofinen, sillä Monni ottaa 
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teoreettiseksi viitekehykseen Martin Heideggerin fenomeno-
logian. Toisin kuin aiemmat tutkijat Monni soveltaa ensim-
mäistä kertaa yksityiskohtaisesti tämän hyvin vaikutusvaltai-
sen saksalaisen filosofin ajattelua tanssin kysymykseen.”

Monnilta oli kysytty jo Tanssi-lehden 4/1999 jutussa ot-
sikolla ”Tuuliajolta tieteeseen” miten väitöskirjatyö sujuu. 
Monni kertoo viiden väitöskirjaan kuuluvan taiteellisen työn 
valmistumisesta ja nyt oli sitten aika kirjoittaa. Se oli Mon-
nista hidasta puuhaa, kun joutui tarkistamaan myös suomen 
kielen perustaa: ”Ajattelin, että jos nyt kerran elämässäni teen 
tämän, niin ei sen jälkeen enää helvetti soikoon ikinä, Kir-
si Monni puuskahtaa.” Siinä hän oli väärässä, koska tanssin 
piirissä oli niin vähän tanssista väitelleitä tohtoreita, jotka 
ymmärsivät myös tanssijan näkökulmasta tanssia sisältäpäin. 
Niinpä Monnista tulikin itsestään (koreografian) tanssiprofes-
sori, joka joutui tulevaisuudessa sekä puhumaan että kirjoit-
tamaan tanssista teoreettisesti, ja vieläpä ohjaamaan muiden 
tanssista väitöskirjaa valmistelleiden pitkäpiimaista ja sekä 
aikaa että hermoja vieviä prosesseja. 

Mutta itse väitöstilaisuus nostikin kovan myrskyn. Mon-
nin ”taiteellista väistökirjatyötä” virkansa, teakin taiteen 
tutkimuksen professori ja jatko-opintojen johtoryhmän pu-
heenjohtaja, Pentti Paavolainen, joutui julkisuudessa puo-
lustelemaan Monnin ”taiteelliseen väitöskirjaan” liittyneitä 
kummallisuuksia. Tanssi-lehti oli numerossa 4/2004 kom-
mentoinut tapahtuneita, joihin Paavolainen vastasi: ”Kom-
menttiin liittyvät sekaannukset on syytä oikaista toivoen, että 
kahden eri tutkinnon luonne tulisi tanssialalle selväksi. Monni 
suoritti tanssitaiteen tohtorin tutkinnon taiteellisena, mikä 
kävi ilmi tarkastustilaisuutta koskevassa tiedottamisessa ja kir-
jallisen työn kansilehdillä. Taiteellisten tutkintojen kirjallinen 
osuus ei ole nimeltään väitöskirja, vaan kirjallinen osuus. Sen 
muoto on vapaa, mutta osin säädelty.”

Syynä oli se, ettei Monnin työtä pidetty tarpeeksi tasokkaa-
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na. Mutta myös se, etteivät hänen ohjaansa, työn tarkastajat, 
jotka olivat myös Monnin ystäviä, jo mainittu ensimmäinen 
Suomessa tanssista väitellyt Aino Sarje sekä tanssija Tommi 
Kitti ja Monnin ohjaajana toiminut Jaana Parviainen. Skan-
daali oli valmis ja ennakoi myös sitä, miksi tanssi ei pitäisi 
opettaa yliopistossa, mutta myös sen, ettei estetiikkaan ja fi-
losofiaan perehtyneitä tanssintutkijoita löytynyt silloin maas-
tamme Sarjeen lisäksi kuin Parviainen. 

On myös hyvä kysyä, millainen on tästä piiristä tulevien 
professorien todellinen älyllinen olemus ja taidot, kun kilpai-
lua ei ole nimeksikään ja melkein kuka tahansa melkein millä 
tahansa kirjoitelmalla pääsee tanssitaiteen laitokselle professo-
riksi? Onko tässä syys myös siihen, ettei tanssintutkimuksen 
taso ole maassamme kovinkaan korkealla tasolla – eikä sitä 
osaa siksi kukaan kyseenalaistaa? Siitä on hyvänä esimerkkinä 
se, ettei kukaan pohdi nykytanssin todellisia ongelmia; jääviy-
songelmia, sisäistä korruptiota ”hyvä sisko”-verkostoissa sekä 
kritiikin hampaattomuutta?

Mihin Monni sitten hävisi yli kahdeksaksi vuodeksi näyt-
tämöiltä ja miksi? Oliko hän henkisesti ja fyysisesti loppu? 
Monni oli siirtynyt professoriksi teakin tanssitaiteen lai-
tokselle. Friedenplatzissaan hän palasi takaisin näyttämölle 
tutkimaan väitöskirjassaan alkanutta mietiskelyä maailman 
olemisongelmatiikasta Heideggerin henkeen. Esitys oli koreo-
grafin mukaan kolmen tanssijan tutkielma yhdessä olemisesta. 
Hän tanssi esityksen yhteydessä myös oman soolonsa Lihe-
ctwegin, joka oli sekoitus saksalaista modernia tanssia, joogaa 
ja klassista balettia – siis varsinainen sillisalaattia, ja ei mikään 
tyypillinen suomalainen nykytanssiteos itsessään. Mutta niin 
ei ollut tarkoituskaan. Monni pohti tansseillaan syvempiä 
olemassaolon ja ennen kaikkea ”täälläolon” tunnelmia. Tässä 
vaiheessa alkoi olla selvää, ettei suomalainen nykytanssi kehity 
enää ällisesti mihinkään, koske se oli alkanut vaieta itse omista 
ongelmistaan eikä sille ollut vastavoimaa. 
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Tanssi-lehden 
agenda

Tanssi-lehdestä tuli Marjaana Toimisen kaudella Filmihul-
lun ohella Suomen älyllisesti raikkaan ja anarkistista un-
degroundia tukeva keskustelufoorumi sen ajan villeille es-
teettiseettisille älyn ja vastarinnan ystäville. Monet lehden 
jutut ovat vielä tänäänkin yhtä ajankohtaisia kuten tuolloin. 
Lehden linjaa voisi hyvin verrata koreografi Marjo Kuuselan 
Tanssi-lehdessä 5/2008 esittämiin ajatuksiin rehellisyydestä: 
”Minulle rehellisyys omalle itselle merkitsee, että yritän tehdä 
teoksia, jotka kommunikoivat niidenkin kanssa, jotka eivät 
ole syvästi perehtyneitä nykytanssiin, Joku toinen taas on 
rehellinen itselleen tavalla, jolloin pyrkii kommunikoimaan 
samoin ajattelevien kanssa. Ei näistä toista voi asettaa toisen 
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edelle.”
Kun Tanssi-lehti täytti 30-vuotta, se julkaisi maistisia men-

neistä lehdistä lukijoidensa iloksi. Tanssi-lehti oli myös ison 
kokonsa ja mustavalkoisen värinsä ansiosta ulkonäöllisesti 
kiinnostava lehti, jota keräiltiin eikä raaskittu eräänlaisena 
kokonaisteoksena heittää pois: ”Kaikki mitä näemme, mei-
dän pitää nähdä ensi kertaa, koska me toden totta näemme 
sen ensi kertaa. Sikäli jokainen liike on uusi liike, vaikka se 
olisi jotain mitä sanotaan ennalta tutuksi.” (Jorma Uotinen 
kirjoittaa jutussa Unta ja valvetta (1/82). ”

Tanssi-lehti alkoi kiinnostaa todella laajaa kulttuuritietois-
ta älykköyleisöä, usein yliopistoissa taideaineita tai estetiikkaa 
lukevia, kun osaavasta ja hyvin kirjoittavasta Marjaana Toi-
misesta tuli lyhyeksi aikaa lehden päätoimittaja 1990-luvun 
alkuvuosina. Poissa olivat hetkessä vanhaan koulukuntaan 
lasketun Pirjo Raiskion agendan ummehtuneisuus ja sulkeu-
tuneisuus. Jutut alkoivat elää yhtä sykkivästi kuin äkkiä mieli-
kuvituksen kukkaan herännyt uuden tanssin ympäristö, mitä 
uudet tanssista kirjoittavat alkoivat uteliaasti ensin seurata ja 
sitten hahmottaa ja kertoa lukijoille. Silloin lehdessä alkoivat 
kirjoittaa myös hyvin kirjoittavat ja vahvoja mielipiteitä nyky-
tanssista erilaisiin taideteorioihin verraten esittäneet yliopisto-
taustaiset Virve Sutinen, Raisa Rauhamaa, Jaana Parviainen ja 
Johanna Laakkonen sekä Anne Makkonen. Ei ole sattumaa, 
että monet heistä olivat myös tanssintukijoita, osa tohtoriksi 
väitelleitä, Sutinen mahdissaan kuin tanssiruhtinas ja Ojala 
vallassaan kuin tanssin harmaa eminenssi.

Tanssi-lehdestä muodostui sen ajan oloissa vahvasti koko 
suomalaisen nykytanssin eräänlainen manifesti ja sen julis-
tamasta jatkuvasta uuden tanssin vallankumouksesta sekä 
postmodernista ihmiskuvasta eräänlainen nykytanssin kauna 
kaivattu palopuheiden kootut teokset, jota luettiin innolla 
muissakin kuin vain älyllisesti suuntutuneissa silloisen suo-
malaisen nykytanssin eliitissä – siitä, josta tanssin tätimafia 
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alkoi muovautua pikkuhiljaa ajan myötä. Kuvaavaa ajalle on 
Anna Makkosen Tanssi-lehdessä Alpo Aaltokosken teoksen 
Yönvartijat (1992, 2001, kolmannen version 2008) yhteydes-
sä lausuma haltioitunut ihastelu, kun hän huomasi miettineen 
seuraavanlaisia kysymyksiä: Alkaako tämän päivän nykytanssi 
vihdoin irtautua modernismin jatkuvan uuden keksimisen, 
luomisen ja tuottamisen pakkopaidasta? Ainakaan katsojana 
hän ei kokenut jääneensä vähemmälle, niin kihelmöivän eri-
laisia hänen kokemuksensa, tulkintansa ja viihtymisensä olivat 
kolmen Yönvartijan äärellä olleet.

Toimittaja Raisa Rauhamaa alkoi tuottaa uutta tanssia 
HYY:n tiloissa samoihin aikoihin. HYY:llä oli vanhaan hy-
vään aikaan iso satsaus kulttuuriin oman kulttuurikeskuksen 
muodossa ja mm. oma elokuvateatteri BioBio, jossa sai alkun-
sa Rakkautta & Anarkiaa-elokuvafestivaali. Tanssi-lehdessä 
Rauhamaa kertoi tuottaneensa kahdeksankymmenluvun al-
kupuolella Vanhalle Ylioppilastalolle Tanssitunti-esityssarjaa. 
Tuottaminen oli hänen mielestään vielä tuolloin ”pioneeri-
hengellä täytettyä taistelua upouuden nykytanssin esittelemi-
seksi”. Rauhamaa kertoo teosten olleen villejä, kiinnostavia 
ja oikeasti kokeilevia. Ainoa ongelma hänen mielestään oli 
yleisön houkutteleminen paikalle, sillä teoksia ei voinut oikein 
markkinoida: ”Pyytäessäni tekijöiltä tietoja teoksista, ajau-
duimme nopeasti vaivaantuneeseen umpikujaan – Ei tästä voi 
oikein sanoa mitään, koska sanallinen määrittely rajaa muut 
mahdolliset tulkinnat pois, sanoi koreografi.” Rauhamaa 
jatkoi kertomustaan, miten teosten markkinointi oli karua: 
Tuntemattomien tekijöiden nimien lisäksi mainittiin teoksen 
nimi, joka oli rauhamaan mukaan vielä tuohon aikaan mie-
lellään jokin kirjainyhdistelmä, joka ei viitannut mihinkään 
tuntemamme asiaan: ” Näin taattiin yleisölle (kahdesta hen-
gestä kahteenkymmeneen) täysin vapaa aivomyrsky.”

Tilanne oli muuttunut parempaan suuntaan lähes kymme-
nessä vuodessa, kun Minna Tawast kirjoitti Ari Tenhulan joh-
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taman Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmän 16.9.2000 
Studio Elsassa esitetyistä Ariel ja Piste-koreografioista Tans-
si-lehteen. Koreografiat olivat Tenhulan ensimmäiset HKT:l-
le. Tanssi-lehti synnytti näiden kirjoitusten myötä maahamme 
kokonaan uudenalisen tanssijournalismin muodon. Tawast 
siteeraa Tenhulan kirjoitusta Paisteen käsiohjelmassa, että 
tanssin ehdottomaan tehtävään kuuluu puolustaa kehoa, ko-
konaista ihmistä. Tanssi-lehti oli perustettu vasta Rauhamaan 
toimiessa HYY:ssä eikä se aluksi tanssijärjestöjen yhteisenä tie-
dotuskanavana keskittynyt tanssijournalismiin, mistä puhum-
me omassa luvussa ” Tanssijournalismi mitä se on?” Tawastin 
koko sivun kirjoitus Tenhulan teoksesta on hyvä esimerkki 
Tanssi-lehden merkityksestä tanssijoille ja apurahapäättäjil-
le siitä, miten arvottaa tanssia ja millä keinoin. Tanssi-leh-
destä tuli arvovaltaisempi ja tärkeämpi foorumi kuin siihen 
asti hegemoniavaltikkaa itsellään mustasukkaisesti pitäneestä 
maan johtavasta päivälehdestä Hesarista, joka 90-luvun alus-
sa pestasi entisen Tanssi-lehden päätoimittajan, Auli Räsäsen 
tanssikriitikokseen. 

Tawastin tanssikritiikki on itse asiassa hauskalla tavalla 
aforistinen tanssinovelli, jossa hän antaa teokselle jälkikäteen 
sen merkityksen, tunteet ja ne ääripiirteet, jotka hän on itse 
esityksessä fyysisesti läsnäolleena kokenut ihoaan vasten: ” 
Molemmissa on kyse teknokratiavetoisessa yhteisössä pyris-
televästä ja itseään etsivästä nykyihmisestä. Arielin sävytys 
on humoristisista hetkistään huolimatta melkein traaginen. 
Paisteen riipaisevista hetkistään huolimatta humoristinen ja 
optimistinenkin. Ankarampi Ariel saa rinnalleen lempeän 
Paisteen.” Päätoimittaja Marjaana Toiminen kertoi viidet-
tätoista vuotta ilmestyneen Tanssi-lehden kääntävän uuden 
sivun historiassaan. Lehti ilmestyi edelleenkin hänen mukaan-
sa vain neljä kertaa vuodessa, mutta tarkoitus oli osin uusin 
kirjoittaja- ja kuvaajavoimin pysyä rivakammin ajassa kiinni 
sekä ennakoida tärkeiksi nousevia aiheita. Tanssi-lehden teh-
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tävä ei hänestä ollut epäkiitollinen, sillä 80-luvulla alkanut 
nykytanssin nousukausi ja nopeatempoinen murros jatkui 
yhä: ”Tanssi-lehti sekä heijastaa tanssin tilaa että ottaa kantaa 
alan käänteisiin. Pelkkää päänsilitystä on turha odottaa: aiom-
me myös kaivaa esille kipeitä kohtia, tarttua tabuihin ja ottaa 
kiinni intohimoja herättävien asioiden kuumasta laavasta.”

Seuraavassa numerossa hän kehuu Tanssi-lehden perus-
teellisesta muutoksesta (numerossa 3/94) saadun positiivisen 
palautteen yllättäneen lehden tekijät. Uutta lehteä oli hänen 
mukaansa kaikesta päättäen todella kaivattu. On vaikea sanoa, 
oliko näin vai oliko kyseessä vain silloisen lehden toimitus-
kunnan omanhännän nostoyritys. Toiminen kuitenkin jatkaa 
virkansa puolesta jatkaa, että palautteen runsaus on osoittanut, 
että kriittistä ja keskustelevaa kirjoittelua tarvitaan: ”Palaute 
tukee sitä näkemystä, että myös aroiksi koettujen asioiden 
monipuolinen ja analyyttinen käsittely on mielekkäämpää 
kuin hyssyttely ja vaikeneminen. Tähän perusajatukseen 
kuuluu, että lehteen, jopa yhteen juttuun mahtuu keskenään 
ristiriitaisia ajatuksia.” Tanssi-lehti ikään kuin heräsi eloon sy-
västä prinsessa ruususen unestaan antaen äänensä 80-luvulla 
ammattilaisuransa aloittaneiden rinnalle nousseelle uudelle 
tanssin sukupolvelle. Tai niin se silloin näytti, mutta ei ollut 
koko totuus. Toimituskuntaan kuuluivat tuon ajan kaikki 
tanssinyliopistotutkijat muutamalla kriitikolla lisättynä, jot-
ka alkoivat tilaisuuden tullen muuttaa Tanssi-lehteä omaksi 
äänitorvekseen. Erilaiset ja eri mieltä äänet saivat koemielessä 
hieman jalansijaa Tanssi-lehdessä, mutta samalla avautui ikä-
vällä tavalla haukkumiseen omistautunut Pandoran lipas, eikä 
ääni ollut aina kaunista. 

Viisi vuotta myöhemmin silloinen uusi päätoimittaja, Min-
na Tawast, muistutti vuonna 1981 ilmestyneen ensimmäisen 
Tanssi-Lehden kannessa olleen mustavalkoinen valokuva 
1910-luvun Maggie Gripenbergistä- siitä samasta naisesta, jol-
le ovelanilkeä Raija Ojala kirjoitti kirjeen, jota olemme repos-
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telleet kirjan luvussa ”Parahin Maggie,” Kannessa oli lukenut 
”uusi taidelehti”. Tawast kirjoitti senkin kertoneen jo paljon, 
”että tekijät ovat halunneet muistuttaa tanssilla taidemuotona 
olleen takanaan jo pitkä historia, vaikka lehti olikin uusi”. 
Eikä lehti tyytynyt enää pelkästään keskustelemaan tanssin si-
säisistä ongelmista, vaan myös siitä, miten tanssista puhuttiin 
ja kirjoitettiin muualla yhteiskunnassa, kuten Tanssi-lehden 
numeron 1/2003 pääkirjoituksessa otsikolla ”Hesarin valta ja 
maakuntalehtien vastuu” päätoimittaja Minna Tawast, joka 
oli huolissaan edellisenä keväänä ja kesänä tanssitapahtumien 
yhteydessä käydyistä keskusteluista tanssikritiikistä: ”Taiteli-
joiden yleinen huolenaihe tuntui olevan tanssitaiteen saama 
vähäinen palstatila varsinkin päivälehdissä. Kritiikki kohdistui 
pontevimmin suurimpaan päivälehteemme, Helsingin Sano-
miin.” 

Tästä jutusta lähtien Tanssi-lehti alkoi tulla röyhkeämmäk-
si ja hyökkäävämmäksi muiden kuin tanssin tätimafian kanssa 
eri mieltä olleisiin näkökulmiin. Se oli saanut paljon itseluot-
tamusta kiitoksien kera lukijoiltaan ja sen toimituskunnassa 
istuivat tanssin tätimafian älykköosastoilaiset valmiina sekä 
saarnaamaan että iskemään silloin kun pyhäksi muuttunut 
nykytanssi tuntui sitä puolustuksekseen kesken ulkopuolisten 
hyökkäysten tarvitsevan. Tawastin pääkirjoitus oli Hesarille 
ja medioille kuin jonkinlainen täystyrmäys. Hän ei tunne ar-
moa kuten eivät hänen lukijansakaan. He halusivat murtaa 
vallitsevan status quon ja määritellä itse sen mitä ja miten 
nykytanssista kerrotaan muissa medioissa. Syynä Tawastin 
mukaan on se, että suuret päivälehdet ovat harvoin ”avant-
gardistisia” Hesari sai tanssijoilta Tawastin mukaan sapiskaa 
välinpitämättömäksi koetusta asenteesta ja pääkaupunkikes-
keisyydestä: ”Hesarissa näkymistä ei voi taiteilijoille kiistää, 
mutta silti ihmetyttää, että maakunnalliset lehdet päästetään 
niin helpolla. Niiden yhteydessä valitellaan kritiikin huonoa 
tasoa, muttei edellytetä lehtien tekevän sille mitään. Asiantilaa 
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pidetään annettuna.”
Tuohon aikaan maakuntalehdillä oli vielä sentään jon-

kinlaiset kulttuurisivut ja kulttuuritoimittaja ja tanssistakin 
kirjoitettiin, mutta ei sillä tavalla kuin Tawast olisi halun-
nut. Suomen arvostelijain liitto (SARV) on yrittänyt useissa 
projekteissaan herättää henkiin paikallislehtiin kirjoitettavaa 
paikallista kulttuurijournalismia, lähinnä arvosteluja, mutta 
tulokset ovat vielä vaatimattomia siihen nähden, mikä olisi 
tarve taiteilijoiden itsensä mielestä. Pitää muistaa, etteivät 
kulttuurisivut ole koskaan olleet lehtien luetuimpia osastoja ja 
siksi ne saivatkin aikoinaan väistyä viihteen ja televisiosivujen 
tieltä. Tawast jatkaa kuitenkin paasaamistaan kysymällä, miksi 
maakuntalehdiltä ei vaadita, että niiden kriitikot olisivat am-
mattitaitoisia tai kulttuurin saamat palstamäärät kohtuullisia? 
Ja sitten se tärkein paljastus miksi kritiikkejä ja kirjoituksia 
tarvitaan; silloin ne Tawastin mielestä muutkin kuin Hesarin 
kritiikit kelpaisivat apurahahakemusten liitteiksi:” Jos tans-
si- ja kulttuuriväki yleisemminkin jo valmiiksi nihiloi muut 
päivälehdet eikä vaadi niiltä mitään, osallistumme me siihen 
Hesarin aseman pönkittämiseen, jota pidämme epäterveenä.”

Käsittelen asiaa tarkemmin kirjan lopussa luvussa ”Tans-
sijournalismi mitä se on?”. Mutta tässä on aiheellista vielä 
muistuttaa, miten sanomalehti Kalevan kulttuuritoimittaja 
Sirpa Heikkinen yritti selittää vuonna 1992 Tanssi-lehdessä 
otsikolla ”Sanomalehti ja tanssikritiikki – kehää kiertämässä,”, 
miten kritiikki rakentaa väylää tietyn elämänalan tuotoksiin, 
sen edustajien, siihen (tahtomattaankin) osallistuvien ja ky-
seisen elämänalan tiedepremissien välille. Meiltä vain sattui 
silloin hänen mielestään puuttumaan juuri tuo tärkeä side eli 
tanssitiede: ”Kehittymässä kyllä, murtautumassa läpi tahnai-
sen kalvon. Tanssintutkimus on työntänyt jo moneen ovenra-
koon, mutta maailman vanhimman taiteen tieteeseen on vielä 
maassamme pitkä matka. Siitä puhumme tarkemmin kirjan 
lopussa luvussa ”Tanssitutkimus”.
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Kiivasta 
keskustelua

Kritiikki on myös aina läsnä siinä yhteiskunnassa, jossa kri-
tiikkiä laaditaan. Tarkkaan ottaen kritiikittömässä toiston 
maailmassa kyseessä on sama ”vallankumouksellinen dogma-
tiikka”- ilmiö, josta Egon Friedell kirjoittaa Max Reinhardtille 
omistetussa ”Uuden ajan kulttuurihistorian II”-osassa (WSOY 
1989) osuvan analyysin: ”Valistus, josta myöhemmin kehittyi 
vallankumouksellinen dogmatiikka, on englantilainen kek-
sintö: se palautuu Lockeen, jopa tarkkaan ottaen aina Baco-
niin asti, sillä on jo vuosisadan ensi puoliskolla Englannissa 
joukko merkittäviä edustajia ja se saavuttaa huippukohtansa 
niin sanotussa skotlantilaisessa koulukunnassa, jonka päämies 
Thomas Reid 1764 ilmestyneessä teoksessaan ”Inquiry into the 
human mind on the principles of common sense” perusti ”ter-
veen ihmisjärjen” filosofian; se opettaa, että sielussa on eräitä 
arvostelmia, luonnollisia ajatusvaistoja, ”self - evident truths”: 
nämä ovat tajuntamme perustosiasioita, tietomme varmoja 
sisällyksiä; se, mikä tähänastisissa järjestelmissä näyttää taval-
lisesta järjestä ilman muuta selvältä ja johdonmukaiselta, on 
oikeaa, mikä on sen kanssa ristiriidassa tai siitä näyttää hämä-
rältä, on erheellistä. Tähän virtaukseen liittyi saksalainen niin 
sanottu ”populäärifilosofia”: sen ihanteena oli filosofi maailmaa 
varten.” Silloisessa Tanssi-lehdessä toisinaan käytiin kiivaalla 
kasvun 1990-luvulla kuumaa keskustelua tanssijat vastaan ko-
reografit, tanssintutkijat vastaan tanssijat ja tanssin tätimafia 
vastaan muu tanssimaailma. Yksi hyvä esimerkki siitä on, kun 
Nojonen sai tarpeekseen Tanssin ohjaavan läänintaiteilijan, Kai 
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Lehikoisen, joka on nykyisin teatterikorkeakoulun tanssitaiteen 
laitoksella professori ja kuuluu tanssin tätimafiaan, Tanssi-leh-
dessä esittämistä valheellisista tilastoista. Keskustelu on hyvä 
tässä näyttää, sillä se kertoo pinnan alla käydyistä taisteluista 
sekä rahasta, vallasta että kunniasta tanssin monenkirjavalla 
kentällä, jolla vielä tuolloin 1990-luvun alussa, oli kovin niukat 
resurssit nykypäivään verrattuna ja siksi pienistä murusistakin 
apurahanjakajien pöydiltä käytiin veristä sotaa. Lehikoinen oli 
kuitenkin lähettänyt kohteliaana miehenä kirjeen Nojoselle 
sen jälkeen, kun Tanssi-lehdessä julkaistussa Lehikoisen kirjoi-
tuksesta nousi kohu mm. sen Nojosta halventavien ja selvästi 
väärin tietojen jälkeen. 

Lehikoinen pyysi anteeksi ja syytti Tanssi-lehteä jutun ko-
peloimisesta tarkoituksellisesti kärkeväksi, mikä ei tietenkään 
pitänyt paikkansa. Tanssi-lehti editoi jutun ja karsi sieltä turhat 
rimpsut pois keskittyen Lehikoisen selvästikin suutuspäissään 
tekemän tökerön syytöskirjeen julkaisemiseen, saatiinhan tässä 
taas pieni myrsky tanssin vesilasiin todistetuksi siitä, että lehti 
oli tarpeellinen foorumi päästää hieman kentän höyryjä ulos. 
Järjestelmä ei ollut järkevä tai toimiva, sillä läänintaiteilijat sai-
vat tehdä mitä halusivat. Usein eivät halunneet tehdä varsin-
kaan tanssissa muuta kuin edistää omaa tulevaa uraansa, kuten 
Lehikoinenkin teki. Lähinnä Lehikoinen näpräili papereiden 
parissa ja piti huolen siitä, että sai näytettyä aika ajoin naa-
maansa julkisuudessa. Sitä paitsi hän veti kotiinpäin puolustaen 
Turkua. Kirjoituksessa Nojosen kieli on kärkästä ja sitä on mu-
kava lukea, kun Nojonen paukuttelee estoitta kaiken inhonsa 
Lehikoista kohtaan lukijoiden silmien eteen. Nojonen on kova 
akka ja itseoppinut taiteilija, kuten kaikkien taitelijoiden pi-
täisi olla, muut ovat vain – ne hienoja kouluja käyneet – Erno 
Paasilinnan sanoin: opetettuja, kovan koulun käynyt osaava 
opettaja ja taiteilija, joka on omasta selkänahastaan vetänyt 
tanssikivirekeä kulttuurivihamielisessä moukkien hallitsemassa 
kaupungissa, saaden usein vain kiitosta ilman rahaa. Omahy-
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väinen Turku taas kylpee rahassa. Ikäväksi tämän tekee se, että 
Kai Lehikoinen, joka on istunut tanssirahojen päällä ja itse 
itselleen sieltä eri projekteihin rahaa ohi jääviyssäännösten hoi-
tanut hieman kyseenalaisin menetelmin, on selvästikin käyttä-
nyt asemaansa väärin ja sorsinut Nojosta sekä mm. valehdellut. 
Närkästynyt Nojonen korjaa: ”Liisa Nojosen tanssikoulu on 
vuosina 1980-1994 saanut läänin taidetoimikunnalta avustuk-
sia 93 000 markkaa, josta tanssiryhmän osuus on ollut 30 000 
markkaa. Avustussumma ei siis ole Lehikoisen väittämä 127 
000 markkaa. kaikki myönnetyt apurahat ovat olleet koululle 
tai ryhmälle, henkilökohtaista apurahaa en siis ole koskaan saa-
nut lääniltä. Henkilökohtaisena tunnustuksena saamani läänin 
taidepalkinto ei ole mikään avustus. Läänin taidetoimikunnan 
kokouspöytäkirjoista käy ilmi, että läänintaitelija itse on saanut 
henkilökohtaisia apurahoja 34 000 markkaa. Turkulainen Au-
rinkobaletti on saanut lääniltä 60 000 markkaa. Tanssiteatteri 
Eri on saanut lääniltä 170 000 markkaa avustuksia 1989-1992. 
Lehikoisen esittämä väite, että Liisa Nojosen apurahapottiin 
ei läänissä yksikään taitelija ole yltänyt, ei pidä paikkaansa. 
En ole missään vaiheessa valittanut koulun apurahoista, vaan 
nimenomaan ammattilaisten saamista avustuksista. Ryhmäni 
ei ole koskaan saanut minkäänlaista toimintatukea. Sellaisen 
maksaminen ei liene läänin tehtävä, eikä siihen ole resursseja-
kaan, mutta Aurinkobaletin ja Erin kohdalla eri kytkentöjen 
kautta tukia on järjestynyt. Paras osoitus koulun tasosta on 
Liisa Nojosen tanssiryhmä, joka on saavuttanut kansainvälistä 
menestystä ja jolla on jatkuvasti esiintymissopimuksia myös 
ulkomailla. Vuodesta 1990 ammattilaistasolla toimineelta 
ryhmältä ei voida odottaa samanlaisia esiintymismääriä kuin 
säännöllisten avustusten piiriin kuuluvilta ryhmiltä.”

Yksi kirjoitus paljastaa iänikuisesta ja luonnollisesta teki-
jän ja kriitikon välisestä vastakkaisuudesta ja problemaattisesta 
suhteesta, varsinkin silloin kun kriitikko ei pidä esityksestä 
tai se on ilmiselvästi huono eikä sitä voi suoraan sanoa. Krii-
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tikolla on kuitenkin aina oltava vain yksi sääntö; noudattaa 
omantunnon ääntä, olla rehellinen ja johdonmukainen. Eeva 
Muilu hermostui samaansa julkisen palautteeseen kunnol-
la jutussaan otsikolla ”Katsomisen arvoista” toimittaja Raisa 
Rauhamaalle Tanssi-lehdessä 4/2008:” Raisa Rauhamaa viittaa 
tekstissään suurelta osin teokseeni Jossain on jotain. Hänen 
kirjoituksessaan on paljon epäselviä ja vaikeaselkoisia termejä, 
sekä yleistyksiä, oletuksia ja arvolatautuneita väittämiä liittyen 
paitsi tähän teokseen ja sen tekijöihin, myös laajemmin nyky-
tanssiin taidemuotona. Tämä tekee itse asioista keskustelemi-
sen hyvin hankalaksi.” Rauhamaa oli verrannut artikkelissaan 
Muilun mukaan hänen kiinnostustaan työskennellä vanhem-
pien ihmisten kanssa vastaavaan mielenkiintoon, jolla hän on 
”salaa neekeriä pälyillyt”. Muilu pohti, mistä Rauhamaa oli 
itse asiassa hänelle tuohtunut – aivan kuin ei olisi soveliasta 
olla kiinnostunut vieraista asioista maailmassa. Kiinnostus ei 
Muilun mielestä vielä tee rasistia, vaan asenne toista kohtaan. 
Rauhamaa oli kysynyt lopuksi, tarvitaanko tähän tutkimus-
matkaan katsojia? Muilu vastasi: Millainen tutkimusmatka olisi 
sellainen, joka ansaitsee tulla nähdyksi. Muilu epäili, ettei rau-
hamaan ollut helppoa katsoa näyttämöllä sellaisia ihmisiä, joilla 
ei ollut ammattitaustaa. Ahaa siinä olikin jutun pihvi. Muilu 
on herkkähipiäinen ammattikriitikon herkkyydelle huomata 
keskeneräisyyttä, puolivillaisuutta ja jopa huonoa lopputulosta: 
”Rauhamaan käsitteet ”esiintyjän oma liike” tai ”reilusti ikänsä 
tunnustava liike” jäävät myös vaikeaselkoisiksi. ja mitä on tuo 
autenttisuus, josta hän puhuu? Miksi hän ajattelee nykytanssin 
kaikessa sen monimuotoisuudessaan tavoittelevan ”autentti-
suutta”? ja miten niin ”oudosta pitävä” tai vain ”nuoruuden 
voimasta ammentava” nykytanssi? Ovatko nämä rauhamaan 
kuvitelmia siitä, mitä nykytanssi on tai mitä sen tulisi olla? Vai 
onko tämä vain sanastoa, jolla nykytanssista on totuttu puhu-
maan – vai onko niin, ettei Rauhamaalla ole kykyä tai halua 
katsoa juuri tätä teosta?”
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Harmillinen 
tanssihäirikkö 

Lindfors
Tiina Lindfors on monellakin tapaa vaarallinen ilmiö suoma-
laisessa tanssimaailmassa sekä itselleen että myös tanssille sitä 
itse ymmärtämättä. Ehkä hän nyt kuudenkymmenen vuoden 
ikäpyykin ylitettyään 63-vuotiaana antaa jo hieman periksi 
jääräpäisestä luulostaan olla jotain erinomaista. Siitähän hä-
nen tanssiteatterinsa nimikin on saanut innoituksensa. Turun 
Sanomien 60-vuotishaastattelussa vuodelta 2018 hän kertoo 
saavansa hurjasti palautetta yleisöltä lehdessä olevista kolum-
neistaan. Niin varmasti. Mutta hän ei kuuntele kielteistä pa-
lautetta. Turha luulo, Lindfors ei anna koskaan periksi, kun 
on kyseessä hänen oma luuloteltu kyvykkyytensä ja kunnian-
sa, sen hän oppi jo lapsena äidiltään, Hesarin tanssikriitikko 
Irma Vienola-Lindforsilta, joka oli yhtä osaavan häijy, kun 
kyseessä oli oman agendan läpivieminen vaikka läpi harmaan 
kiven, vaikka se olisi ollut väärä ja epäoikeudenmukainen. 
Jo se miten hän aikoinaan kiesi pikkurillinsä ympärille yhtä 
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kylmän ja kalsean Vivica Bandlerin (josta Tove-elokuva an-
taa jäätävän kuvan) kertoo hänen vahvimmasta ominaisuu-
destaan eli häikäilemättömyydestä. Tämä ”Turun Marketta 
Viitalaksi” selän takana kutsuttu syöjätär on suomalaisen ny-
kytanssin vihollinen numero yksi (Hän on kuin norjalaisen 
Henrik Ibsenin näytelmän Kansanvihollinen epäkohdista ker-
tovan tohtorin veli, joka kiistää tohtorin raportin ja kääntää 
yleisen mielipiteen tohtoria vastaan. Yhtäkkiä tohtori onkin 
yhteisön hylkiö, kansanvihollinen, jonka talon ikkunat kivi-
tetään hajalle), vaikka hän kuinka istuisi muuta selittämässä 
turkulaisissa kapakoissa taideväelle ja taidetoimikunnan semi-
naareissa. Tai nyt Helsingin konservatiivisen kulttuurikerman 
ytimessä Bulevardialla sen jälkeen, kun hänet valittiin Suomen 
Kulttuurirahaston hallituksen jäseneksi näistä ”tunnetuista 
ansioistaan tanssin saralla viiden vuosikymmenen aikana”. 

Tiina Lindfors saa paljolti kiittää äitinsä näkyvää asemaa 
maan yhdessä vaikutusvaltaisimmassa valtamediassa siitä, 
että häntä siedettiin hyppimässä kokovartalokondomissa ja-
zz-tanssia ja modernia sekoittavissa unettavissa sooloissaan 
helsinkiläisen tanssiyleisön harmiksi yhdessä Ulla Koiviston, 
Mikko Kallisen ja Jaana Turusen ja Jaap Kleveringin täyttä-
neissä tylsissä tanssi-illoissa 1990-luvun alussa hetkeä ennen 
kuin suomalainen nykytanssi valtasi Helsingin ja Lindfors 
pelastautui Eeva Lehmussaaren perustamaan Aurinkobalet-
tiin, jossa riitautui heti aluksi Lehmussaaren kanssa ja vei osan 
tanssijoista mukanaan perustamaansa omaan ”Eri”nomaiseen 
tanssiteatteriin, jonka esitykset sopivat hyvinkin turkulaisille 
keskivertokulttuurin kuluttajille, kuten kaikkea ihastelevalle 
Aiju von Schönemanille, Turun kulttuuripiirien kruunaa-
mattomalle kuningattarelle ja Turun Tuomiokirkon entisel-
le pääoppaalle. Mutta helsinkiläisiin hänen epäonnistuneet 
tanssiteoksensa ja tekotaiteelliset koikkelehtimisensa eivät ole 
tehneet juurikaan muuta vaikutusta, kuin että ilo oli suuri ja 
”kuin rukouksiin olisi vastattu” sanoivat tunnetutkin ateistiset 
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tanssin vasemmistolaiset toverit (Lindforshan on kaikkea sitä 
muuta), kun tieto Lindforsin paosta Turkuun levisi julkisuu-
teen. Edelleenkin tanssikriitikot yrittävät vältellä viimeiseen 
asti ”kutsua” saapua katsomaan hänen puuduttavia ”melkein 
onnistuneita mutta ei sittenkään”- tanssiesityksiään, jossa jos-
tain kumman syystä ”Hän” itse tanssii melkein aina pääosan.

Turun ja Porin läänin ohjaavana läänintaiteilijana 1990-lu-
vulla toiminut Kai Lehikoinen kirjoitti Tanssi-lehteen otsi-
kolla ”Nykytanssia Turussa -Festivaalit; tarvitaan, ei tarvita, 
tarvitaan? Ei olisi tarvinnut kirjoittaa, sillä jos nykytanssia 
tarvittaisiin Turussa, siellä ei olisi kahta kaikkea muuta kuin 
nykytanssia tai tanssin terävintä kärkeä edustavaa toisilleen 
vihamielistä ja vihoittelevaa melko keskinkertaista tanssiteat-
teria nauttimassa suuria julkisia tukia ja tarjoamalla onnetto-
mille turkulaisille vääränlaista kuvaa luovasta tavasta nähdä 
maailmaa – eihän Lehmussaari ja Lindfors kuulemma mah-
du samaan aikaan edes Turun Stockmanin kalatiskille, vaikka 
kauppa olisi muuten täysin tyhjä. 

Jos turkulainen haluaa nähdä tasokasta nykytanssia, hän 
menee tietenkin lautalla yli meren katsomaan sitä Dansens 
Husiin Tukholmaan. Turusta ei sitä löydy ja Helsingin kanssa 
on aina vähän niin ja näin, kun ei tiedä mikä ”kopiopoliit-
tinen muoti” siellä kulloinkin jyllää (viittaan Virve Sutisen 
aiheesta Tanssi-lehteen kirjoittamaan kolumniin). Turunen 
aloittaa ihmekertomuksensa muille vieraasta aiheesta ”turku-
lainen nykytanssi voi hyvin” siitä, miten Turun ja Porin läänin 
tanssialan neuvottelukunta järjesti yhteistyössä Aurinkobale-
tin, Turun kulttuuri- ja nuorisotoimiston, matkailutoimiston 
(mitä se teki tässä?). Turun taiteen ja viestinnän oppilaitoksen 
(kas kun ei R-kioskin) sekä läänin taidetoimikunnan kanssa 
neljännet Nykytanssia turussa-festivaalit huhtikuun alussa 
vuonna 1993.

Lehikoisen jutun mukaan kuulemma ”ulkomaalaiset tuot-
tajat”, joita oli valtion varoilla rahdattu puoli tusinaa paikalle, 
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kiittivät tapahtuman, jonka pääjärjestäjä Lehikoinen itse oli, 
puitteita, mutta kritisoivat ohjelman valintaa (suomeksi: sur-
keaa, tylsää, tasotonta ja ajastaan jäljessä olevaa, mutta mikä 
pahinta: amatöörimäistä ja puolivillaista Erin ja Aurinkoba-
letin esimerkin innoittamina) ja sen motivointia: ”Tuottajat 
olivat yhteen ääneen sitä mieltä, että järjestäjä (Lehikoinen 
itse) oli liian heikoin perustein antanut koreografeille ja ryh-
mille mahdollisuuden esitellä töistään”. Suomeksi sanottuna 
ammattilaiset olivat järkyttyneet roskan paljoudesta ja nyky-
tanssiksi kutsutun sekamelskan heikosta tasosta sekä mieli-
kuvituksettomuudesta. Ja sama itsekehu jatkuu, kun hän jut-
tunsa lopuksi vielä muistaa mainita kerran itsensä, mutta hän 
onkin turkulainen: ”Työpöytäni ääressä kysynkin yhä useam-
min: tarvitaanko Suomessa ja Turussa nykytanssin festivaalia 
ja koreografiahautomoa, vai teenkö tarpeetonta työtä?” Aika 
osoitti, että kyllä, mutta ilman Lehikoista ja juttu alkoi luistaa 
hyvin. Lindfors on vallanhimoinen taistelija, joka ei tyydy 
muiden mielipiteeseen hänestä ja hänen tanssistaan, vaan on 
aina valmis tyrmäämään kovin sanoin ja kuuluvin kampan-
join maan valtamedioissa ”puolueettomien asiantuntijoiden-
kin (ehkä se on väärä sanapari, sillä kaikki ns. puolueettomat 
asiantuntijat inhoavat häntä ja pitävät hänen ns. tanssiaan 
lähinnä tanssia esittävältä tekotaiteelliselta koikkelehtimiselta) 
arviot hänestä, jos ne ovat negatiivisia, kuten Tanssi-lehdessä 
4/1999 Aukikiertoja-palstalla otsikolla ”tanssi ja media – kes-
kustelu on välttämätöntä, mutta niin on suhteellisuudenta-
jukin” kirjoitetaan myrskyn nousseen siitä, kun Auli Räsänen 
ja Annika Tudeer kritisoivat Tiina Lindforsin koreografiaa, 
jonka hän oli valmistanut  Mikko Heiniön sinfoniaan ”Pos-
sible Worlds”.

Jutun mukaan aiheesta julkaistiin sekä säveltäjä Kalevi 
Ahon että koreografin itsensä puheenvuorot Helsingin Sano-
missa (saman teki Ystävät toverit-elokuvan flopin takia krii-
tikot haukkunut elokuvaohjaaja Rauni Mollberg, joka laittoi 
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lopulta Hesarin etusivulle koko sivun kalliin maksetun mai-
noksen, joka ajoi hänet konkurssiin; elokuva ei siltikään löy-
tänyt katsojia ja suuri yleisö hylkäsi sen jälkeen Mollbergin). 
Aukikiertoja-kolumnin kirjoittaja sanoo, ettei asia olisi hänel-
le kuulunut, ellei hänenkin postiluukustaan olisi pudonnut 
Lindforsin laajemmalle toimittajakunnalle laatima kirje: ”ja 
ellei Kalevi Aho (jostain syystä Aho kiinnostaa kaikkia muita-
kin, kuten Pyhäjärven ”naisvoimistelua lampunvarjostin pääs-
sä”-koreografioita tehtailevaa Alpo Aaltokoskea, jonka Uuno 
Klamin ja Kalevi Ahon musiikkiin perustuvaa Pyörteitä-esi-
tyksestä ja sen harvinaisen pitkästä neljän vuoden kypsyttelys-
tä ongelmineen kerrotaan seikkaperäisemmin Tanssi-lehden 
numerossa 2/2011), joka olisi mielipidekirjoituksessaan vetä-
nyt peliin peräti ”kriitikon tehtävät ja vastuun”. Näitä tehtäviä 
itsekin tekevänä jouduin pohdiskelemaan tapahtunutta.”

Lindfors oli hautonut kostoa Tanssi-lehdessä vuonna 2003 
olleen Kirsi Kainulaisen otsikolla ”Viihteellinen skandaali oli 
pettymys!” täystyrmäykseen tanssiteatterin suurtuotannoksi, 
ja jopa ulkomaille kiertämään valtion kulttuuriviennin rahoit-
tamana, toivotulle esitykselle, jonka koreografia oli itsensä Tii-
na Lindforsin käsialaa. Lindfors oli nähnyt unissaan jo itsensä 
Buenos Airesin lentokentällä matkalla kohti Japanin Kiatoa 
puolen vuoden mittaisen ulkomaankiertueensa päätteeksi. 
Kriitikon mielestä näytelmän tyyli oli liioittelevan leikkisä 
(etten sanoisi: lastentarhanleikkisä ripulivaippojen vaihdon ja 
rinnuksilta pyyhityn oksennuksen jälkeen) ja boheemi, minkä 
vuoksi henkilöt jäivät karikatyyreiksi: ”Vaikutti siltä, että näy-
telmän ainoa tarkoitus oli huvittaa yleisöä. samaa linjaa jatkoi 
väliajan jälkeen nähty Kevätuhri. Kyseessä ei siis tällä kertaa 
ollut rekonstruktio Nizhinskin Kevätuhrista, vaan Tiina Lin-
dforsin uusi samanniminen tanssiteatteriesitys. Lindfors oli 
ottanut koreografiansa lähtökohdaksi naisen alistetun aseman 
maailmassa. Puolituntisen aikana lavalla käsitellään niin mus-
liminaisten alistaminen kuin länsimaisiin naisiin kohdistu-
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va ulkonäköterrorikin. kaiken tämän toteuttavat himokkaat 
alistujat. Teos loppuu utopistiseen kuvaukseen naisten maail-
manlaajuisesta vapautumisesta.” 

Käy sääliksi kriitikkoja, sillä tiedän mitä hän seuraavaksi 
aikoo sanoa Lindforsin typeryydestä, mutta kohteliain sanan-
kääntein. Aivan, arvasin oikein. Ei ollut vaikeaa. Nostamalla 
burkhan musliminaisiin kohdistuvan alistamisen symboliksi 
Lindfors tulee kriitikon mielestä vahvistaneeksi länsimaisia 
stereotyyppisiä käsityksiä islamilaisesta maailmasta. Kriitikon 
mielestä tämän tärkeän aiheen käsittely jää valitettavasti mus-
tavalkoisen yleistäväksi: ”Valistuneen taiteilijan velvollisuus 
on ottaa asioista selvää pintaa syvemmältä.” Turussa räjähtää 
heti pommi. Tiina Lindforsin raivo saa megalomaaniset mit-
tasuhteet ja hän aloittaa tyypilliseen syöjätärtyyliin ”minä kun 
en VOI OLLA väärässä”-kampanjansa julkisuudessa koston-
himoisena kunniansa palautusta vaatien. Lindfors kirjoittaa 
seuraavan Tanssi-lehteen ”hätävarjelun liioittelun” piikkiin 
katsotun mauttoman räpellyksen, joka loukkaa turhaan kri-
tiikin kirjoittanutta kriitikkoa, niin, että päätoimitta Minna 
Tawastin (HYVÄ!) on puolustettava suojattiaan: ”Lindfors 
vihkaa, ettei arvostelua olisi kirjoittanut ammattikriitikko. 
Kirsi Kainulainen on yliopistokoulutukseltaan uskontoant-
ropologi. Hän on seurannut taidetanssia usean vuoden ajan, 
ja hänet on hyväksytty Suomen Arvostelijain liiton jäseneksi. 
Tanssikriitikkona hän on nuoresta iästään huolimatta toimi-
nut jo pitempään ja avustanut Tanssi-lehteä vuodesta 2001.”  

Lindfors ei jätä juttua tähän eikä anna periksi. Hänen mie-
lestään Kainulainen osoitti arvostelussaan ”suurta tietämät-
tömyyttä” lähes kaikessa: ”Hän (Kainulainen) kertoo myös, 
ettei tanssin pidä olla vain kauniita asentoja ja perää paneu-
tuvaa ajattelua koreografilta. Yhdyn ensimmäiseen vaateeseen 
täysin. Puolessa tunnissa ehdimme peilata naisen alistettua 
asemaa lännessä ja idässä. Konkretisoituvat kuvat käyttävät 
karikatyyrejä ja huumoriakin. Teos vakavoituu kuitenkin täy-
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sin sen kivun äärellä, joka koskee seksiorjiksi alistettuja lapsia. 
Sota taas johtaa vankileiriin, jonka voi mieltää todelliseksi 
tai symboliseksi. Yleisön (ja ammattikriitikoiden) reaktiois-
ta päätellen nämä ajatukseni välittyivät vahvasti. Jokaisessa 
loppuunmyydyssä esityksessä tuhatpäinen yleisö – siis koko 
yleisö – taputti ja huusi seisaaltaan tunteitaan julki (ehkä niillä 
oli vessahätä?). Harvinaista ja ilahduttavaa suomalaisen tans-
sin kentillä.” Uskokoot, ken haluaa, en ainakaan minä, vaikka 
Lindfors yrittää kuinka pestä mustaa valkoiseksi maailmansy-
leillään. Paska mikä paska.  
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Tanssintutkimus
Yle Areenan ehdottomasti älyllisesti innostavin ohjelma on 
Yle Teema Femmalla tuleva ruotsalainen Ideoiden maailma- 
ohjelma, missä puhutaan hieman eri lailla hieman eri asioista, 
kuin mitä televisiosta on totuttu kuulemaan, kuten esimerkik-
si siitä, miten 1800-luvun herätyskristillisyys vaikutti taustalla 
vielä 1950-luvun Oikeistopuolueen ohjelmassa puhdistavan 
kristillisyyden tavoitteluna Ruotsiin ja miten umpimielinen 
konservatismi sekä ihmisvihamielinen äärikristillisyys kulkivat 
käsikynkkää yhdessä, yrittäen estää yhdessä maan moderni-
soitumisen ja vapautumisen - asioita, joista kukaan ei enää 
puhu tänään mitään tai tunnu muistavan. Ohjelmassa pu-
hutaan vaikeita asioita suurella ammattitaidolla, mutta myös 
suomalaisesta tavasta poiketen selkeästi vailla koukeroisuutta 
ja liikoja teoretisointeja. Jälki on nautinnollista. Sanat soljuvat 
aivoon synnyttäen lisää kysymyksiä ja assosiaatiota niin, että 
tekisi itse mieli osallistua keskusteluun. Ohjelmassa puretaan 
myös vanhaa luuta ja puhutaan siitä, mistä on aina se kovin 
puute, kuten älystä, puhtaasta havainnosta, totuudesta sekä 
rehellisyydestä. 

Kysymys on myös siitä, kuka parhaiten selostaa asiansa ja 
on rehellisemmän tuntuinen kuin toinen. Televisio-ohjelman 
taustaksi voi sanoa, että Ruotsissa sivistys ei ole vielä yhtä 
henkitoreissaan kuin Suomessa, missä se ei koskaan oikein 
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ole päässyt lääketiedettä ja insinööritaitoja lukuun ottamatta 
suuren maailman tasolle. Ruotsissa on pitkät perinteet keskus-
tella aatteista ja ideoista osana sekä historiallista että yhteis-
kunnallista ympäristöä ja keskustelua toisin kuin Suomessa. 
Televisiosarjan lähestymistapa ongelmia kohtaan on samaan 
aikaan sekä hienovaraisen syvällinen että epäortodoksinen. 
Ruotsalaisessa henkisessä arvojen ja ideoiden keskustelumaa-
ilmassa ohjelman tapa tutkia ristiriitoja on tavallinen. Sen pe-
ruselementti on tiukan älyllisyyden vaatimus. Kun olen tätä 
lukua varten ”yrittänyt lukea” suomalaisia tanssin väitöskirjoja 
ja tanssitutkimuksen alaan kuuluvia kirjoja, niiden vaikeasel-
koisuus sekä yliteoretisointi ovat ihan omaa luokkansa, olen 
miettinyt, kenelle ne on tehty, ja miksi? Onko idea Aristo-
teleelta, joka jakoi viisauden käytännölliseen ja teoreettiseen 
viisauteen, joista ensimmäinen karttuu kokemuksen myötä ja 
jälkimmäinen opiskelun kautta?

Jo moneen mainittu Aino Sarje väitteli vuonna 1994 en-
simmäisenä tanssista tohtoriksi Suomessa aiheenaan 1980-lu-
vun suomalaisten taidetanssinäkemysten teoreettisten näke-
mysten tarkastelu. Väitöskirjassa analysoidaan tanssijoiden, 
kriitikoiden ja alan hallinnossa toimivien ihmisten näkemyk-
siä tanssista ja tanssiestetiikasta. Sarje kysyi haastateltaviltaan, 
miten he määrittelivät tanssiliikkeen, mikä on tanssissa rumaa 
tai kaunista, ja mitä yhteyksiä tanssilla oli muihin taiteisiin? 
Teatterikorkeakoulussa on voinut 1990-luvulta lähtien tehdä 
sekä tieteellisesti että taiteellisesti painottuneita jatko-opinto-
ja. Vuodesta 2008 lähtien jatko-opinnot ja tutkimustoiminta 
on keskittynyt taiteelliseen tutkimukseen. Tanssintutkimuk-
sessa Suomessa mukana olevilla ihmisillä on usein takanaan 
vahva tanssillinen tausta, joko alan harrastajina, tanssijoina, 
opettajina tai koreografeina. Itävaltalainen kirjailija Franz 
Grillparzer kirjoitti jo 1800-luvulla:”Ihmisen henki ja maail-
man meno ovat aina ja kaikissa suhteissa niin samanlaisia, että 
harvoin tosi on aivan uutta ja harvoin uusi aivan totta. ”Tans-
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silehden numerossa 4/2009 kerrotaan, miten teatterikorkea-
koulun historian ensimmäinen tohtoripromootio pidettiin 
juhlallisin menoin 2.10.2009 Kansallisteatterin pienellä näyt-
tämöllä. Juhlassa promovoitiin kaikki seitsemäntoista teakista 
valmistunutta tohtoria ja kuusi kunniatohtoria. Ensimmäi-
seksi tanssin kunniatohtoriksi nimettiin amerikkalainen De-
borah Hay. Tanssin tutkija ja historioitsija Anne Makkonen 
kirjoitti artikkelin samaan Tanssi-lehden numeroon otsikolla 
”Minne suuntaat tanssintutkimus?” Tanssintutkimus on nuo-
ri ala niin maailmalla kuin Suomessakin. Muualla se pääsi 
vauhtiin 1980-luvulla. Suomessa vasta kymmenen vuotta 
myöhemmin, kirjoittaa Makkonen. Mutta sitä hän ei kerro, 
että tanssintutkimus katsoo maailmaa kapean ikkunan lävit-
se. Siihen vaikutti suuresti tanssia sosiaalisena konstruktiona 
tarkeasteleva kulttuurin tutkimus, joka etsi näkökulmia man-
nermaisen filosofian postmoderniin ja jälkistrukturalismiin 
perustuvista kriittisistä teorioista. 

Jo aiemmin luvussa ”Tanssi-lehden agenda” kerroin, mi-
ten sanomalehti Kalevan kulttuuritoimittaja Sirpa Heikki-
nen yritti selittää jo vuonna 1992 Tanssi-lehdessä otsikolla 
”Sanomalehti ja tanssikritiikki – kehää kiertämässä,”, miten 
kritiikki rakentaa väylää tietyn elämänalan tuotoksiin, sen 
edustajien, siihen (tahtomattaankin) osallistuvien ja kyseisen 
elämänalan tiedepremissien välille. Meiltä vain sattui silloin 
hänen mielestään puuttumaan juuri tuo tärkeä side eli tanssi-
tiede: ”Kehittymässä kyllä, murtautumassa läpi tahnaisen kal-
von. Tanssintutkimus on työntänyt jo moneen ovenrakoon, 
mutta maailman vanhimman taiteen tieteeseen oli Heikki-
sen mielestä vielä maassamme pitkä matka. Makkonen on 
tanssintutkija, joka kertoo kokemusperäisenä asiantuntijana 
syynkin miksi: ”Tanssintutkimuksen teoretisoituminen ja 
osallistuminen poikkitieteellisiin akateemisiin sosiaalis-poliit-
tisesti painottuneisiin keskusteluihin ruumiista, identiteetistä, 
sukupuolesta ja rodusta oli 1990-luvulla niin voimakasta, että 
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osa tanssintukijoista koki trendikkäiden akateemisten teori-
oiden ja aihepiirien vievän tanssintutkimuksen liian kauaksi 
tanssista. Painotusten uskottiin myös heikentävän tanssin 
ominaisluonteesta lähtevien tutkimusmetodien kehittämis-
tä.” Makkonen muistuttaa parin vuosikymmenen ikäisen 
suomalaisen tanssintutkimuksen eroavan historiallisilta vai-
heiltaan sekä tutkimuspainotuksiltaan monessa suhteessa 
angloamerikkalaisesta tanssintutkimuksesta. Suomessa vieh-
tymys teorioihin ei ole ollut yksinomaan tanssintutkijoihin 
kiinnostuksen kohde. Myös nuoret tanssijat alkoivat tutkia 
tanssiesityksissään mm. representaation muodostumista, su-
kupuolten ja identiteetin rakentumista ja tanssin tekemisen 
sekä esittämisen konventioita. Selkokielistä suurelle yleisöl-
le tarkoitettuaja tutkimuksia ja sitä popularisoivia kirjoja ei 
juurikaan ilmestynyt, mikä oli vahinko itselleen suomalaiselle 
nykytanssille sen innovaatioiden pohdinnan ja kansainvälisen 
vertailun jäädessä pienen, ja toisensa hyvin tuntevan, piirin 
harteille tuottaen etupäässä samanlaisiin ajatuksiin perustuvia 
huomioita. Siksi Tanssi-lehdestä muodostui tärkeä foorumi 
tanssin uusista tuulista, teorioista ja kirjoista kiinnostuneille. 
Kirjoittavat tiivistivät arvosteluissaan tutkimusten ytimen sa-
nottavaksi ja ymmärrettäväksi.

Suomessa, missä palvotaan pakkomielteisesti omaa tietä-
mättömyyttä, ei syntynyt tanssista kirjoja suurelle yleisölle, 
missä alasta olisi kerrottu kiinnostavalla tavalla. Se on pienen 
umpioisen ja melko sivistymättömän kulttuurin, sekä pie-
nen kielialueen helmasynti kaikilla muillakin alueilla. Mo-
net erityisesti yliopistomaailmassa toimivat asiantuntijat ovat 
luopuneet velvollisuudestaan keskustella kansan kanssa. He 
ovat vetäytyneet ammattikieleen ja epäolennaisuuteen ja vai-
kuttavat mieluimmin keskenään verbaalisia vallankumouksia 
sytytellen; kapinassa ylhäältä annettua tietoa vastaan on myös 
kysymys kapinasta auktoriteetteja ja holhoamista vastaan. 
Oman maailman kapina vierasta maailmaa vastaa kumpuaa 
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ajatuksesta omista ongelmista. Ja kun ajattelee yleisesti kiel-
teisesti, luo samalla kuvitelman pahasta ja kielteisestä maa-
ilmasta, jolloin myös väite maailman huonoudesta on tosi. 
Suomessa ovat unohtuneet Albert Camusin sanat: ”Niin hän 
käsittää myös miten tärkeä on vastata tähän kysymykseen, 
koska se edellyttää ratkaisevaa tekoa. Sydämelle nämä asiat 
ovat itsestään selviä, mutta niitä on tutkittava syvällisemmin, 
jotta myös järkemme näkisi ne selvästi.” Tutkijan työn arvok-
kuutta ei voida mitata tai palauttaa pelkästään tieteellisten jul-
kaisujen määrällä, kirjoittaa digivallila.comin varapäätoimit-
taja ja tohtorikoulutettava Eero K.V. Suorsa. Koska Suorsan 
mukaan yliopistossa erot oppiaineiden ja eri tieteiden välillä 
ovat niin suuria, mittaaminen on mahdotonta. Ja miten tätä 
”arvoa” sitten luodaan? Tutkijan työ voi olla hyvin arvokasta, 
vaikkei sitä julkaistaisi vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkai-
suissa. Sitä vain ei välttämättä ole tarkoitettu sinne. Se voi olla 
tarkoitettu toimimaan esimerkiksi keskustelun herättäjänä, 
tai sitten jonkin hankalan aiheen popularisoimiseen tai kan-
santajuistamiseen.

Vertauksen vuosi voi sanoa, että naapurissamme Ruotsis-
sa, jossa on pitkät tanssiperinteet – ja historiallinen pohja, 
kirjoitettiin samaan aikaan tanssista lukukelpoisia väitöskir-
joja- toisin kuin Suomessa, missä kieli oli selkeää, helppoa 
ja mukaansa tempaava luettavaa, ja joissa välteltiin turhia, 
briljeeraavia koukeroita tekstissä, kuten Päivi Puukka kirjoit-
ti Tanssi-lehdessä otsikolla ”Kulttuuri määrää ruumiinkuvan” 
ruotsalaisen Claes Ekenstamin tanssin alaan kuuluneesta väi-
töskirjasta ”Kroppens idehistoria” (Gidlunds Bokförlag)´. 
Tällaisia tutkimuksia ei teoretisointiin mielistyneiltä suoma-
laisilta tanssintutkijoilta ilmestynyt. Kyky sanoa teorioista 
huolimatta vaikea asia mahdollisimman yksinkertaisesti on 
vain harvojen akateemisten kirjoittajien omaama taito. Sen 
ruotsalaiset osaavat. Juuri siksi kirja avautui Puukan mukaan 
jopa vain ”på koulusvenskaa” taitaville: ”Teoreettinen pohdis-
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kelu jää tässä väitöksessä vähemmälle. Empiirisen aineistonsa 
teoriapohjaksi Ekenstam on valinnut kahden kovin erilaisen 
tutkijan teoriat.” Ekenstam puhuu Alexander Lowenista ja 
Michel Foucaultista, joiden ajattelua hän käy kirjassaan läpi 
Puukan mielestä varsin vapaasti ja soveltaen.

Jaana Parviainen kirjoitti Tanssi-lehden numerossa 4/1999 
otsikolla ”Hidas, näkymätön tanssintutkimus” siitä, miten 
vaatimukset ”tanssintutkijaparkaa” kohtaan alkoivat käydä 
mahdottomiksi; hänen on tunnettava tanssin käytäntö, tans-
sintutkimuksesta käytävä keskustelu ja kansainvälinen keskus-
telu, oman tieteenalueensa tutkimustraditio ja metodologia, 
omasta tutkimuskohteesta tehty tutkimus, osallistuttava ylei-
seen tieteelliseen keskusteluun ja vielä tehtävä luovaa työtä. 
Eivät nuo ehdot minusta vaikuta mitenkään kohtuuttomil-
ta. Pahinta tässä oli Parviaisen mielestä se, miten hitaasti itse 
tieteellinen työ etenee. On hänellä yksi hauska huomiokin 
tanssintutkijoista, kun hän kysyy, entä jos he osallistuisivat 
kulttuuripoliittiseen keskusteluun ja esittäisivät näkemyksiä, 
joita muut ymmärtäisivät ja ottaisivat ne vakavasti?

Mutta miten on tanssintutkimuksen sisällä keskinäiset 
kähminnät ja taso tänään? Makkosen artikkeli on kirjoitettu 
vuonna 2008, jolloin Makkosesta näytti siltä, että tanssin-
tutkimuksen vastakkainasettelut olivat alkaneet purkautua. 
Suomessa on Makkosen mukaan kansainvälisesti ajatellen 
vähän tanssin menneisyyteen kiinnittyvää tutkimusta, mutta 
paljon fenomenologis-hermeneuttisia näkökulmia esitteleviä 
ja käyttäviä tutkimuksia, mutta poikkeuksellisen vähän tans-
sia sosiaalisena konstruktiona tarkastelevaa tanssitutkimusta: 
”Esimerkiksi tanssia historiallisena, kulttuurisena ja sosiaa-
lisena toimintana tarkasteleva tutkimus sekä tanssikasvatta-
jien ja tanssinharjoittajien esille nostamat fenomenologiset, 
elettyä ruumiillista kokemusta painottavat lähestymistavat 
ovat hankkiutumassa toinen toistaan täydentävään vuoropu-
heluun.” Onkohan näin tänään vuonna 2021?
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On myös 
toisenlaisia 
tarinoita

Palataan vielä hetkeksi Jaana (Irmeli: tanssiaikoinaan hän ei 
käyttänyt tätä nimeä) Turuseen, joka muistelee sitä, miten hän 
lähes asui koulun tanssisaleissa. Vuorokauden ajat vaihtuvat, 
viikot, vuodenajat. Amsterdamissa satoi usein ja tuli kovaa, 
siellä ulkona. Talvi oli yllättävän kylmä, eikä hänellä ollut 
rahaa ostaa kunnon takkia. Asunto lämmitettiin kaasulla ja 
kaasulaskun kanssa oli oltava varovainen, muuten rahat eivät 
olisi riittäneet. Kurkku oli jatkuvasti karheana ja nenä vuoti: 
”Kevään aistin voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. 
Saan euforisen kohtauksen Vondelparkin, Olen kuin jonkin-
laisessa hautomossa tai myllyssä. Astun ulos kadulle, tunnus-
telen jokaista askelta. Miten paino sijoittuu jalkakäytävälle, 
siirtyy jalalta toiselle. Miten päälaki kurottautuu, häntäluu 
putoaa ja selkärangan nikamien väliin tulee lisää tilaa. En voi 
olla reagoimatta ruumiillani ohi virtaaviin impulsseihin. Pu-
humisen merkitys väistyy. Sanat ovat lihaksissani, eleissäni, 
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liikkeissäni. Aistin, koen, tunnustelen, en niinkään puhu.” 
Tanssi on mitä on. Monet eivät pitäneet sitä edes tanssina. 

Ideat ja kirjoitukset olivat hienoja, mutta estradilla ne näyt-
tivät tylsiltä. Tällaistako muka piti katsoa, kun se olisi voinut 
tehdä itse, moni katsoja tuntui ajattelevan. Mutta näin hän 
runoillen pääsee oman itsensä, kehonsa ja mielensä sisälle, 
jolloin tanssista tulee hänelle elämäntapa, havainnoimisen 
tapa, ruumiillisuuden tapa. Hänen hiuksensakin lyhenevät ja 
pukeutumisensa muuttuu. Hänestä tulee uusi ihminen sekä 
sisäisesti että ulkoisesti. Niin käy useille taideopiskelijoille 
alussa. Turunenkin haluaa kokeilla jotain uutta ja jännittävää, 
kuten aina nuoret. 1980-luvulla muodissa oli uusfuturismi 
ja androgyynit. Hänkin halusi näyttää androgyyniltä ja häi-
vyttää hoikistuvasta olemuksestaan naiseuden merkkejä. Hän 
kokee identiteettinsä määrittyvän liikkuvan ja tanssivan ruu-
miinsa kautta: ”Olen hermoimpulsseja, liikkeen tuottaman 
mielihyvän aistimuksia, räjähtäviä lihaksia, pehmeitä lihaksia, 
voideltuja niveliä, virtaavia nesteitä. Kadulla, koulussa, öisin 
klubeilla, kahviloissa. Am Minä elän kokonaisvaltaisessa, si-
säisen aistimusmaailman ja ulkoisen identiteettileikin muo-
dostamassa, ravitsevassa eriössä. Kupla särkyy, kun muutan 
takaisin Suomeen.”

Tanssissakin tarvitaan johtajia, jotka nousevat heikompien 
ja tyhmempien olkapäille nähdäkseen kauas ja kertoakseen 
siitä heitä kannatteleville työmuurahaisille, joiden ankea osa 
on sulautua harmaaksi massaksi entisen tanssija Tommi Kitin 
tapaan, joka ennen eläkkeelle pääsyään tunnusti olleensa vain 
pelkkä hyppykone täynnä jäykkää maitohappoista lihasmas-
saa. Tommi Kitille, koreografi Marjo Kuuselan miehelle, pitää 
nostaa hattua, sillä hän uskalsi ensimmäisenä huipputanssija-
na puhua yhtenä epämiellyttävänä tanssityöpaikkana pidetys-
tä Kansallisbaletista laitoksena, jossa on jotain perustavanlaa-
tuista vikaa; tanssijoita rasitetaan liikaa, rasituksen takia keho 
kärsii, polviin tulee nivelrikkoja, selkärangan nikamavälit ei-
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vät enää liiku ja keho alkaa hänen mukaansa voida huonosti 
ja vanhenee. Kuka muu uskaltaisikaan puhua tällaista kuin 
eläkkeelle lähtevä tanssija, ei Kittikään aktiiviurallaan näistä 
puhunut. Tanssialaa jäytävistä ongelmista pitäisi kuitenkin 
puhua jo siinä vaiheessa, kun nuori alkaa jostain kumman 
syystä haaveilla tanssijan ammatista, joka on yksi fyysisesti 
kaikkein rasittavimmista ammateissa kiviporaajan ohella, ja 
syynä siihen, ettei tanssijan vanhuus ole kirjaimellista ruu-
suilla tanssimista, vaan enemminkin eri kipujen vaivaamana 
kepeillä köpöttämistä ja fysioterapiassa alvariinsa juoksemista.

Jaana Irmeli Turunen asui henkisesti valovuoden päässä 
suomalaisen nykytanssin silloisesta todellisuudesta eikä se 
ole imartelua suomalaista nykytanssia kohtaan. Päinvastoin. 
Suomalainen nykytanssi on yhtä ankeaa ja vaihtoehdotonta 
1980-luvun alussa kuin koko maa ja se todellisuus, jossa suo-
malaisuuden piti sinnitellä hiljaa hissukseen ja leikkiä hiirtä 
uinuvan karhun ja natohaukkujen välissä. Amsterdamissa asiat 
olivat toisin. Turunen kertoo, miten yrittäessään ymmärtää 
tanssitaiteilijuutensa ruumiillista ja ajatuksellista rakentumista 
ja paikantumista suomalaiseen tanssitodellisuuteen, hän ei voi 
ohittaa 1980-luvun alussa Amsterdamin teatterikorkeakoulun 
modernin tanssin linjalla (vuodesta 1986 School for New 
Dance Development) tapahtuneen opiskelunsa merkittävää 
vaikutusta. Tarina hieman huvittaa lukijaansa siksi, että se ei 
vaikuta muulta kuin jälkijättöiseltä selittelyltä: 

”1980-luvun alussa Amsterdamin tanssikoulutuksen run-
gon loivat lukuisat eurooppalaisen uuden tanssin ja yhdysval-
talaisen postmodernin tanssin alueella ajankohtaiset taiteili-
ja-opettajat, joiden tarjoamista työpajoista opiskelijoilla oli 
mahdollisuus valita mieleisensä. Minulle opiskelun fyysisen 
ja ajatuksellisen perustan loivat release-tekniikka ja kontak-
ti-improvisaatio. Releasen kehittäjä Mary Fulkerson (nykyi-
sin O’Donnell) kuului Amsterdamin tanssikoulun vakituiseen 
opettajakuntaan opintojeni aikana. Fulkerson sai vaikutteita 
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1960-luvun amerikkalaisesta kokeellisesta tanssista, hän oli 
tutustunut Grand Union -ryhmän sattumaan, arkiliikkeeseen 
ja avoimeen improvisaatioon perustuviin esityskokeiluihin ja 
opiskeli esimerkiksi yhteisöllistä tanssia kehittäneen Anna 
Halprinin johdolla. Kokeellisen ja improvisoidun tanssin 
lisäksi Fulkerson perehtyi Mary Elsworth Toddin ja hänen 
oppilaansa Barbara Clarkin kehittämään ideokinesiaan, neu-
romuskulaariseen harjoitusmenetelmään, jossa anatomisten 
mielikuvien avulla puretaan epäekonomisia liiketottumuksia 
ja korjataan kehon asentoa sekä luodaan uusia liikkumisen 
malleja.”

Mutta millainen oli Turusen paluu Suomeen ja millai-
seen Suomeen tanssijan näkökulmasta katsottuna? Ei ollut 
hääppöistä. Tanssin tätimafiaa piti rautaisessa kuristusottees-
sa konservatiiviset matroonat, joilla oli paljon vaikutusvaltaa. 
Turunen oli jo tottunut lähestymään omaa kehollisuuttaan 
eri tavalla kuin Suomessa nykytanssissa oli silloin yleinen 
tapa; Lähtökohtaisesti fyysiseen kontaktiin, kosketukseen ja 
ruumiin painon seuraamiseen perustuva kontakti-improvi-
saatio avasi hänelle uudenlaisia välittömyyden ja vapauden 
mahdollisuuksia tanssissa: ”Opintojen jälkeinen paluu takai-
sin Suomeen syksyllä 1983 aiheutti outoutta, hankaluutta tai 
ainakin poikkeavuutta suhteessa senhetkiseen suomalaiseen 
tanssikenttään, sillä uuteen tanssiin kytkeytyvät käytännöt ei-
vät olleet vielä murtautuneet yksittäisten tanssitaiteilijoiden, 
tanssi-instituutioiden saatikka tanssia seuraavan yleisön tietoi-
suuteen. En tuolloin tietoisesti valinnut resistanssiin ja mar-
ginaaliin sijoittuvaa paikkaani tanssikentällä, vaan ajattelen, 
että se pikemminkin osoitettiin minulle.” Turunen ei omien 
sanojensa mukaan välttämättä halunnut asettua vastarintaan, 
mutta 1980-luvun alkupuolen suomalaisessa tanssitodellisuu-
dessa hän ei löytänyt tilaa muualtakaan. Hänen silloinen ko-
kemuksensa oli, että uuden tanssin tekijöiden ilmaantuminen 
tanssikentälle aiheutti muissa puolustuskannalle asettautumis-
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ta, sillä uuden tanssin piiriin liittyvät toiminta- ja ajattelutavat 
kyseenalaistivat silloiset normit, jotka määrittelivät sitä, mikä 
tai ketkä kuuluvat tanssitaiteen piiriin: ”Opintoni Amsterda-
missa sijoittuivat ajanjaksoon, jolloin modernin tanssin vai-
kutus oli väistymässä ja koulutuksen sisältö profiloitui uuden 
tanssin näkemyksiin ja menetelmiin pohjautuvaksi. Suomen 
tanssielämään verrattuna kansainvälisemmästä, heterogee-
nisemmästä ja kokeilevuutta hyväksyvämmästä ilmapiiristä 
palanneena nuorena tanssijana kohtasin sulkeutuneisuutta, 
joka aiheutti kitkaa oman ajatteluni ja yleisesti vallitsevien 
tanssinäkemysten välillä.”
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Epäilen, olen siis 
olemassa

 

Turusen kirjoitus on hyvä esimerkki terveen itsekritiikin ja 
epäilyn puuttumisesta. Yleisinhimillisiin arvo - ja merkitys-
kysymyksiin kytkeytyessään hyvä taide ja kritiikki lähestyy 
etiikkaa. Ehkä myös ripaus mystiikkaa tarvitaan, ettei ihmi-
nen muuttuisi ennalta -arvattavaksi koneeksi, jos ihminen 
tietäisi itsestään kaiken niin kuin pahimmissa uhkakuvissa 
on esitetty tieteen voittokulun loppupäässä. Siksi taidetta ja 
kritiikkiä ehkä tarvitaan. Vai tarvitaanko? Kysymyksen pitäisi 
ehkä kuulua: kuka tarvitsee ja miksi? Sanalla kritiikki on toisi-
naan huono kaiku; lukijoille haluttaisiin mieluummin tarjota 
helppoja, miellyttäviä ja iloisia lukukokemuksia, joissa kritii-
kin kohdetta kehutaan. Tai tätä lukijoiden oletetaan haluavan. 
Tätä kriitikko huomaa toisinaan, ja itseasiassa, hyvin usein, 
pohtivansa. Iloiset, myötäsukaiset ja kehuvat tekstit kuiten-
kin myös tuntuvat olettavan kritiikin lukijoilta huomattavasti 
vähemmän. Ja nuo tekstit myös eivät synnytä mitään kiuk-
kuisen palautteen myötä - moni kriitikko on tämän kokenut, 
että lukija, jonka positiivisen taidekokemuksen kriitikko on 
fileoinut ja analysoinut kriittisesti, ei ole kriitikon ylin ystävä. 
Tällainen palaute ei välttämättä ole yleistä, mutta kriitikko 
törmää siihen ainakin kerran uransa aikana.  

Ylipäätään, kriitikko on monasti hankalan tilanteen edes-
sä - antaako lukijoille ja muille kritiikkimuotojen kuluttajille 
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jotain, kritiikin kuluttajat haluavat. Ja tässä on avainsana. 
Kriitikko ei saisi koskaan olettaa, mitä kritiikin kuluttaja kri-
tiikiltä haluaa. Joskus kritiikki voi kääntää kokonaisten tai-
desuuntien, trendien käsittelysuunnat, mikäli kritiikki osuu 
oikeaan kohtaan. Tässä tullaan erääseen kritiikin tehtävistä, ja 
merkityksistä. Miksi kritisoida jotain, joka on nousussa, tren-
dikästä ja suosittua? Eivätkö erityisesti taidekentän positiiviset 
trendit, nyt erityisesti pandemia-aikana, tuo mukaan juuri 
sitä positiivisuutta, mitä kriisien vaivaama maailma tarvitsee? 
kun asiaa katsoo tanssin ja erityisesti tanssikritiikin kannalta, 
voi väittää, ettei kriitikko saisi koskaan olettaa, mitä kritii-
kin kuluttaja kritiikiltä haluaa. Joskus kritiikki voi kääntää 
kokonaisten taidesuuntien, trendien käsittelysuunnat, mikäli 
kritiikki osuu oikeaan kohtaan. Tässä tullaan erääseen kri-
tiikin tehtävistä, ja merkityksistä. Mutta toisaalta, kritiikin 
tehtävänä ei ole välttämättä olla edes rakentavaa, ei varsinkaan 
hyvän kritiikin, minkä pitäisi aina olla itsenäistä kohteestaan. 

Nykyajan trendi, myös tanssimaailmassa, on siivota omat 
nurkat, siistiä suu ja muuttaa huonotkin kokemukset tera-
peuttisiksi kasvutarinoiksi kohti yleisesti hyväksyttyä ja tavoi-
teltua agendaa esittää maailma omien mielipiteitten kerhona. 
Se on hyvää kasvualustaa oman typeryytensä sokeudelle. Eri-
tyisen ongelmalliseksi muodostuu siitä syntyvä omahyväisyys 
silloin, kun hyvä on vain naamio tehdä pahaa. Ja sitä se on 
lähes aina, koska meillä on liioiteltu käsitys omista aikeistam-
me ja arvostamme; se on ylenpalttista rakkautta, jolla hive-
lemme itsetuntoamme ja joka saa meidät näkemään itsemme 
erilaisina kuin olemme. Tämä vaara vaani kaikkialla. Mutta 
aivan erityisesti siellä, missä totuutta kopeloidaan milloin 
milläkin verukkeella – poliittisen korrektiuden tai ihanteiden 
nimissä – ja kolikon toinen puoli, eriävät mielipiteet, vastak-
kainasettelut ja ihmisluonnon luonnollinen nurja puoli joko 
tahallaan unohdetaan halutessa antaa kuvattavasta kohteesta 
täydellinen kuva palvelemaan kuvattavan kohteen avulla pä-
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teviä ja rahastavia. 
Ovatko tanssiin liitetyt mielikuvat millaisia ja kenen toi-

mesta on syntynyt esimerkiksi se nykytanssin kaanon, jonka 
nimeen tänään tanssielämässämme vannotaan ja minkä mant-
raa hoetaan kuin virallisena totuutena? Entä millainen on ol-
lut se matka, missä suomalainen nykytanssi on kuoriutunut 
läpi lastentautien nykypäivään? Entä millaista on ollut tanssin 
sanallistamisyritykset? Tai tanssijoiden itsensä ajatukset itses-
tään ja tanssista. Tai millaista on olla tanssikriitikko, kuten 
teatterikorkeakoulussa tanssista kirjoittamista tanssijoille 
opettava, Niko Hallikainen, kuvailee SARVin kirjassa ”Kriit-
tinen piste – tekstejä kritiikistä” (SARV 2018). Hallikainen 
kertoo kirjoituksessaan, että kun häneltä pyydettiin tähän kir-
jaan tekstiä, joka lähestyisi antiautoritääristä ja patriarkaattia 
vastustavaa taidekritiikkiä tai sellaisen mahdollisuuksia, hän 
päätyi miettimään uraansa toimintana, joka pyrkii hahmotta-
maan ja purkamaan hierarkioita. Jo tästä tekstistä huomaam-
me, miten tanssikritiikin kirjoittaminen on sekä vaativaa että 
epäkiitollista ja siinä piilee monia sudenkuoppia, kuten mm. 
ylisanojen viljeleminen, kaverijournalismi ja täydellisen pu-
pun syöttämisen vaara sen lisäksi että se on ”mukakivaa - ja 
älyllistä”. 

Kun oma Tanssi-lehti menetettiin osaavien ja asiantun-
tevien kirjoittajien jäädessä hieman taka-alle, menetti moni 
tanssista kiinnostunut esteetikko koko alan seuraamisen. 
Tanssi&Teatteri+Sirkus -lehdessä oli uusi linja ja tilasta joutui 
tappelemaan nyt sekä teatterin että sirkuksen kanssa palsta-
milleistä. Linja alkoi kummallisesti viihteellistyä. tarkoitus oli 
varmasti hyvä, mutta kritiikkejä se ei palvellut. Uutta läpyskää 
lukiessa alkoi tulla ikävä Jaana Parviaisen, Anna Makkosen, 
Tiina Suhosen, Virve Sutisen ja Marjaana Toimisen asiantun-
tevia ja joskus jopa hauskasti kirjoitettuja tanssijuttuja, kun 
niitä vertasi Hallikaisen hyvän mielen proosajuttuihin jostain 
melkein ihan oikeasta ja olevaisesta tanssillisen estetiikan iki-
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omasta hurmioalueesta, missä ketään ei loukata eikä kerrota 
tarinaa, niin kuin sen näkee, vaan niin kuin on päättänyt sen 
nähdä kavereidensa mieliksi. Hallikaisen mielestä esimerkiksi 
Dirty Dancing-niminen esitys vetää uuden tanssin arvaamat-
toman luonteen äärimmilleen: ”Kerroksia kohoaa pilvenpiir-
täjän verran. Tällainen elämys lentää naamalle harvoin. Se on 
hetkellinen liukuminen kehojen eriytymättömyyteen, mikä 
häviää pimeässä laukeavan suihkun ääneen. Tila puhdistuu 
ihmisestä.” Kivasti kirjoitettua vailla raskasta teosanalyysia, 
vertaamista johonkin menneeseen ja jo unohdettuun, mutta 
yhtä tosi kuin kaurapuuro on maailman parasta ruokaa. Halli-
kaisen tekee vaaralliseksi se, että hän opettaa näitä mitään tar-
koittamattomia runollisia liirumlaarumsatujaan kokonaiselle 
tanssin ja teatterin uudelle sukupolvelle. Hallikainen tähtää 
korkealla, siksi mielinkielin-asennekin, sillä tanssimaailmassa 
ja varsinkin taideyliopistossa naisten hallitessa alaa 80 pro-
senttisesti, mies etenee pelkällä odottavalla kiintiöonnella aina 
Lehikoisen tavoin professoriksi asti. 

Entä yrittääkö hän mahdollisesti tehdä uudelleen juk-
kaomiettiset? Ainakin siinä mielessä, että unohtaa tahallisesti 
jääviysongelmat ja hyvät journalistiset tavat, kun kirjoittaa 
”kiritiikkiä” sellaisesta festivaalista, jossa itse on jollain tavalla 
mukana. Eiväthän Hallikaisen jutut ole kritiikkejä, vaan tahal-
lisia päänsilityksiä, sillä kriittinen ote vaati hieman munaa ja 
tiettyä etäisyyttä sekä tekijöistä että heidän elämänvalheistaan. 
Tanssikritiikin hampaattomuus on vaarallinen tauti, kuten 
Lindforsin tapauksesta luimme, kun se saa jonkun uskomaan, 
että se mitä kaveri kirjoittaa miellyttämishalussaan toisesta, 
on totta ja määrittää sekä sinua että lopun elämääsi. Hallikai-
nen ei ymmärrä idealistisen tavoitteensa kääntyvän itseään 
vastaan. Jos et ole kenenkään kaveri, olet itse asiassa kaikkien 
kaverina myös kaikkien vihollinen. Kiritiikki ei ole kritiikkiä, 
jos siinä ei ole kritiikkiä ja se on vain tunnelmointia. Se ei pal-
vele ketään, jos siinä ei ole särmää. Silloin se on jotain muuta. 
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Se paistaa läpi aivan erityisesti ikävällä tavalla Hannele Jyrkän 
toimittamassa ”Tanssintekijät – 35 näkökulmaa koreografin 
työhön” (Like 2005) -kirjassa. Entä millaista on, kun väen-
väkisin yritetään pyöreää tunkea neliskulmaiseen siinä onnis-
tumatta? Sanallistaminen on erityisen ongelmallista tanssissa, 
sen olemme jo huomanneet ja sitä tutkin jo Niko Hallikaisen 
yhdessä Liisa Pentin kanssa toimittaman ”Postmoderni tans-
si Suomessa?”-esseekokoelmaa vuodelta 2018. Tuloksena oli 
aika vähän villoja, mutta paljon porua. Mutta se on ymmär-
rettävää esittämistä, kun kyseessä on tanssi. 

Tanssin sukupuolitettu totuus
”Zodiakin toiminnan ja sen koreografien läpimurto ylei-

seen tietoisuuteen tapahtui vähitellen. Monissa päivälehtikri-
tiikeissä pohdittiin paljon Zodiakin asemaa tanssin kentällä. 
Vielä 1990-luvun alkupuolella kritiikeissä kerrotaan yleensä 
ensin Zodiakin resursseista ja päämääristä ja vasta sen jälkeen 
itse teoksesta. Tämä oli sekä osa Zodiakin legitimaatiopro-
sessia että kritiikissä tapahtunutta koreografien toimintaym-
päristön kontekstualisointia.”-Raija Ojala & Kimmo Takala 
(toim.) ”Zodiak – Uuden tanssin tähden”(Like  2007).

Edellä lainattu teksti näyttää selvästi toteen kaiken, mistä 
Zodiakista kertovassa kirjassa on kysymys; yritys esittää fik-
sua kertomalla mahdollisimman yksinkertainen asia mahdol-
lisimman vaikealla tavalla, jotta tyhmemmät kunnioittaisivat 
ja fiksummat pysyisivät hiljaa. Kirjoitus on tyyppiesimerkki 
kirjan sisältämistä röyhkeistä ja itserakkaista aivottomuuksista 
vailla todellisuuden kosketusta kehuessaan itse itseään ja hy-
vää makua olla käyttämättä adjektiiveja, jolloin kieli vaikuttaa 
lapselliselta, sellaiselta sekavalta ja epämääriseltä, johon on ui-
nut halpa ja helppoja totuuksia tarjoileva yksinkertaisuuksien 
mustavalkoinen ideologia: ”Asiantuntevat artikkelit antavat 
uudesta näyttämötaiteesta kiinnostuneelle lukijalle kokemuk-
sellista ja käsitteellistä tietoa nykytanssista. Näistä hahmottuu 
kuva Zodiakin moni-ilmeisestä, tanssia muutoksen estetiik-
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kana ja sosiaalisena unelmana korostavasta 2000-luvusta. 
Takakannessa suitsutetaan tästä ”poikkeuksellisesta taiteilija-
kollektiivista”, jonka ilmaantuminen merkitsi perinpohjaisia 
muutoksia tanssi- ja yleensäkin taidekäsityksissä”. Kirja ku-
vaa ”hätkähdyttävän avoimesti uudenlaista tuotantoyhteisöä, 
jonka toimintatavoista on otettu oppia laajalti”. Esiin piirtyy 
myös ”aikalaisiaan hämmentäneitä näyttämöteoksia, joiden 
ilmaisutavat ovat vasta äskettäin murtautuneet suomalaiseen 
teatteriin”. Kirjoittajat esittelevät myös Zodiakin ”kunnian-
himoista kansainvälistä yhteistyötä”. 

Tämä siis pohjaksi luonnolliselle idealismillemme, loogisil-
le päätelmillemme ja mahdollisille kumoamisillemme, ennen 
kuin tutustumme, miten lavastaja, performanssitaiteilija ja 
teatterihistorioitsija, Kimmo Takala, kuvaa kirjassa ”Zodiak 
- uuden tanssin tähden” (toimittaneet Raija Ojala & Kimmo 
Takala: Like 2007) niitä innostuneita tunnelmia ja tarvetta, 
joka oli taustana uudenlaisen tanssiestetiikan rantautumiseksi 
ja sen oikeutukseksi Suomessa, jossa oli kyllästytty Kansallis-
baletin dominoimaan tanssikenttään ja silloin vallinneeseen 
kolmijakoon klassinen baletti, moderni tanssi ja jazztanssi. 
Takala, julkihomo ja tanssin tätimafian jäsen, itsekin näyt-
teli merkittävää roolia mm. Homo S-ryhmässä kokeellisen 
ilmaisun puolesta tehtävässä pioneerityössä. Takala muistut-
taa, että kuvataidekriitikko Markku Valkonen oli ensimmäisiä 
kirjoittajia, joka yhdisti näkemänsä muihin ajan ilmiöihin, 
kuvataiteeseen ja performanssiin. Hän kysyy artikkelissaan, 
mitä tapahtuikaan taiteissamme 1980-luvun alkuvuosina? 
Entä millainen oli silloin kulttuurinen Suomi ja Helsinki: 
”Sukupolvet seuraavat toisiaan, uudet astuvat estradeille, mut-
ta 80-luvun vaihteessa mullistukset olivat melkoisia. Postmo-
derni hyökyi Suomeen. Uudet energiat ja ilmiöt valtasivat alaa 
niin jokapäiväisessä elämässä kuin kulttuurissa. Zodiakin juu-
ret ovat syvällä tässä 90-luvun alun kulttuurimaiseman mul-
lassa. Tuolloin politiikkanäkemys laajeni puoluepolitiikasta 
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arkielämään. Yksityinen alettiin mieltää poliittisena - minulla 
on oikeus olla minä, taitelijana ja minänä. naiseus, feministi-
nen ajattelu ja tasa-arvon vaatimukset korostuivat. Myöskään 
lupaa elää avoimesti homona ei enää aneltu, mikäli itse oli 
valmis astumaan esiin. Filosofian renessanssi alkoi.”

Takalan artikkeli on kirjoitettu kymmenen vuotta uuden 
tanssinkeskuksen Zodiakin perustamisen jälkeen samaan 
aikaan kun Paula Tuovinen kirjoitti Tanssi-lehteen 3/2006 
otsikolla ”hei mitä meillä oli ennen Zodiakia?!” Sitä ennen 
Zodiak Present oli ollut olemassa jo teatteriguru Jouko Tur-
kan innoittamien tanssijoiden perustamana. Turkan aikana 
psykologinen realismi korvattiin psykofyysisellä surrealismil-
la, josta suuri yleisö muistaa Turkan televisioon ohjaaman 
vahvasti kritisoidun ja räkää valuttaneet Seitsemän veljestä, 
jota nousi julkisuudessa lähes yksin puolustamaan vain tun-
nettu teatteriprofessori Irmeli Niemi. Takala kirjoittaa ajan 
hengen innostaneen sen ajan Zodiakin perustajia. Turkan 
voimakkaasti fyysis-toiminnallinen metodi ja esiintyjien il-
maisun tinkimättömyys kiehtoivat Takalan mukaan tulevia 
Zodiakin koreografeja. Zodiakin ympärillä oli vielä tuolloin 
puhdasta innostumista ja aitoa kokeellisuutta. Takala kirjoit-
taa erityisesti tanssin vakioyleisön ja puhtauden vartijoiden 
kavahtaneen Zodiakin varhaisia tansseja. Niissä kun ei nähty 
juuri lainkaan tekniikkaa, eikä niitä olisi haluttu edes kutsua 
tanssiksi. Pikkuhiljaa uudenlainen tanssiestetiikka alkoi val-
lata Suomea. Musiikki, ääni ja valo nousivat dramaturgiassa 
liikkeen rinnalle, kuten Uotisen töissä, jotka antoivat Taka-
lan mukaan meille luvan varastella historian aarreaitoista ja 
leikkiä esityksen elementeillä, luoda yllätyksellisiä hahmoja 
ja rinnastuksia sekä surrealistisen kerroksisia näyttämökuvia, 
jotka toimivat alitajunnan ja unien logiikalla. 

Takala kirjoittaa tulevien zodiakialaisten seuranneen ku-
vataiteen ilmiöitä ja olleen mukana mmm. Homo S-ryhmän 
vulgaarifeministisissä aktioissa, kaitafilmeissä ja elävissä näyt-
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telyissä, mutta myös teatteriesityksissä, kuten Kirsi Monni ja 
Soile Lahdenperä Ryhmäteatterin Zloty-burleskissa vuodelta 
1985. Uuden taiteen mesenaattina toimi tuolloin Helsingin 
Yliopiston Ylioppilaskunta ja Vanhan Ylioppilastalo, jonka 
yläkerrassa nuoret taitelijat tapasivat oluen kera toisiaan ja 
homot sekä lesbot Vanhan Kellarissa: ”80-luvun alussa HYY:n 
kulttuurikeskuksen toiminnanjohtajana työskennellyt Raisa 
Rauhamaa vainusi tanssin kehitysmahdollisuudet ja tarjosi 
nuorille, aloitteleville ja totaalisen tuntemattomille koreo-
grafeille puitteet harjoitella ja esiintyä. vanhan tanssitunteja 
järjestettiin aluksi Ylioppilastalon toisen kerroksen Valkoi-
sessa salissa ja kiinnostuksen kasvaessa myöhemmin myös 
juhlasalissa. HYY:n kulttuurikeskus kätilöi tulevien Zodia-
kin koreografien esikoisteoksia, ensimmäisenä Ulla Mirschin, 
Kirsi Monnin ja Leena Porrin teoksen Enkeleitä onko heitä 
syksyllä 1981. Sanna Kekäläisen Unfair Situation (1983), La-
dies (1984) ja Rocaby (1985) sekä Kirsi Monnin This Heat 
(1984) näkivät päivänvalonsa Vanhalla. Myös Amsterdamin 
Teatterikoulun modernin tanssin osastolla opiskelleet Riitta 
Pasanen, Soile lahdenperä ja Liisa Pentti debytoivat siellä ko-
reografeina.”

Lähes neljäkymmentä vuotta noiden tapahtumien jälkeen 
moni edellä mainituista Zokia Presentin alkuaikojen voima-
naisista on kokoontunut yhtenä tavallisena syysilta 22.9.2018 
Helsingin elävän kulttuurin Mekkaan Kaapelitehtaalle. Ojala 
ei ole selvästikään tänään elementissään. Hän joutuu väen vä-
kisin puristamaan itsestään loppusoralle päässeen suorittajan, 
kun hän kehuu itseään kehumalla muita, painottaen Zodiakin 
sisällöntuotannon olevan aina parinsadan tanssi- ja esitystai-
teilijan sekä visualistin taidenäkemysten, ilmaisupyrkimysten, 
luovuuksien, praktiikoiden ja lahjakkuuksien yhteissumma. 
Ojala kertoo todistaneensa johtajakaudellaan noin 650 tans-
siteoksen syntyä ja vierailua Zodiakissa. Ja vaikka teosnimet 
tahtovatkin jo häneltä unohtua, jokaisesta niistä on jäänyt 
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häneen jokin kehollinen, henkinen tai älyllinen aistimusjälki 
mieleen, tunnemuistiin tai verkkokalvolle.

Kimmo Takala tunnustaa, että Zodiakin varhaishistorian 
kirjoittaminen olleen ongelmallista, koska pöytäkirjat ja lähes 
kaikki dokumenttimateriaali tuhoutui vanhoista sähköjoh-
doista alkunsa saaneessa Teatterikeskuksen toimiston öisessä 
palossa 23.maaliskuuta vuonna 1990 Yrjönkatu 11:ssa. Mitä 
tämä paljastaa? Ainakin sen, että terävänä kirjoittajana tunnet-
tu Ojala on enemmin kiinnostunut taiteen ruhtinaan viitasta, 
kuin runollisen tunnelmoitsija. Miksi hän ei tanssinut jäähy-
väispuhettaan vaan sanallisti kömpelösti oman epäonnistumi-
sensa? - eihän tunnelmien kirjaamiseksi ole ennekään tarvittu 
kouluhistorian tylsää dokumentointia, varsinkin kun kyseessä 
on taide. Puhumattakaan kaavoihin kangistuneita jäähyväis-
puheita vallitsevan kaanonin mukaan, kun kyseessä on väite 
avantgardistisesta taiteen sydämen sykkeen vaalimisesta, mikä 
ei taida ollakaan sittenkään täyttä totta, kuten paikalla olevat 
Ojalan viholliset ovat valmiita todistamaan, heti kun hän on 
puheensa lopettanut. Takalan onneksi säilyneistä dokumen-
teista ilmenee, että ilmaisussaan uusia uria löytämään tuolloin 
pyrkineet nuoret naiskoreografit joutuivat samalla harjoitte-
lemaan järjestötoiminnan askelkuvioita ja opettelemaan by-
rokratian liikekieltä selvitäkseen taidehallinnon kiemuroista. 
Hän kaivaa yhden todistukseksi: ”Toimikauden aikana jäsen-
ten toiminta on entisestään jäntevöitynyt. Työskentelyn tai-
teelliset ja filosofiset perusteet ovat olleet ankaran pohdinnan 
alla. Jäsenet ovat työskennelleet jatkuvasti pitääkseen henkilö-
kohtaisen uudistamisprosessinsa käynnissä. Tuloksena on sel-
kiytyneempää ajattelua ja kirkkaampia taiteellisia tavoitteita.” 

Ojala on hiljaa, sillä hän tietää, ettei historia sittenkään 
osoita tätä Takalan kaivamaa todistetta todisteeksi siitä, että 
niin kävi. Sen tietää myös Ojalan sisseiksi kutsuma juhlakan-
sa, joka on nimensä mukaisesti sissejä, sillä naisenemmistö 9-1 
kuvaa myös itse Ojalan agendaa kuin Zodiakia. Siskosten tär-
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keälle alaosastolle eli saunaseuralaisia, ns. Turun mafiaa, hän 
kiittää suojaverkon tarjoamisesta. Ilman heitä hän olisi ollut 
omien sanojensa mukaan paljon turvattomampi ja yksinäi-
sempi sekä työssään että henkilökohtaisessa elämässään. Ojala 
on yksi tämän aikakauden älyllisen ja vallankumouksellisen 
avantgardistisen taiteen pääarkkitehdeistä, jolla olisi paljon 
kontollaan, ja paljastuisi, jos joku osaisi esittää hänelle oikeat 
kysymykset, ja hän viitsisi niihin vastata, juuri se miksi asiat 
eivät menneet kuten oli toivottu. Zodiak Present r.y:n tavoit-
teena oli alun perin olla nimenomaan yhdistys, joka toimisi 
jäsentensä esitysten tuottajana, sekä niiden yhteisenä myynti- 
ja toimisto-organisaationa. 

Se ei halunnut pyrkiä instituutioksi itsessään - ainakaan sel-
laiseksi vallanhimoiseksi ja muita syöväksi pakkopullaksi, mil-
laiseksi manifestin ja muistomerkin välimaaston sijoittuvaksi 
muita pelottavaksi hirviöksi juuri Ojala itselleen itsestään sen 
loi -vaan tuottaa kulloinkin suunnitteilla olevia produktiota. 
Sen ajan zodiakilaiset pitivät näet tärkeänä periaatteena sitä, 
että näin olisi pyritty välttämään heidän suuresti inhoamansa 
taiteen perusongelma, eli laitostuminen ja turvaamaan jous-
tavuus sekä jäsenten henkinen riippumattomuus. Siellä täällä 
siskokset ja Turun mafiaan kuuluvat hymyilevät väkinäisesti, 
sillä he, jos ketkä tietävät, etteivät pelottavana manipuloitsi-
jana ja järjestögangsterina tunnettua Ojalaa voinut edes par-
haalla tahdolla yhdistää jäähyväispuheessaan hänelle täysin 
käsittämiin sanoihin ”joustavuuden turvaaminen ja henki-
nen riippumattaomuus”. Siksi siitä ei hiiskuta sanakaan edes 
vihollisleirin keskuudessa puheen loputtua. Huolehditaan 
vaan siitä, että lasit ovat piripinnasta ilmaista viinaa ja että 
boolin valmistanut on muistanut ohjeen yleisen ikävyyden 
turruttamiseksi: mahdollisimman vahvana, ettei hymy hyydy 
jo alkumetreillä pakkopullan syömisestä. 

Takala ei ole puolueeton tai kyseenalaista esimerkiksi San-
na Kekäläisen töiden peruslähtökohtia, joista useat tuntuvat 
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julkisuudenhakuisuudessaan olevan juuri sitä ”narsistista pö-
höttyneisyyttä ja omakuvien monistamista”, mistä hän suu-
reen ääneen syyttää muita. Tästä kyseenalaisesta metodista 
on tullutkin Kekäläisen syyllistämisen tavaramerkeistä. Tämä 
samanlainen todellisuuden sairas peukalointi omia ikäviä 
päämääriä palvelemaan teki myös sekä Ojalasta että Zodia-
kista sen ramman ankan, mikä se nykyjään on, kun hybriks-
en kostoksi Nemesis on leikannut sen siivet. Siksi olisikin 
hyvä välillä kysyä, pitäisikö kriitikkojen kirjoittaa rehellisesti 
myös tanssijoiden mielenterveysongelmista, jotka vaikuttavat 
monien epäonnistuneiden teosten taustalla? Asia on kipeä ja 
ajankohtainen ja siksi kirjottajien pitäisi olla rehellisiä ja val-
voa tarkkaan, millaisen kuvan he antavat kohteistaan. Tässä 
onkin koko nykytanssikenttää vaivaan taudin nimi: pelko ja 
liika kiltteys. Ketään ei saa ärsyttää eikä omilla aivoilla saa 
liikoja ajatella, se on ulkoistettu tanssin tätimafialle. Takalan 
kirjoitus ei sisällä mitään, mikä erottaisi sen Zodiakin maksa-
masta mainoksesta, mikä se onkin: ”Alusta lähtien oli selvää, 
että Zodiakin koreografit ovat omanlaisiaan. Monni ja Ke-
käläinen tekivät töissään rankimmin pesäeron sekä klassisen 
baletin tyty - että modernin tanssin trikooestetiikkoihin. So-
maattisia metodeja, kuten release- ja alignment-tekniikoita 
Amsterdamissa opiskelleiden Soile Lahdenperä, Riitta Pasasen 
ja Liisa Pentin irtisanoutuminen perinteistä ei näyttänyt yhtä 
provokatiiviselta, mutta liikekielellisesti heidän ilmaisunsa oli 
yhtä uudistavaa. ”

Ojala kirjoittaa samassa kirjassa otsikolla ”Vanhan Zodia-
kin uusi estetiikka - sisällöllisiä ja ilmaisullisia lähtökohtia” 
yrityksessä lähestyä Zodiak Presentin ensimmäisen kym-
menvuotiskauden tanssiteoksia, etenkin niiden moninaisia 
ilmenemismuotoja, törmättävän ensi töikseen itse tanssin 
olemismuotoon, joka on hänen mukaansa esityshetkeensä kir-
joitettua ja sen myötä myös katoavaa. Ojalan mukaan nyky-
tanssin ei-kirjallinen, ei-monistettava, ei-uudelleen-tuotettava 
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ja aiemmin huonosti taltioitu identiteetti on historiallisesti 
häilyvä ja katoava. Tämän saman hän toistaa kyllästymiseen 
asti eri tavalla jäähyväispuheessaan, joten periaatteitaan hän 
ei ole muuttanut, vaikka kaiken muun onkin menestyksensä 
alttarille, joka ei ole henkilökohtaista muuten, kuin kaikkien 
itseään erinomaisina pitävien helmasyntinä ihailla omaa älyl-
listä näppäryyttään ja sosiaalisen manipulaation kykyään. Ja 
vaikka tämä ”hetken vankeus” rasittaakin Ojalan mukaan 
tanssin historiantajua ja mieleen palautusta, sen olemistavas-
sa on hänestä myös voiman ja energian mahdollisuus, mitä 
hän sitten tarkoittakaan käytännössä kaiken sen kokemuk-
sen jälkeen, mikä hänellä epäonnistumisista on. Hän on 
väsynyt ja pettynyt. Ystäviä alkaa tipahdella matkasta pois. 
Zodiak on kohta monen paikalla olleen onneksi vain paha 
painajainen muutaman räväkän naisen unelmasta rakentaa 
miesvapaa naisten kaupunki jonnekin naisasialiitto Unionin 
suojissa toimivan vanhojen lesbojen Mummolaakso-nimis-
tä ompeluseuraa, jonka alkuperäinen idea oli joskus kauan 
sitten yhtä vesittynyt suojamuuri patriarkaalisen maailman 
vaihtoehdottomuutta vastaa, kuin Zodiakin itsensäkin käy-
tännössä vuonna 1987 nuorten vihaisten naisten perustama 
ryhmänkin. 

Nykytanssi ei ole enää sitä samaa tiukasti tanssin sisältä 
ulos kurkistavaa, kuin mitä se oli Ojalan aloittaessa Zodia-
kissa. Ojala liputtaa silti nykytanssin puolesta virkansa puo-
lesta samalla paatoksella, kuin aloittaessaan vuonna 1997. 
Hän näkee nykytanssissa tulevaisuuden muistuttamalla 
muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirta todenneen hiljan Arto 
Nybergin haastattelussa, että hänelle nimenomaan nyky-
tanssi edustaa mielekkään elämän metaforaa. ”Painakaamme 
tämä kaunis todistus kaikki sydämeemme tulevia epäilyksen 
hetkiä varten!”, Ojala saa soperrettua omien sanojensa voi-
masta liikuttuneena. Mutta unohtaa, ettei se nykytanssi ole 
samaa, mistä Uusivirta puhuu, kuin mitä Ojala mielessään 
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olevan, sillä nykynykytanssissa totuus ei ole sukupuolitettu, 
kuten vahvasti zodiakilaisessa vanhassa nykytanssiperinteessä 
80-luvulta. ”Antakaa palaa rohkeasti, ajatelkaa korkealla ja 
kovaa!”, hän lausuu juhlallisesti kuin runoa jatkaen: ”Etsi-
kää jatkuvasti niitä ehtoja, olosuhteita, ympäristöjä ja kump-
panuuksia, joiden parissa uutta luodaan ja tuotetaan. Mu-
ka-ikuisen ja muka-universaalin uudelleen kierrättäminen ei 
ole nykytaiteen tehtäviä. Kannan mielessäni ja suruissani jo-
kaista laadukasta ja potentiaalista ryhmää, jonka olen nähnyt 
syntyvän ja kuolevan tai hiipuvan olosuhdefaktoihin. Kuten 
myös jokaista tuntemaani alalla väliin pudonnutta tai alalta 
poistunutta lahjakasta taiteilijaa.” Zodiak ei ole ollut yhden 
ihmisen luomus Ojalan mukaan. Onkohan näin? Zodiak (on 
myös David Fincherin ohjaaman elokuvan nimi) on ollut ja 
on lähtökohtaisesti ja ”fundamentaalisesti kollektiivinen akti” 
hänen omien sanojensa mukaan. Tässä kohden rakenteeltaan 
melko keskinkertaista ja yllätyksettömiä kliseitä sisältävässä 
puheessaan Ojalan ote alkaa lipsua, yleisö katselee toisiaan 
vaivaantuneina, sillä Ojala valehtelee pakollisen litanian, mitä 
tällaisissa jäähyväispuheissa juhlakalun tulee tehdäkin totuu-
den vastaisesti riitoja silotellen, ettei kulissien takainen to-
tuus, riitely, mielipaha ja tavoitteiden vesittyminen paljastuisi. 
”Zodiakin taiteellisen ja toiminnallisen identiteetti ja imago 
rakentuvat laajasta, moniäänisestä nykytanssin ja nykykoreo-
grafian taiteilijakunnasta, sitoutuneesta yleisöstä ja osallistu-
vasta yleisötyöyhteisöstä sekä heittäytyvästä ja alttiista henki-
lökunnasta”, hän toteaa ihan kuin olisi hengästymättä lukenut 
kaiken suoraan Zodiakin toimintakertomuksesta, minkä oli 
itse laatinut. Juhlapuheet ovat juhlapuheita. 

Kyllä Ojalassa oli paljon hyvääkin, sanovat häntä hieman 
tuntevat eri mieltäkin asioista olleet, ja Zodiakin aika oli aina-
kin yhden kirjan arvoinen. Tanssi-lehden numerossa 4/2000 
muistellaan Zodiakia otsikolla ”Kolme näkökulmaa koreo-
grafiseen prosessiin Forti de Groot”. Kyseessä oli Zodiakin 
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tammikuussa 2000 järjestetyn kolmannen Sivuaskel-festivaa-
lin yleisteeman esittely. Yleisteemaksi oli valittu koreografinen 
prosessi. Tanssi-lehti kertoi, miten tanssin esityskomposition 
eri elementtien syntyä, jäsennystä ja järjestystä havainnollis-
tettiin esityksissä, yleisökeskusteluissa ja taiteilijadialogeissa 
festivaalien aikana: ”Niin sanotun uuden tai postmodernin 
tanssin piirissä itse koreografinen prosessi on usein esityk-
sessä keskeinen, ennalta määrätyn ja muotoon sidotun ko-
reografisen tuotteen tai koreografian asemesta. Eli ”work in 
progress” onkin itse teos. Tällaisia tekstejä ja tätä Zodiakia 
jää kaihomielisesti kaipaamaan. Mutta mitä tänään ajatellaan 
yleisesti Ojalan edustamasta vanhakantaisesta sukupuolitetus-
ta totuudesta? Ja vaikka näiden voimien ahdistama keskiver-
tokansalainen on alkanut epäillä skeptistä suvaitsevaisuutta, 
jota on alettu pitää laajoja ihmisoikeuksia kaikille vastustavissa 
ääriryhmissä nykyajan ei- toivottuna häiriötekijänä: ihmis-
oikeuksia voidaan ja pitää voida suojella voimakkaasti myös 
taiteen keinoin populistien ja itsevaltiaiden hyökkäyksiltä. 
Mutta siihen tarvitaan vahvaa kansalaisyhteiskuntaa sekä en-
nen kaikkea toimivaa demokraattista valtiota ja totuudenkai-
puuta, joka ei ensimmäisenä juokse jakamaan sen etsijöitä 
vanhoihin luokkiin. Tätä taustaa vasten sukupuolettomien ja 
seksittömien taistelua myös tanssissa, on ymmärrettävä koko-
naiskuvana vapaustaistelua ihmisen omaan minäänsä, mikä ei 
vielä ole ohi; on nojattava periaatteisiin ja lakattava antamas-
ta periksi: on sitouduttava asiaan, eikä epätoivolle saa antaa 
valtaa. Rationaalisten argumenttien pätevyys ei näet riipu sii-
tä, kuka ne esittää, kenelle, tai missä yhteydessä - ihan vaan 
muistutukseksi kaikille nykyisin vallalla olevaan epä-älylliseen 
keskusteluun osallistuville. Silti yhteinen universaali kieli ei 
synny sillä, että jokainen irrottautuu taustastaan, senhän 
olemme nyt kokeneet ja nähneet eikä tulos ole välttämättä 
ollut mieluisaa. Onneksi nykytanssille, eräs aikakausi - ”su-
kupuolitetun tanssin totuuden”- on Ojalan myötä päättynyt. 
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Tanssijournalismi 
mitä se muka on?

Tanssijournalismi on Suomessa nuori ammattikunta, vaikka 
tanssista on kirjoitettu paljon medioissa. Journalismin laji-
tyyppinä taidekritiikki on vain noin hieman yli sata vuotta 
vanha. Vuosien saatossa on ymmärretty hyvän kritiikin ole-
van teoksen kuvaamista, tulkintaa ja arvottamista eikä mitään 
proosallista liirumlaarumsatuilua, miten minusta tuntuu-poh-
jalta virttyen nousevaan päivään, kuten Niko Hallikainen 
tehtailee ihmetarinoitaan mukatanssista. Tässä esseekirjassa 
olemme keskittyneet pääosin esittelemään sitä, mitä tanssista 
kirjoitettiin Tanssi-lehden aikana. Eikä analyysit ole aina olleet 
kohteelleen miellyttäviä; sekin on kritiikkiä, tarpeellistakin. 
Taidekritiikin moraalista nousee aika ajoin pieniä myrskyjä 
vesilasissa, kun kritiikki koetaan epäoikeudenmukaiseksi tai 
kriitikko töykeäksi. Eräässä Tanssi&Teatteri+Sirkus-lehdessä 
yhteispäätoimittajat Annukka Ruuskanen ja Minna Tawast 
kirjoittivat, että taidetta tulisi suojella uupuneelta kriitikolta: 
”Toisinaan vihamielisistä arvosteluista paistaa myös kriitikon 
kyllästyminen, penseys koko taidelajia kohtaan. Takana lienee 
usein liian kova työtahti.”

Kirjoitus on lajissaan jälkijättöistä jeesustelua ja hyvin 
tyypillistä taidealalla tehtävänään eksyttää. Ihmiset ovat ih-
misiä, ja jos missä, niin taiteessa olisi hyvä olla rehellinen ja 
saada sanoa asia niin kuin se on, eikä silotella sanomisiaan 
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poliittisen korrektiuden nimissä kaikkia liikaa varoen. Juuri 
tästä korruption mädättävästä ilmiöstähän on ollut kyse koko 
Tanssi-lehden pienen piirin pyörittämän ja tanssin tätimafi-
an ylläpitämän ”hyvä sisko”-kerhon rapsuta sinä minua, niin 
minäkin rapsutan sinua-kerhon illanistujaisissa. Tuloksena 
on ollut sisäinen näivettyminen ja uuden tekemisen riemun 
puuttuminen samalla, kun hymy on hyytynyt monen nyky-
tanssia seuranneen kasvoille. Kritiikin maailmassa on alettu 
määritellä tarkoin, mitä saa sanoa ja miten itse asian kärsiessä. 
Monet pitävät kauhuesimerkkinä mm. Auli Räsästä aikoinaan 
Mätämunan muistelmissa (Otava 1997) murjonutta Hesarin 
legendaarista musiikkikriitikko Seppo Heikinheimoa, jonka 
arvostelut olivat yhtä hulluja, ilkeitä kuin hän itsekin oli, mut-
ta silti myös hyvin kirjoitettuja ja satiirisen hauskoja, kuten 
hyvän kritiikin tulisi aina ollakin.

Minna Tawast on ollut paljon vartija ja ehkä siksi tullut 
aikaa myötä kritiikin saattelemana omia sanomisiaan kohtaan 
varovaiseksi. Tanssi-lehdessä 1/2003 oli esimerkiksi tanssitai-
detoimikuntaa vaivannut kirjoitus otsikolla ”Tanssitaidetoi-
mikunta murulinjalla”, jossa koko tanssitaidetoimikunta oli 
suuttunut päätoimittajalle hänen tavastaan kirjoittaa apura-
hojen jakamisesta: ” Tanssitaidetoimikunnalle ei ole ennen 
päätöksentekoa periaatteellista linjaa siitä, jaetaanko useam-
malle vähän vai muutamalle enemmän.” Tawast vastasi seu-
raavassa lehdessä, ettei epäillyt, etteikö tanssitaidetoimikunta 
olisi perehtynyt saamiinsa hakemuksiin tai etteikö jakotilanne 
olisi vaikea: ”Pienistä rahoista on mahdotonta jakaa yhtä aikaa 
tasaveroisesti, aluepoliittisesti ja kaikkia auttaen. Siksi perään-
kin selkeää jakopolitiikkaa, vaikka sellainen aina johtaa siihen, 
että osa hakijoista jää ilman. Mutta niin jää nytkin.” 

Joskus hän oli ristitulessa. Samassa lehdessä hän vastasi Arja 
Raatikaiselle selvästikin tuohtuneena epäoikeudenmukaiseksi 
kokemaansa kritiikkiä vastaan: ”Eikö asian seuraaminen, sen 
esille ottaminen ja oman kommenttinsa rehellinen sanomi-
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nen ole juuri sitä.” Tulihan se sieltä: kriitikon tehtävä ei ole 
sitoa itseään liikaa mihinkään julistuksiin tai sääntöihin vaan 
keskittyä työhönsä teoksen kuvaamiseen, tulkintaan ja arvot-
tamiseen Tawastin loppukaneetilla ”rehellinen sanominen” 
lisättynä. Ei kriitikko tai tanssijournalisti sen kummempia 
ohjeita kaipaa sen lisäksi, että tuntee alansa hyvin ja ennen 
kaikkea, mitä siitä kirjoitetaan muualla, erityisesti ulkomailla, 
ettei käy kun suomalaiselle nykytanssille 1990-luvulla, kun 
se luuli olevansa oma erillinen, erinomainen ja itseään täy-
dentävä taiteellinen Sampo, vaikka se oli hyvin kaukana siitä.

Mielenkiintoisia ovat vallitsevan status quon eli maan suu-
rimman päivälehden tanssikriitikkoa, eli Auli Räsästä vastaan 
Tanssi-lehdessä suunnatut hyökkäykset. Ne alkoivat siitä, kun 
Tanssi-lehden ensimmäisinä päätoimittajina toiminut Auli 
Räsäsen valittiin 1990-luvun alussa Hesarin tanssikriitikoksi. 
Esimerkiksi Räsäsen mukaan Tanssi-lehti 3/2004 oli antanut 
runsaasti palstatilaa tanssijoiden valituksille. Räsänen kirjoitti, 
miten pääkirjoitus sisälsi jo valitusten varsinaisen osoitteen 
eli Helsingin sanomat, jatkuen Aukikiertoja-palstalle otsikolla 
”Tennissukasta t-paidaksi. Tanssi-lehden väitteet tanssin vä-
häisestä näkyvyydestä Hesarissa oli Räsäsen mukaan ”täyttä 
roskaa”. Asiantuntemattomana hän piti väitettä, että jutun 
koko kertoisi arvostuksesta: ”Kajaanissa työskentelevä Kirsi 
Saastamoisen Aukikiertoja-kolumnissa yritetään etsiä selitys-
tä, miksi hänen yhtä teostaan ei ole arvioitu HS:ssa. Paula 
Tuovisen Tanssi-lehdessä 2/2004 olleeseen kolumniin viitaten 
hän kysyy, puuttuuko häneltä ”jokin fyysinen uloke” (suom. 
penis), minkä vuoksi hän on ”kritiikkipaitsiossa”. Saastamoi-
nen näyttää nielaisseen Paula Tuovisen ”tilaston” täysin kri-
tiikittä. Tuovisen menetelmällä voi tilaston saada näyttämään 
ihan miltä haluaa: laaditaan mielivaltainen nimilista (tässä 
nimenomaan miesten nimiä) ja muka katsotaan, montako 
kertaa nimi esiintyy lehdessä tiettynä aikana. Miesten nimien 
suuri määrä muka todistaa, että naisia syrjitään.” 
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Tawast vastaa Räsäselle, ettei hänen kirjoituksensa taaskaan 
muka ollut suunnattu Hesaria vastaan, ja sitten se piikki ruu-
sussa: ” Ellei antihesarilaiseksi sitten lasketa näkemystä, että 
Suomen suurimman päivälehden asemaa ei ehdoin tahdoin 
tarvitse enää pönkittää”. Tanssi-lehdessä keskustelu käy välillä 
kuumana siitä, kuka saa sinne kirjoittaa, mitä ja miksi lehti ei 
kirjoita siitä, mitä kirjoittaja haluaisi siellä näkevän eikä niin 
kuin tanssin tätimafia haluaa. Esimerkiksi turkulainen Taru 
Urho kirjoitti tahallisesti ärsyttäen, että jos tanssikulttuurista 
täysin tietämätön naapurinrouva tutustuisi tanssimaailmaan 
Tanssi-lehden välityksellä, luulisi hän, että Suomessa on vain 
noin 10 tanssintekijää, jotka kaikki toimivat Helsingissä pait-
si, milloin eivät Kuopiossa tai Pyhäjärvellä.” 

Samassa lehdessä tamperelainen Anniina Kumpuniemi, 
joka toimi silloin tanssiteatteri Mobita/Danscon hallituk-
sen varapuheenjohtajana kirjoitti olevan suuri vääryys, että 
Tanssivirtaa-festivaali on ohitettu Tanssi-lehdessä: ”Neljään 
vuoteen ei festivaalimme olemassaolosta ole kirjoitettu leh-
teenne – maksettuja ilmoituksia sekä kalenteritietoja lukuun 
ottamatta. Mikä on motiivi sille, että tanssivirtaa Tampereella 
– nykytanssifestivaali ei ylitä Tanssi-lehden uutiskynnystä?” 
Minna Tawast vastaa ensin piruilemalla tyylilleen uskollisena 
Taru Aholle, joka on itse tanssin tekijä, tanssikoulun pitäjä ja 
opettaja Tawastin sulkuihin laittaman määritelmän mukaan. 
Tawastin tapa vastata häntä tai lehteä kritisoiville on tyly. Hän 
kirjoittaa olevansa täysin tietoinen siitä, että Helsingin ulko-
puolella asuvat ja työskentelevät tanssin tekijät ovat huolissaan 
näkyvyydestään Tanssi-lehdessä. Väliin hän pistää voimantun-
nossaan selvästi kohteitaan mollaavia vihaisia piiloviestejä. 
Tawast lyttää molempien moitteet ja vaatimukset vedoten ti-
lastoihin: ”Mitä tulee tanssin tekijöiden lukumäärään, löysin 
lehdistä kolmisenkymmentä jutun arvoista tekijää. Moni oli 
ei-helsinkiläinen. Ehkä nämä vain eivät ole juuri niitä, joita 
Arho tai mobitalaiset kaipaavat.” 
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Kun Raija Ojalalle järjestettiin läksiäisjuhlat siitä ilosta, 
että yhdestä suurisuisesta marmattajasta ja hyvän maun var-
tijasta päästiin luonnollisen poistuman pelastamana eroon, 
yksi puuttui juhlista. Jos hieman yli seitsemänkymppisenä 
vuonna 2015 kuollut Hesarin 90-luvun tanssikriitikko Auli 
Räsänen olisi ollut juhlissa mukana, hän olisi muistuttanut 
monia läsnä olevia Zodiak Presentin entisiä jäseniä, kuten 
Kirsi Monnia, Sanna Kekäläistä ja Marja Sildeä heidän edus-
tamastaan vastenmielisestä ja paljon pahaa aikaan saaneesta 
fanatismista 1990-luvun alussa, kun zodiakilaiset haukkuivat 
aggressiivisesti kriitikoita taideinstituutioiden portinvarti-
joiksi, taidehierarkian puhtaudenvaalijoiksi normitetun ar-
vojärjestelmän opettajiksi nähden kaikessa kulttuurifasismin 
piirteitä. Sen ajan itsetietoiset ja vahvoja mielipiteitä muiden 
mielipiteistä tai tunteista välittämättä laukoneet zodiakialaiset 
olivat estetiikkansa yliopistoissa opiskelleet ja tunsivat mm. 
Arthur C. Dantonin häiriötaide-käsitteen. Räsänen kirjoitti 
tästä. Häiriötaide pyrki muuttamaan kokijansa mentaliteettia, 
tietoisuutta ja elämää hieman samaan tapaan kuin paskahei-
tostaan tunnetuksi tullut miesvaltainen neljän teatterikoulun 
opiskelijan muodostama Jumalan teatteri vuosikymmenen 
aikaisemmin. 

Tuon ajan zodiakilaiset puhuivat Räsäsen mukaan sen-
suurista ja ohjailusta, mikä toi hänelle mieleen 1970-luvun 
kulttuuripoliittisen keskustelun propagandistisen argumen-
toinnin. Räsäsen mukaan juuri noilla sanoilla iskettiin tur-
piin kulttuurikapitalisteja, vaikka 70-luvulla niillä olisi voitu 
Räsäsen mukaan yhtä hyvin täsmällisesti määritellä silloisen 
Neuvostoliiton kulttuuripolitiikkaa. Helsingin Sanomien 
teatterikriitikko Teppo Sillantaus analysoi Teatteri-lehdessä 
(2/92) zodiakilaisten argumentteja löytäen sieltä zodiakilais-
ten itsensä (kriitikoiden kirjoituksissa) halveksimia autori-
taarisia asenteita. Zodiakilaiset halusivat ohjailla kriitikoita 
haluamaansa suuntaan, koska he pitivät heitä vain laumana 
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rahallisella ymmärryksellä varustettuina pässinpäinä. Zodiaki-
laiset vaativat taiteilijan itsenäisten vaatimusten hyväksymistä, 
mutta eivät Räsäsen mukaan sallineet kriitikon itsenäisyyttä, 
vaan näkivät kriitikon aina taiteilijan palveluksessa.

Tanssijournalismi on aina ollut naamioitua loanheittoa, 
omien puolustelua ja vallitsevan status quon puolustelua sen 
lisäksi, että se on ollut usein myös esittävinään tanssijournalis-
mia. Siitä todisteeksi vilkaisemme hetkeksi 80-luvun alkuun 
silloisen Hesarin tanssikriitikko Irma Vienola-Lindforsin, 
ansiottomalla arvonnousulla tanssimaailman tietoisuuteen 
koko elämäkseen (valitettavasti) nousseen surullisenkuuluisan 
”Eri”nomaisen Tiina Lindforsin melkein samanlainen äidin 
kirjoitukseen Tanssi-lehdessä (4/193) otsikolla ”Alkusyksy ei 
säväyttänyt”-kirjoitukseen, jossa Vienola-Lindfors kertoo sen 
lohduttoman tosiasian, ettei nykytanssilla mene hyvin siitä 
huolimatta, että vuosikausia julkinen sana on paaponut, tuke-
nut ja rohkaissut tanssia sen kaikissa muodoissa. Kaiken näh-
neeksi luulevan kriitikon mieli on muka murheen murtama. 

Hän on juuri nähnyt tamperelaiselle tanssiteatteri Mobi-
talle Taru Arhon valmistaman koreografian Paratiisinlapset 
ja tajunnut, ettei liian kiltti asenne ole suomalaisen tanssin 
laadun parantamiseksi mitään auttanut. Ehkä jopa päinvas-
toin, sillä yhtään todella repäisevää ja innostavaa kotimaista 
esitystä hän ei koko syksyn aikana ollut suureksi surukseen 
nähnyt: ”Seisova vesi vain haisee ummehtuneisuuttaan, luo-
vuus ei kehity. Yhden käden sormilla voi laskea ne koreogra-
fit, joilta voi jotain odottaa tästä eteenpäin, kun puhutaan 
modernista tanssista. Riitta Vainio säväytti aikanaan niin että 
tuntui, sittemmin Jorma Uotinen ja Marjo Kuusela, omalla 
tavallaan Reijo Kela, ja viimeksi keväällä Marja Korhola. Sen 
jälkeen ei kukaan.” 

Tanssi oli tuolloin, ja on edelleenkin, kovaa taistelua pai-
kasta auringon alla. On vaikea kuvitella tanssin maailmaan 
mahtumaan koskaan kunnolla oikein ymmärrettynä kreik-
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kalaista sanaa ystävyys, filia, mikä ei koskettanut vain ihmis-
ten välisiä suhteita, vaan oli koko universumia koossa pitävä 
voima. Platonin kuuluisassa Lysis-dialogissa Sokrates ehdot-
taa erilaisia ystävyyden muotoja. Toimittaja ja kriitikko Arto 
Hyvönen ymmärsi ensimmäisten joukossa Uotisen suureksi 
vaaraksi kääntää taiteensa, esimerkiksi Kalevalan, pelkäksi 
Helsingin kaupunginteatterin suuren näyttämön tekniikan 
esittelyksi. Almeria ja Anonyymit-koreografioissa hän näki 
Uotisen aloittavan jo uuden tyylin loistokkaiden alkuaikojen 
hurmaamisen jälkeen. Liikekieli muuttui Hyvösen mielestä 
vähemmän dramaattiseksi, komeat puvut ja lavasteet antoi-
vat tilaa askeettiselle, mustalle näyttämölle, jonka tanssijat 
täyttivät harmaissa asuissaan nimettöminä. Hyvönen kehuu 
Uotista estoitta, vaikka piikitteleekin tätä rivien välistä, sillä 
taustalla vaikuttaa tanssiteatteritaivaan kuningattaren, Pina 
Bauschin, suggestiivinen estetiikka, joka ei jätä Uotistakaan 
koskettamatta. Hyvönen kuvailee ”Huhtikuun” olevan sel-
vemmin jatkoa tälle linjalle; se oli lavastettu pelkillä sanoma-
lehdillä, joiden keskellä tanssittiin. Uotisen silloinen uutuus 
Uhri oli Hyvösen mukaan esimerkki siitä, miten materiaali oli 
jo syrjäyttänyt tavarat tanssinäyttämöiden töissä. Tätä samaa 
Bauschin omaksumaa ekonomisuutta hän näki Uotisen töissä. 

Kaikki hampaattomilta kriitikoilta vaikuttavat kriitikot 
eivät ole sitä mitä luulemme heidän olevan, kuten Jukka O. 
Miettinen, jonka kirjoitukset Uotisen melko keskinkertaisesta 
ja ensimmäisiä oireita taiteellisestä sisäisestä kriisistä antaneen 
Kalevalan Miettinen manifestoivan upeasti Uotisen teatteri-
käsitystä. Uotinen rakensi Miettisen mukaan Kalevalassaan 
kokonaisuuden monien merkitysten ladatuista kuvista. Roh-
kenen olla eri mieltä. Olin ensi-illassa eturivissä aitiopaikoilla 
katsomassa tätä minusta hyvinkin ristiriitaista ja pitkästyttä-
vää kuvakavalkadia, missä Hyvösen varoittavat sanat Uotisen 
taiteen luiskahtamisesta pelkäksi Helsingin kaupunginteat-
terin suuren näyttämön tekniikan esittelyksi kävivät ikävällä 
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tavalla toteen. Miettinen näki tietenkin asian toisin. Uoti-
nen onnistui hänen mielestään yhdistämään teoksessa useita 
tanssi- ja liikekieliä. Hänen käsissään erilaiset elementit saivat 
Miettisestä kristallisen muodon ja yhtenäisyyden ja Uotisen 
Kalevala puhui unen kiehtovalla tavalla. 

Miettinen ylistää Uotisen Kalevalaa TÄYSIN KANSAIN-
VÄLISEKSI! Sen takaa hänen mielestään pelkästään se, että 
Uotinen häivytti teoksestaan kaikki yhteydet kansallisroman-
tiikkaan ja folkloreen käärimällä Kalevalansa läpinäkyvän 
muoviin. Tuonelan joutsenkin toteutetaan klassisen baletin 
mustana joutsenena – tosin coctail-hansikkaat kädessä. Jukka 
O. Miettisen on ollut liioittelevilla sanoillaan synnyttämässä 
tähteä nimeltä Jorma Uotinen: ”Uotinen luo oman estetiik-
kansa. Hänelle uudenlainen tanssiteatteri on luonteeltaan 
korostuneen kuvallista: ”Ei siis ole ihme, että monet Uoti-
seen vaikuttaneet taitelijat ovat kuvantekijöitä. Hieronymos 
Boschin, Rene Magritten ja Hugo Simbergin maalauksia esit-
televät kirjat ovat lojuneet hänen työpöydällään jo pitkään. 
Hän on suosikkimaalareidensa hengenheimolainen: Boschin 
pelottavan kiehtova fantasiamaailma, Magritten tajunnalliset 
yllätykset ja simbergiläisen luonnon elollistaminen – saman-
laisista aineksista rakentuvat myös Uotisen visiot.” 

Eikä mikään ihme, että yhä itsekkäämmäksi käyneel-
le Uotiselle kihahti kusi kalloon, Miettisen nuolessa hänet 
ylisanoillaan maailman taiteen huipulle. Uotiselle on käynyt 
lottovoittoon verrattava onnenpotku. Miettinen on hieman 
aikaisemmin aloittanut maan päälehdessä toisena tanssikrii-
tikkona klassiseen erikoistuneen Irma Vienola-Lindforsin 
aisaparina. Miettisestä odotettiin Vienola-Lindforsin mant-
telinperijää, kunnes vuonna 1991 silloinen Uuden Suo-
men tanssikriitikko Auli Räsänen, joka suhtautui kriittisen 
varauksellisesti Uotiseen, houkuteltiin Helsingin Sanomien 
johtavaksi tanssikriitikoksi. Tarkkasilmäinen Räsänen, joka 
ei sanoja säästellyt, silloin kun ei jostain pitänyt kunnon krii-
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tikon tavoin, ei ollut lainkaan vakuuttunut Uotisen autentti-
suudesta tai hänen taiteensa ihmeitä tekevästä vaikutuksesta 
– ei ainakaan superlatiiveilla varustettuna. 

Eivätkä Uotisen sittemmin tavaramerkeiksi muodostuneet 
isot ja hitaat liikkeet tehneet Räsäsen sen kummempaa vaiku-
tusta, varsinkin kun hän oli jo pidempään seurannut toisen 
porilaisen, todellisen huippulahjakkaan tulevaisuudentoivon, 
Tero Saarisen, nousujohtoisen uran vaiheita. Jaana Parviai-
nen huomasi toisenkin epäkypsyyden Uotisen tavassa nähdä 
kaikessa vain pintaa, ei syvyyttä. Uotinen alleviivaa liikkeellä 
teostensa sanomaa, missä mielikuva on tärkeämpi kuin si-
sältö tai sanoma. Parviainen kysyi ihmeissään, mitä Uotinen 
esitti Kansallisoopperassa esitetyssä teoksessaan ”Mies, jota 
ei koskaan ollut”? Parviainen oli yhtä järkyttynyt teoksen se-
kavuudesta kuin siitä, ettei se esittänyt selvästikään ketään 
muuta kuin narsistisesti itseihailua yleisöltään kerjäävää Uo-
tista: ”Uotisen esittämä rooli ei täysin hahmotu. Katsojalle 
jää kummallinen olo: tavallaan taiteilija paljastaa itseään ja 
pyrkii olemaan ei kukaan, mutta samalla esitys on rakennettu 
Uotisen oman egon ja karisman varaan.” 

Jukka O. Miettinen oli täysin Uotisen pauloissa, kuin huu-
mattuna vuodesta toiseen. Uotista ei voinut hänen mielestään 
edes verrata kehenkään muuhun. Liikkeiden musikaalisuus ja 
asentojen täydellisyys tekivät unohtumattoman elämyksen. 
Kaikki hänessä oli Miettisen mukaan ihmeellistä; Uotinen oli 
kehittänyt vartalostaan ja kasvoistaan ilmaisuvälineen, jolle 
voisi kertoa kuulemma vaikkapa inhimillisen kokemisen her-
kimmätkin sävyt. Tässä vaiheessa lukijaa, joka on seurannut 
tarkkaan niin suomalaisen nykytanssin kasvamista haparoivas-
ta lapsesta aikuiseksi, kuin myös Uotisen epätasaista ja laske-
vaa uraa, alkaa hymyilyttää jälkiviisaasti moisten ylisanojan 
viljely, sillä Uotinen ei ollut mitään, mitä Miettinen tuolloin 
kirjoitti - mutta sitä me emme helposti typerässä hyväuskoi-
suudessaan höplästä vedettävät vielä tienneet, koska kunin-
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gasta ei ollut vielä syrjäytetty. 
Kaikki, mitä Miettinen kirjoitti Uotisesta, oli totta tuon 

ajan tanssia seuraavien ihmisten mielissä. Uotisella on kiistat-
tomat arvot nykytanssin suurimpina suomalaisnimenä, en-
simmäisenä tanssin suurena nimenä sekä tanssin nostamisessa 
sekä yleisön että medioiden kiinnostuksen kärkeen aikana, 
jolloin nykytanssin harrastajia oli vain kourallinen siitä mitä 
nyt. Uotisen tragedia on kuitenkin siinä, että samalla kun hän 
julkisuudessa käänsi rahoittajien ja päättäjien huomion silloin 
vielä marginaalissa olleeseen taidemuotoon, hänen oma ase-
mansa saman tanssikentän sisällä ja uransa olivat jo laskussa. 

Mutta mikä mies on tämä Uotisen takaa kaikkialla tans-
sihistoriassa kurkistava Jukka O. Miettinen? Hän on se, joka 
aloitti Uotisen tähtikultin rakentamisen 1980-luvun alussa. 
Uotisen ikätoveri Jukka O. Miettinen nostaa Uotisen nyky-
tanssin jumalaksi kirjassaan ”The Art Of Dance Uotinen” 
(Kirjayhtymä 1985). Yhteensattuma tai ei, Uotisen tähti-
kultin aloittaa Miettinen ja sen myös päättää Miettinen, sillä 
en usko kenenkään enää tämän jälkeen ylittävän näitä kahta 
mautonta Miettistä. Miettisten olisi pitänyt muistaa Michel 
de Montaignen muistutus siitä, että ihminen voi olla vain oma 
itsensä, muuten hän vain olisi olevinaan, jolloin vaarana on 
tekopyhyys, teeskentely ja valehtelu. Juuri tämä on se mikä 
eniten ärsyttää Uotisessa ja hänestä kertovissa kirjossa, nyt 
viimeksi ”Jorma Uotinen”(Sauli Miettinen, Otava 2020). 

Kirjaa ei kannata lukea sen sisältämän vastenmielisen ja 
valheellisen ylistyssinfonian takia. Uotisesta oli alkanut tulla 
salaa tanssijournalistien kohde kokeilla kepillä jäätä, mihin 
saakka oli hyvä mollata häntä ennen kuin sekä Uotinen, että 
ne harvalukuiset, jotka tanssijuttuja ja -kritiikkiä lukevat, 
ymmärsivät mistä oikein oli kysymys? Ensimmäisenä tätä 
lajia uskaltautui kokeilemaan Minna Tawast Tanssi-lehdessä 
kirjoittaessaan otsikolla ”Uotisen islantilainen tanssiooppe-
ra” vuonna 2000 Reykjavikissä, Bergenissä ja Helsingissä 



226

esitetystä Baldurista, jossa Uotisen muutamaa vuotta ai-
kaisemmin rajusti alkanut taiteellinen alamäki suorastaan 
huusi epätoivoissaan neuvottomuuttaan. Tawast on jälleen 
pirullisen ovela. Hän kertoo juttunsa aluksi, miten Uotinen 
oli pressitilaisuudessa kertonut olevansa juuri saamassa uu-
destaan kiinni luovasta prosessista, mikä näkyi muka Baldu-
rissa. Millä tavalla, tuntui Tawast ihmettelevän rivien välistä. 
Sehän oli sitä samaa pällistelyä, koipien hidasta nostelua ja 
tuijottelua mahtipontisesti tyhjyyttä alleviivaavien skitsiko-
risteiden seasta, johon Uotisen esityksissä oli jo kyllästytty 
upean visuaalisen maailman keskeltä. Aihekin oli yhtä epä-
tosi kuin mielenkiinnoton; kaunis Nanna rakastu hyvään 
Baldur-jumalaan, jota paha Loki (viikinkien petoksen ja 
valheen jumala, joka oli punatukkainen ja jonka vihreät sil-
mät säkenöivät ja joka myös ankarasti homosteli mielensä 
mukaan, miten halusi). 

Tawast kirjoitti Uotisen edellisen kokoillan baletin, Wal-
tari-yhtyeen hevymusiikkiin koreografioidun ja yhdessä 
yhtyeen kanssa esitetyn Evankeliumin (1999) käsitelleen 
samoja teemoja ”huomattavasti mahtipontisemmin, pinnal-
lisemmin ja musiikin ehdoilla liikkuen”, jolloin viimeistään 
heikkoälyisempikin tajusi Uotisen jämähtäneen paikalleen 
toistamaan sitä tyhjää, mitä hänen päänsä oli täynnä. Tämä 
oli viimeinen naula Uotisen taiteellisen uskottavuuden ark-
kuun. Tawast hoiti vain terminaalivaiheen päätökseen pis-
tämällä kuolevaa kuningasta lopun nopeuttamiseksi tikarilla 
rintaan tunnetuin seurauksin. 

Tämän jälkeen Uotinen ei enää kiinnostanut uutta, äly-
kästä ja elämyksiä metsästävää nykytanssi- tai muuta avant-
gardistista taideyleisöä, vaan oli kiinnostamattomuudessaan 
ja ”ohhoijaajuu”-luokituksessaan tipahtanut jonnekin epä-
määräiseen turkulaiseen Tiina Lindfors-unohdusluokkaan 
kulttuurirahaston palkinnon kera c 3:seksi tanssin tätimafia 
6–0 Jorma Seitkytvee-loppuottelussa.



227

Homotanssijat
Virpi Suutari kirjoittaa Tanssi-lehden jutussa 1/95 otsikolla 
”Paljastuksia homotanssijoista”: Ei. He eivät kouri toisiaan 
salaisissa orgioissa. He eivät myöskään kisaile keskenään 
Kansallisbaletin harjoitustauoilla kuten heterotanssijat teke-
vät. Tanssissa he ovat enemmistönä, muualla he ovat tottu-
neet osaansa vähemmistönä. Silti heitä on tanssijoissa paljon 
vähemmän kuin luullaan. Mutta tuottavatko homotanssijat 
erityistä homotaidetta? Muodostavatko he peräti homoma-
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fian, kuten jotkut heterot väittävät?” Monet kysyivät, miksi 
homous ja määritteet ”epämiehekäs” ja feminiininen” yhdis-
tetään melkein automaattisesti (tanssijan seksuaalisesta suun-
tautumisesta riippumatta) miestanssijoihin? Homous on aina 
tavalla tai toisella liittynyt tanssiin, mutta vasta yleisen vapaan 
ilmapiirin ansiosta ja homojen vapautusliikkeen innoittamana 
alkoi 1970-luvulta varovaisesti nostaa päätään myös maail-
manlaajuisesti homotanssi. 

Suomessa Uotista ja hänen 1980-luvun tanssijoitaan saa 
sekä kiittää että moittia vahvan maskuliinisen homoerotii-
kan tuomisesta suomalaiseen nykytanssin tanssin tätimafian 
mieliharmiksi. Uotisen tanssijoista ”unohtumaton ilkikurisen 
Pan-hahmon ja himokkaan faunin lahjakas risteymä” Pauli 
Pöllönen suorastaan haisi sähisten aggressiiviselle spermalle, 
joka hänestä näytti tihkuvan tanssiesitysten lomassa. Tämä 
kaikki oli liikaa hiljaa kulisseissa takavasemmalla kärsineiden 
poliittisesti vasemmiston äärilaidoille sijoittuneiden feminis-
tien ja lesbojen, näiden nousevien nykytanssitähtien ja tans-
sin tätimafian esikoulussa silloin vielä taapertaneiden, omaan 
erehtymättömyytensä uskoneiden mielen jättiläisten mielestä. 
Uotinen oli omassa lajissaankin melko harvinainen poikkeus.

Auli Räsänen kirjoitti Tanssi-lehdessä numerossa 4/1994 
ensimmäisenä kannanottona homojen sosiaaliseen asemaan 
olleen Rudi van Dantzingin baletti Monument for a Dead 
Boy vuodelta 1965: ”Teoksessa nuori mies löytää identiteet-
tinsä, mutta joutuu brutaalin väkivallan kohteeksi ja päätyy 
itsemurhaan. Amsterdamin vapaamielisessä ilmapiirissä ba-
letti saavutti hyväksynnän, mutta kun se vajaat kymmenen 
vuotta myöhemmin tuli American Ballet Theatren ohjelmis-
toon, ensi-iltayleisö kikatti homokohtauksille. Ei ihme, että 
nimenomaan Yhdysvalloissa saavutti huikeaa menestystä tran-
svestiittiryhmä Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, joka 
antoi luvan nauraa sekä homoille, että baletin paradoksaali-
suudelle, kun miestanssijat esittivät Joutsenlammen kaltaisia 



229

balettiklassikkoja.”
Räsänen kertoo, miten homoja kohtaan tunnetut ennakko-

luulot pidättelivät pitkään koreografeja kutsumasta aiheitaan 
oikeilla nimillä: ”Bejartin tavoin Joffrey Balletin koreografi 
Gerald Arpino kätki homoaiheita kreikkalaiseen mytologi-
aan. Se ei kuitenkaan hämännyt katsojia: kaksinaismoralistit 
näkivät balteissa skandaalin aiheen, mistä pelästyneenä Arpi-
no kiisti homoseksuaalisen sisällön”. Arpinon kanta herätti 
kuitenkin Räsäsen mukaan homouteen hyväksyvästi suhtau-
tuvissa kriitikoissa ärtymystä. Yhdysvaltojen tunnetuin tans-
sikriitikko Clive Barnes kirjoitti: Arpino voi kutsua päähen-
kilöitään Daidalokseksi, isäksi ja pojaksi vaikka niin kauan, 
että hänen naamansa muuttuu siniseksi, mutta se ei muuta 
miksikään sitä tosiseikkaa, että katsoja näkee aikuisten mies-
ten välisen rakkauskohtauksen.” 

Kirjassaan ”The Male Dancer”(1995) brittitukija Ramsay 
Burt kirjoitti mieskuvan muutoksesta länsimaisessa taide-
tanssissa, kirjoitti Tanssi-lehdessä Ari Tenhula: ”Kun Ramsay 
Burt pääsee 1980-90-lukujen tanssiteoksiin ja koreografeihin, 
hänen teoreettinen kehyksensä laajenee. Keskipisteeseen nou-
sevat vaihtoehtoiset ja marginaaliset strategiat, joiden avulla 
mieskuvaa on voitu kyseenalaistaa ja monipuolistaa näyttä-
möllä.” Erityisen kiinnostavaa ovat hänen pohdintansa Ballets 
Russesin ja Nijinskyn (nimi kirjoitetaan monella tavalla) hah-
molla. Miksi venäläisestä baletista tuli niin suosittu Pariisissa 
ja muissa eurooppalaisissa metropoleissa? Se onnistui olemaan 
uutta aja sen piilohomosanoma, oli sen ajan moraalisten mit-
tapuiden mukaan vallankumouksellisen räjähtävää, mikä ei 
jättänyt ketään taiteen ympärillä liikkuvaa homo – ei tosin 
seksuaaliselta energialta muitakaan – kylmäksi osaamalla yh-
distää tanssin seksuaalisen sanoman tanssijoiden miehiseen 
voimaan. Diaghilevin johtama venäläinen baletti, että Ni-
jinsky olivat poikkeuksellisia ilmiöitä sen ajan maskuliinisessa 
dekanssin hengessä. Burt kirjoitti, miten venäläisen miestans-
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sijoita pidettiin hurjina pakanoina, mutta joiden elinvoima 
oli samaan aikaan sekä tervettä että luonnollista. Venäläiset 
toivat miehen takaisin pas de deux-tanssiin ja miehet tanssin 
solisteiksi. 

Ted Shawnin atleettinen miesryhmän 1930-luvulla enna-
koi modernin miestanssijan ja silloisesta käsityksestä poikkea-
van homoidentiteetin tuloa kirjoitti Räsänen: ”Shawnin mies-
ryhmä oli myös vastaisku modernin tanssin naisdominanssille. 
Mieskuvat olivat modernismin varhaisvaiheessa naisten luo-
muksia, kunnes keskeisten vaikuttajien Martha Grahamin ja 
Doris Humpreyn ryhmistä erkani koreografin uralle lahjak-
kaita miehiä.” Samalla kun Uotinen toi ”perverssologian” ja 
”firiikit” nykytanssin piiriin laajentaen sen kiinnostavuutta 
ja hyväksyttävyyttä keskiluokan rajua irtiottoa tylsän latte-
aan pikkuporvarillisuuteen ottavien hyvinvointikakaroiden 
keskuudessa, tanssin tätimafian lastentarhaosastolaiset aloit-
tivat hitaan mutta varman Uotisen nälvimisen tarkoitukse-
naan suistaa ajan myötä valtaistuimelta, joka kuului heidän 
mielestään valtaan itsensä hiljaa teatterikoulun tanssitaiteen 
kautta kammenneelle matriarkaatille, joka sai operaatioonsa, 
jota voisi yhtä hyvin kutsua ”ovelaksi vallankaappaukseksi” 
hiljaista sivustatukea tanssin tätimafian kirjoitustaitoiselta 
älykkösiiveltä. 

Uotista aletiin syyttää pinnalliseksi ja hänen naiskuvansa 
tuomittiin yksimielisesti olemattomaksi. Hieman vaikeaa se 
olisi ollutkin Uotisen unenomaisissa näyissä, joiden esoteeri-
sesteettisen maailman hän oli lainannut homoundegroundin 
esi-isiltä, Kenneth Angerilta ja John Bidgoodilta päätyen lo-
pulta kuin varkain piilo-Madonnan, - Kalvin Kleinin, - Ro-
bert Mapplethorpin sekä - Pierre&Gilles-maailman tyhjää 
runkkaavan satyyriepätoivon maailmanlopun maailmanku-
vastoon toistamaan itseään pistooli ohimolla ja pulusilmä 
valppaana vaanimaan seuraavaa seksiorjaansa, joka jaksoi 
odottaa ja odottaa ja odottaa lisää superlatiivisäihkyvää ver-
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baalitykitystä, kuten jo kuvatussa onttouden maailmanmes-
taruudeksi osoittautuneessa Baldurissa, joka osoitti olevan 
jotain muuta kuin antoi ymmärtää olevansa Minna Tawastin 
sanoin: ”Baldurin hahmo jäi korostetun yksitasoiseksi. My-
tologiassa hyvyys on harvoin kiinnostavaa siitäkin syystä, että 
yleensä se ei ole draamaa liikkeellepaneva voima. Silti: onko 
hyvyys yhtä kuin yksiselitteisyys?” 

Varsinainen pääasia on se, että tanssin tätimafia saa Tawas-
tin kritiikissä tuotua ensi kertaa tyytyväisenä julki Uotisen 
mieskäsityksen vastaisen nykytanssin naiseuden olemuksen 
juurruttaen sen takaraivoomme tästä lähin vallitsevaksi nor-
miksi. Tawast hehkuttaa Nina Hyväristä, joka nousi hänen 
mielestään esityksen liikkeellisesti ja tulkinnallisesti kiinnos-
tavammaksi esityksen Nannana: ”Hänen koreografiansa ei ole 
aivan yhtä seremoniallista kuin Saikkosen ja Siikalan. Nannan 
hahmossa on jo rakenteellisestikin enemmän kerroksisuutta: 
hänen ominaisuutensa on naiseus, mutta funktionsa olla ra-
kastunut. Nanna ja Baldurin duetto on teoksen kaunis ydin, 
sensuellia ja koskettavan kaunis.” Näin ovelasti tanssin täti-
mafia kaappasi lopullisesti eroottisen alkuvoiman ja aloitteen 
yläilmoissa itseään ihailemaan erehtyneeltä Uotiselta ”naisel-
listaen” sen Uotisen voimatta asialle enää mitään. Jukka O. 
Miettinen kirjoitti tanssissa uuden naisidentiteetin ilmentä-
neen maanläheistä voimaa ja seksuaalisuutta - kenellekään ei 
kuitenkaan Miettisen mukaan olisi tullut mieleenkään pitää 
modernin tanssin silloisia naisryhmiä lesboina. Sosiaalisesti-
han kaikki naiset olivat hänen mukaansa silloin vähemmistön 
asemassa.

Räsäsen mukaan mieskoreografien luoma mieskuva oli 
maskuliininen, mutta neutraali suhteessa seksuaalisuuteen, 
mikä tutkijoiden mukaan heijasteli latenttia homoutta: ”He 
loivat enimmäkseen symbolisia ja myyttisiä tai Merce Cun-
ninghamin lailla androgyynejä teoksia, joissa liikkeellä ei enää 
ollut sukupuoleen sidottua merkitystä. Vaikka Yhdysvaltojen 
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modernissa tanssissa ei vielä edes kosketeltu homotematiik-
kaa, homoseksuaalien miestanssijoiden ja -koreografien ”ma-
fia” ärsytti heteromiehiä. Liekö syynä ollut se, että heteromie-
het joutuivat tanssin sektorilla samaan vähemmistöasemaan 
kuin homot yhteiskuntaelämäsään.” 

Räsänen on kirjoittanut homotanssijuttunsa keskellä ny-
kytanssin kuuminta homobuumia 1990-luvulla ja silti sen 
sisältämä ajankuva tuntuu istuvan vielä meidän päiviimme. 
Ei ole kovinkaan pitkää aikaa siitä, kun ilkeästi vihjailevat 
homotanssijakeskustelut (ovat sitä vieläkin Kehä III:sen ulko-
puolella ikävänharmaassa lehmänpaskalle haisevassa entisessä 
junttien Kepulandiassa, nykyisessä aggressiivisten öykkäreiden 
Persulandiassa) olivat joka vuosi yhtä varma keväänmerkki, 
kuin paikallislehtien koirankakkajutut. Räsänen kirjoittaa 
Maurice Bejartia voitavan pitää homotematiikan vallanku-
mouksellisena: ”Hänen baleteissaan oli jo 1950-luvulla ho-
moeroottisia kuvia, joskin koreografisen vision määrittelemi-
nen seksuaaliseksi voi johtaa myös ylitulkintoihin. Bejart ei 
kutenkaan jätä katsojaansa epätietoiseksi. Hänen balettejaan 
inspiroi mies. Samalla kun miehen suhde naiseen on niissä 
äärimmäisen muodollinen, jopa kylmä ja vihamielinen, Bejart 
nostaa esiin keskenään tanssivat miehet ja korvaa klassisen 
tradition naisryhmän miehillä. Hän esittelee miehen masku-
liinisena ja viehätysvoimastaan tietoisena seksiobjektina, jon-
ka aistillisuus sijoittuu notkeasti liikkuvan lantion alueelle.” 

Kuulostaako tutulta? Juuri näin voisi kuvailla myös Uoti-
sen tanssinäkemystä. Räsänen jatkaa, että Bejartin ja hieman 
nuoremman John Neumeierin teoksissa homoseksuaalisuus 
esiintyy usein ystävyyden ja veljeyden kaavussa, jota taas oli 
vaikea hahmottaa Uotisen maailmojen syövereistä. Räsänen 
jatkaa balettinäyttämöiden veljeskuntien ja miehisten riittien 
ilmentäneen seksuaalista tematiikkaa verhotussa muodossa, 
jolloin suuren yleisön oli helpompi omaksua ja hyväksyä teos. 
Näin voi sanoa Uotisenkin toimineen. Hänen näyttämäku-
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vansa olivat kuin uusplatonistinen todellisuus; kuvan takana 
oli vielä toinen kuva, jonka ymmärtämiseksi katsojan piti 
ponnistaa hieman yli totutusta turvallisesta tai omata itses-
sään ne salaiset koodit, joilla sitä tulkittiin. Missä vaiheessa 
Uotisen kuvat kääntyivät itseään vastaan, ja sen sisältämän 
seksuaalisuuden kääntöpuoli alkoi ärsyttää uudistuvaa yleisöä, 
joka halusi nähdä jotain uutta siitä uudesta todellisuudesta, 
joka oli jo kolkuttanut ovia? Uotinen oli tipahtanut vielä tällä 
hetkellä tietämättään valtaistuimeltaan odottamaan sitä edel-
lisessä luvussa kerrottua Tawastin pistämää tikaria rintaansa. 

Tämän jälkeen kaikki muuttui ja nykytanssi ei ollut enää 
vaarallinen Uotisen markkinoiman perverssihomouden irstai-
lukenttä. Se oli ”naisistettu” ja saanut vauvanripulintuoksun 
lisäksi anoreksiset butotanssijoilta näyttäneet naistanssijoiden 
uhmakkaat kasvot aina alan auktoriteeteiksi eli tanssitaiteen 
professoreiksi asti. Miestanssijat olivat kuitenkin vielä usein 
1800-luvulla miehekkäitä heterolihaskimppua. Muutos ta-
pahtui feminiiniseen suuntaan vasta hieman myöhemmin, 
kun arvostelijat, kuten ranskalainen esteetikko Theophile 
Gautier kirjoitti: ”Tiedätte miten inhottava näky tavallinen 
miestanssija on – kookas, kömpelö olento, jonka pitkän 
kaulan lihakset pullistelevat, stereotyyppinen hymy…,seu-
rakunnan vahtimestarin paksut pohkeet, ja sitten ne suuret 
kulmikkaat kyynärpääliikkeet jalkojen pysyessä soveliaissa 
asennoissa…Mikään tuskin voisi olla hirvittävämpää, enkä 
todellakaan voisi vastustaa heittää häntä omenoilla ja keite-
tyillä munilla Operan tavanomaisen kukkaryöpyn sijaan.” 
naismaisesta miehestä ja naismaisia liikkeitä naismaisesti te-
kevistä miehistä tuli jo 1900-luvulla peruskauraa baleteissa. 
Mutta itse homoudesta tuli vallitseva normi ja tavoiteltu asia 
tietyissä taidepiireissä vasta 1960-luvun lopun kukkaisvallan 
seksuaalisen vallankumouksen jälkeen. 

Suomessa se sai myös 1990-luvun lopulla irvokkaita piirtei-
tä tanssimaailmassa, mistä hyvänä esimerkkinä on Piia Ahosen 
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Tanssi-lehdessä 1998 otsikolla ”Poliittisesti korrektia ja kes-
kinkertaista” arvostelu kaapista ulos tulleen Ismo-Pekka Hei-
kinheimon koreografiasta ToF. Mukana esityksessä keskisessä 
roolissa oli sen ajan transuparodiatähti ja ex-iskelmälaulaja 
Markku I. Arokannon yhteistyökumppani, tuhti täti nimel-
tään Sirkka Tälli, josta oli tullut väljähtynyt vitsi Dame Ed-
nalle ilman Dame Ednan säihkyvää verbaalitykitystä. Ensi-ilta 
oli täynnä. Mutta valitettavasti esitys ei kyennyt lunastamaan 
Ahosen mielestä ennakkotunnelman herättämiä odotuksia. 
Uhkea Tälli oli varastanut kirjoittajan mukaan melko täydelli-
sesti shown alkuosan puhuvilta, tanssivilta ja laulavilta. Esitys 
oli täynnä tylsiä ja jo liikaa nähtyjä homokliseitä. Revyyosassa 
oli kirjoittajan mukaan löysyyttä ja tyhjäkäyntiä kokonaisuu-
den jäädessä hampaattomaksi. Lopulta rakenne hajosi ja esitys 
muuttui Ahosen mukaan pitkästyttäväksi: ”ToFin liikekieli ei 
näyttänyt omaperäiseltä. Teoksen ”aggressiivisen” kohtauksen 
vaatima energiataso jäi myös saavuttamatta. Käsiohjelma ju-
listaa: Tämä on fantasiaa. Tämä on faktaa. Rakkaat ystävät, 
tervetuloa homotodellisuuteen! Jos kyse on ironiasta, on se 
kehittymätöntä. Ideat ovat yksittäisiä, niistä ei synny terävää 
ja purevan hauskaa kokonaisuutta.” 

ToFiin katsotaan loppuneen aivottomalla homoudella 
ratsastaminen ja taiteen nimissä tehtaillun viihteellisen ho-
mouden esiinmarssi, mikä alkoi 1990-luvun alussa Uotisen 
tyhjien mieskuvausten ihannoinnista Tuomo Railon ja Jukka 
O. Miettisen toistaessa ja matkiessa Uotisen homouden vää-
rinymmärtämisen tematiikkaa vain yksipuolisesti komeille at-
leeteille himon kohteena varatuksi nautinnoksi. Homouden 
kertomukset Tanssi-lehdessä muuttuivat 1990-luvun jälkeen 
homoboomin lieventyessä. Tanssi-lehdessä 5/2013 kerrotaan 
tällaisesta homoudesta Frans Poelstran ja Robert Steinin yhtei-
sestä teoksesta ”Lost in space”, jossa kypsän keski-iän saavut-
taneilla miehillä oli intiimi ja aistiva, yleensä feminiinisyyteen 
liitetty suhde toisiinsa ja omaan ruumiiseensa. Jutun mukaan 
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”esiintyjät sekoittivat sopivalla tavalla ennakkokäsityksiä mas-
kuliinisesta ilmaisusta ja tanssiin yhdistetystä virtuositeetista 
kuitenkin ilman provokaatiota, lämpimästi yleisöönsä suhtau-
tuen” Homous lähes hävisi nykytanssista, se kesytettiin palve-
lemaan tasa-arvoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta 
sekä matriarkaatin johtamaa parempaa huomista. 

Silti homous ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka saikin no-
killeen tanssin tätimafialta. Se vain näytti mikä on häviäjän 
kohtalo tanssin homoseksuaalisessa kääntöpuolessa. Se joka 
väitti, ettei katunut tippaakaan elämänsä vääriä valintoja, 
petti itseään tai valehteli niin sanoessaan peittääkseen ym-
päristöltään sen, että oli kykenemätön mihinkään salaiseen 
typeryyteen; että siksi kaikki oli yhtä tahmeaa, onnetonta ja 
epäsuotuisaa, kuin muukin vastentahtoinen hänen elämäs-
sään. Mutta kuka on tähän syypää monet kysyvät? Avoimen 
homon, Jukka O. Miettisen, kaksoisrooli Uotisen markkina-
miehenä, Hesarin tanssikriitikkona ja erilaisten komiteoiden 
ja tanssin taustajärjestöjen vaikutusvaltaisena jäsenenä samoin 
kuin Uotisen ja Miettisen ystäviin lukeutuneen toisen avoi-
men homon, myöhemmin murhatun professori Kari S. Ti-
kan rooli rahastojen johtokunnissa, alkoivat ärsyttää vuodesta 
toiseen vailla tukea jääneitä muita, melko keskinkertaisia ja 
kateellisia heterotanssijoita. 1990-lukua voi syyllä kutsua sek-
suaalisten vähemmistöjen esiinmarssiksi myös suomalaisessa 
nykytanssissa, ihan kuten muuallakin maailmassa. Siitä tuli 
oikea ylikansallinen kansanliike, joka jatkuu edelleenkin nyt 
suuntana sukupuolettomuus ja seksittömyys. Heterotanssijat 
ovat edelleenkin ihmetyksiä nykytanssimaailmassa, vaikka ai-
kaa on jo kulunut pahimmasta homobuumista. 

Mutta miten kävi? Kukaan ei enää puolusta homoja Miet-
tisen lailla. Homoista on tullut jälleen yleisiä sylkykuppeja. 
Siitä ei ole pitkä aika, kun lihaksikkaat miestanssijat, Sami 
Saikkonen ja Ari Numminenkin, joutuivat haastattelussa 
kuin haastattelussa aina alleviivaamaan maskuliinisuuttaan ja 
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heterouttaan epäileville toimittajille. Miettinen kirjoitti jutus-
saan, miten monet näkivät modernin tanssin aikaan homo-
tanssijat esteeksi tanssikiinnostuksen kasvulle heteropoikien 
keskuudessa: ”New York City Balletin maineikas ensitanssija 
Jacques d´Amboise ryhtyi vastaiskuun, alkoi markkinoida 
tanssia yhtä miehekkäänä ja fyysisesti vaativana lajina kuin 
urheilu ja opettaa pystymetsästä valittuja koulupoikia. D´Am-
boisen argumentit kuulostavat tutuilta, eikö totta – niitä on 
käytetty myös Suomessa, jossa pelko homotartunnasta yhä 
estää monia poikia harrastamasta tanssia.”

 Suomessakin löytyy yhä vieläkin heterotanssijoita, jotka 
syyttävät homotanssijoita lähes kaikesta, ainakin ennen, jos 
lukee Tanssi-lehdessä 4/94 freelancer-tanssija Jukka Perkiön 
purkausta ”homotaiteen ärsyttävyydestä”, joka oli hänen 
mukaansa viime vuosina (1990-luvulla) noussut jotenkin 
automaattisesti syvälliseksi ja herkäksi taiteen tekemiseksi. 
Perkiötä kyllästytti koko aihe, samoin suurinta osaa homoja, 
jotka joutuivat sitä seuraamaan. Homous oli silloin muotia. 
Perkiötä inhotti homous ja androgyynisyys, jotka oli hänen 
mielestään kaluttu jo elokuvissa, tv-mainoksissa ja teatterissa 
loppuun. Siinä hän oli oikeassa. 1980-luvun Music Televisio, 
brittihomopoppi ja -disco olivat vain vahdittaneet 80-luvun 
juppien kanssa samaan aikaan yleistynyttä hedonismia. Per-
kiötä ei niinkään huolestuta homotanssijat kuin epäilys tans-
sin kentällä silloin mellastaneesta homomafiasta, jota Perkiö 
kutsui ”homokorotukseksi tanssielimissä”. 

Hän tarkoitti sillä sitä pientä piiriä, jossa samat ihmiset 
ovat jakamassa rahoja, kirjoittavat esityksiä ja järjestävät niitä. 
Ongelma oli laaja, sillä kilpailun kovetessa monet heterof-
reelancerit jäivät nuolemaan näppejään, kuten Perkiö todis-
ti: ”Jääväävätkö eri toimikunnissa ja instituutioissa istuvat 
ihmiset itsensä suhteessa omaan sosiaaliseen kenttäänsä vai 
suosivatko he sitä? Minusta tuntuu, että suosimista tapahtuu. 
Vaikuttaa siltä, että heterojen ja naisten on vaikeampi saada 
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teoksilleen rahoitusta kuin homojen.” Bejart ja Neumeier 
palvoivat Räsäsen mukaan teoksissaan miesruumiin fyysistä 
kauneutta: ”Baletissaan Mahlerin 3. sinfoniaan Neumeier 
muotoilee miestanssijoiden lähes alastomista kehoista veis-
toksellisia ryhmiä ja luo heidän välilleen vahvoja jännitteitä. 
Bejartin Dionysos Suite taas on kuin gay party, jossa viinin 
juovuttamat puolialastomat miehet tanssivat riehakkaasti kes-
kenään.” 

Tanssikriitikko Harri Kuusisaaren mukaan Uotisen Bal-
let Pathetiquessa muusikot valittivat, etteivät voineen muka 
soittaa pyhänä pitämäänsä Tshaikovskin kuudetta sinfoniaa, 
kun lavalla miehet vilistivät tyllihameissaan ja puolipaljaine 
takapuolineen. Homouden kuvaaminen on muuttumassa 
nykytanssissa samaan aikaan kun itse homous on saanut toi-
senlaiset kasvot ympäröivässä yhteiskunnassa. Homous ei ole 
itsessään homoutta vain itsessään homoutta. Se on hajonnut 
moneksi eri seksuaaliseksi olemiseksi ollen myös joskus ei-ho-
moutta itsessään vastalauseena tai kannanottona kliseisille 
stereotypioille Erotiikka  voidaan kokea etäältä, kuten Zo-
diakissa nähty Anna-Maria Häkkisen& Jarkko Partasen ”Dig 
my jockey”-teoksessa, jossa ratsastaminen toisella ihmisellä oli 
samaa kuin seksuaalinen alistaminen ja kulttuurikoodina ra-
juus sama kuin ikävä ulkopuolisuus ja yksinäisyys koko maa-
ilman ollessa vain yhden, kahden asennon ja ennalta annetun 
maailman toistamista ilman ilon häivää.

Miehen maskuliinisuus tanssissa on kiinnostava asia, kun 
katsoo tanssin mieskuvan ja eroottisuuden muutosta tässäkin 
luvussa lyhyesti karrikoiden esitettynä. Tero Saarinen edustaa 
suomalaisessa nykytanssissa eräänlaista nykyhomomiesten 
tavoiteltua ideaalimaskuliinisuutta, johon liittyy atleettinen 
kroppa, tietynlaisen yhteiskunnallinen coolius, kulmikkaat 
muodot ja Saarisen yhdeksi tavaramerkiksi muodostunut ho-
moherkkyys, joka ei huuda vaan kuiskaa. Saarinen on myös 
sanonut osuvasti suomalaisen miehen perimässä olevan jotain, 
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mikä asettaa hänet itseään vastaan. Hieman samaa mietti jo 
aikoinaan legendaarinen teatteriguru Joukko Turkka, jonka 
mielestä suuri suomalaisen yhteiskunnan kulttuurinen oival-
lus on poikien traagisuus: ”Heidän on pakko. Ei siinä olisi 
mitään, jos Jeesus olisi jumalan tytär, ja siihen liittyvä pel-
ko miehisten kasvojen menettämisessä elämän valtapelissä 
jokaisessa miehessä piilevässä naismaisuudessa. Kuinka isoja 
merkityksellinen keksintö olisi Iso Homo. Valtava ja karvai-
nen tyyppi, jos Spedeen lisäisi vähän lihavuutta, karvaisuutta, 
terveyttä, punakkuutta ja kiharaa kähärää tukkaa niin käsi-
tätte, minkälaisesta tyypistä olisi kyse. Ei mikään pikkuhint-
tari, vaan ylivoimainen, härski ja huumorintajuinen ja terve 
jättiläinen, joka nauraisi miehekkyydelle ja pussailisi väkisin 
rimpuilevia miehiä.”

Tanssija-koreografi Tuomo Railo kirjoitti Tanssi-lehteen 
otsikolla ”Miehet heteroina ja homot naisina” artikkelin, jos-
sa hän parhaan homoboomin aikaan väitti Kuopio Tanssii ja 
Soi – festivaalilla homoeroottisen virityksen kuplineen sekä 
piilossa lihaksikkaan pinnan alla että juhlan aiheena karkki-
paperiin käärittynä. Kirjoitus on lajissaan sekä ehdottoman 
typerä että yksipuolistava himokkaan homon himokkaasta 
katseesta kertovana kaikkea kaunista ja isoaseista kliseistä 
maskuliinihomoutta kohtaan, ollen vain tyyppiesimerkki 
esineellistävästä ja eriarvoistavasta tanssin kauniin pojan it-
serakkaasta homonäkemyksestä. Ohjelma pyrki hänen mu-
kaansa laventamaan näyttämön mieskuvaa; vastuussa olivat 
yksinomaan mieskoreografit ja – esiintyjät: ”Esityksissä huu-
mori ja tilannekomiikka vuorottelivat atleettisten, eroottisten 
ja dramaattisten tunnelmien kanssa.” 

Jukka O. Miettinen näki homokulttuurin samoin van-
hakantaisesti vain yhdestä, esteettisestä luukusta ihaillen 
sen leviämistä näkemättä sen ongelmia muille seksuaalisille 
vähemmistöille, kun hän kirjoittaa homojen roolimallien 
monipuolistuneen: ”Esimerkiksi Tom Of Finlandin piirros-
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sankareiden, Village People-yhtyeen ja monen muiden po-
pulaaritaiteilijoiden propagoima mustaan nahkaan sonnus-
tautunut ”miehekäs”, olemassaolostaan ja seksuaaliteetistaan 
ylpeä miestyyppi syrjäytti vanhan parfymoidun ranteita si-
rosti ojentelevan homomallin, joka jäi enää elämään lähinnä 
drag-näyttämöille.” Kuinka kapea olikaan silloinkin jo hänen 
hätiköity ja liian optimistinen analyysiinsa, sen ymmärräm-
me tänään, ja pintapuolinen sekä väärä, kun hän vielä sanoo 
typerästi kuin rintarottingilla: ”Myytti miestanssijoista mi-
mosanherkkinä, sukkahousuissa hiippailevina homoina näyt-
tää menettäneen täydellisesti ajankohtaisuutensa.” 

Suomessa oli silti hyvin vähän itse varsinaisia homotanssi-
teoksia, ellei sellaiseksi lasketa Uotisen Ballet Pathetique, jolla 
oli yllättävän paljon yhtymäkohtia Matthew Bournen Jout-
senlampeen, Auli Räsänen kirjoiti joutsenkohtausten tuoneen 
mieleen Uotisen Ballet Pathetiquen miesryhmä: ”Niissä on 
kuitenkin eri sisältä. Bournen miehet höyhenpöksyissään oli-
vat yllättävän lähellä brittiläistä music hall-perinnettä – niillä 
ei toisin sanoen ollut mitään erityisen herkkää tai syvällistä 
viesti, toisin kuin Uotisen baletissa, jossa ryhmän merkitys 
oli moniselitteinen. Auli Räsänen mielestä Matthew Bournen 
Joutsenlampi oli gay-versio koko kansalle: ”Bournen moder-
nissa versiossa joutsenet ovat keskeinen aihe, sillä koreografi 
projisoi joutseniin prinssin seksuaalisen etsinnän ja toiveet. 
Miespuolinen joutsen (ykkösmiehityksessä ja myyntivide-
olla Lontoon Royal Balletin karismaattinen Adam Cooper) 
ilmestyy prinssin unessa. Yöllisessä puistossa, jotka ovat olleet 
homojen perinteisiä kokoontumispaikkoja, prinssille ilmestyy 
miesjoutsenten ryhmä lihaksikas unelmamies kärjessään, ja 
prinssi nousee onnensa kukkuloille. Parinkymmenhenkinen 
joutsenryhmä uhkuu testosteronia, sen liikkeet mukailevat 
Joutsenlammen valkoisten näytösten tekijän Lev Ivanonin 
liikesarjoja modernin kulmikkaasti ja aggressiivisesti. Ryhmä 
esittäytyy homoyhteisönä, jossa on joukkovoimaa, mutta il-



240

meisen tiukat käyttäytymisen koodit, joiden mukaan johtavan 
miesjoutsenen suhde prinssiin tuomitaan.”

Räsäsen mukaan balettinäyttämöiden veljeskunnat ja 
miehiset riitit ilmensivät seksuaalista tematiikkaa verhotussa 
muodossa, jolloin suuren yleisön oli helpompi omaksua ja 
hyväksyä teos. Suomalaista miestematiikkaa hän ei olisi moit-
tinut monoliittiseksi. Miehet käsittelivät hänen mukaansa 
identiteettiään monin vivahtein, eikä käsittelytapa rajautunut 
sukupuolisen suuntauksen mukaan: ”Raatikon tuotantojen 
miehet edustivat hyväksyttyä atleettista heteromieskuvaa, 
kunnes Jorma Uotinen avasi ensin androgyynillä Jojo-hah-
mollaan keskustelun, sitten Punaisen kuun homoeroottisella 
kohtauksella. Pimeyden puuteria käsitteli kahden miehen ja 
naisen suhdetta, Ballet Pathetiquessa hän puki miehet su-
kupuolettomiksi ballerinoiksi. Kiinnostavaa kyllä, naisko-
reografi – Sanna Kekäläinen – toi näyttämölle sensitiivisen 
homomiehen kuvan. Tuotannossa Te jotka asutte aikaa oli 
duetto, jossa kaksi merimiespukuista Querelle-hahmoa koh-
taa ja käy läpi komplisoitua suhdettaan. Kuuhulluissa mies-
ryhmä juopuu aistillisuudesta, toistensa kehon kokemisesta.” 
Tanssin arvostelijoissa oli myös paljon homoja – oikeastaan 
kaikki miespuoliset, kuten myös sujuvakynäinen toimittaja 
Arto Hyvönen. Missähän kaikki nämä 1990-luvun ylväät 
ja itsetietoiset homot mahtavat olla tänään ja ajatella nyky-
tanssista sekä Uotisesta, jotka pettivät heidän unelmansa? Vai 
miten se meni? Tiedämmekö mitä oikeasti tuolloin tapahtui 
ja kenen toimesta? Oliko kyse sittenkin tätien tanssimafian 
hyvin suunnitellusta hiljaisesta vallankumouksesta nykytans-
sin naisdominanssin puolesta ja Jorma Seitkytveen taistelusta 
yksinäisenä sutena mahdotonta vastaan? Mutta miten onkaan 
paljon nykyhomoaikaa kulunut siitä, kun eräs amerikkalainen 
kriitikko moitti Bejartin teoksen Gaite Parisienne eroottista 
piilokuvaa. ”Miten tuhmaa Bejartilta – kutsua nyt ilmiselvää 
gay-duettoa isän ja pojan sovintokohtaukseksi”.
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Unohdetut 
mestariteokset

Tanssi-lehden numerossa 5/2008 keskusteltiin laajasti, mil-
lainen on hyvä tanssiteos toimittaja Raisa Rauhamaan ja 
koreografi Eeva Muilun edellisessä numerossa alkaneen kes-
kustelun innoittamana siitä, miksi nykytanssia on niin vaikea 
hahmottaa ja minkälaista teosta pidetään hyvänä. Koreografi 
Eeva Muilu piti toimittaja Raisa Rauhamaan ajatuksia vää-
rinä, koska rauhamaa ei pitänyt eräästä hänen esityksestään. 

Rauhamaan mielestä Muilu oli perannut hänen kolumnin-
sa kirppukammalla ja löytäneen siitä olemattomiakin pöpö-
jä. Juttunsa otsikossa Muilu oli kysynyt mikä on katsomisen 
arvoinen esitys? Rauhamaa on sitä mieltä, että nykytanssis-
sa on edelleen sekä oikein hyviä, että ihan surkeita teoksia: 
”Mutta se, mikä on kiellettyä, on näiden hyvien ja huonojen, 
on näiden hyvien ja huonojen reilu erottaminen toisistaan.” 
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Joskus se on ollut niin vaikeaa, että moni hyvä teos ei ole 
saanut arvoistaan kohtelua ja huomiota, mutta usein muista 
”yleisistä syistä.

Suomalaisessa nykytanssissa sen kapea ja kansainvälisesti 
suuntautunut kärki – lähinnä Jorma Uotinen ja Tero Saa-
rinen, veivät 1990-luvulla lähes kaiken huomion niin, että 
teatterikorkeakoulun ympärillä toimineet ja tanssiesityksiään 
esittäneet tekijät ja myöhemmin käytännössä suomalaisesta 
nykytanssista yksin vastannut uuden tanssin keskus Zodiak ja 
muut vapaan kentän tanssijat jäivät vaille ansaitsemaansa huo-
miota valtamedioissa. Paula Tuominen muisteli Tanssi-lehdes-
sä, että kun Zodiakin avajaisbileitä lopeteltiin vuonna 1997 
kuultiin prinsessa Dianan kuolleen. 

Zodiak oli ensimmäisenä nykytanssin peloton uudistaja ja 
edelläkävijä tuottaessaan kokonaan uutta esteettistä kuvastoa 
nykytanssimaailmaan. Tanssityylien ja -lajien yhdistäminen 
sekä murtaminen on tänään pikemminkin sääntö kuin poik-
keus. Sanna Kekäläinen muistelee Tanssi-lehdessä 1980-luvun 
olleen hurja: ”Der Ratum oli kollektiiviselta tekotavaltaan hy-
vin 1980-lukulainen teos, jossa bändi, elokuva ja runot olivat 
muiden juttuja. Itse koreografioin dueton, jonka esitin Soilen 
(lahdenperä) kanssa ja ohjasin teoksen lopputulokseensa. Sii-
nä joutui käyttämään kaikenlaisia uusia keinoja, sillä halusin 
pois tanssin puritaanisuudesta.”

Zodiakin äiti ja sielu Raija Ojala julisti Tanssi-lehdessä 
2/2000: ”Nykytanssi pysyköön lajissaan ja luottakoon sekä 
henkisesti että ilmaisullisesti korkeaan tasoonsa ja sen laaje-
nevaan vaikutukseen lähtemättä glamourin, showtanssin tai 
muin halvoin keinoin yleisöjahtiin. Onhan jo vertailu askel 
omaksumiseen. Tanssikritiikki ja -journalismi voi myös tähän 
vaikuttaa kirjoittamalla paneutuvia, ennakkoluulottomia sekä 
käsitteellistäviä tanssiarvosteluja tapahtumaselostusten ja me-
nettelytapakritiikin sijaan. Lähtökohdaksi ei saisi riittää, että 
jossakin on tehty esitys.” 
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Hyvin Ojalan ohjelmanjulistus piti ja nuoret kriitikot 
pääsivät näyttämään osaamistaan Tanssi-lehdessä, jonka ar-
voastelut – kuten seuraava Helena Erkkilänkin – olivat oman 
alansa huippua ja vihjeeksi Tanssi&Teatteri+Sirkus-lehdelle, 
ansaitsisivat tulla julkaistuksi omana kirjanaan (olisin itse nii-
tä keränneenä ja niistä vaikuttuneena valmis toimittamaan 
ja kustantamaan Tanssi-lehden 1990-luvun tanssikritiikistä 
oman kirjansa). 

Tanssi-lehdessä tuli nykytanssin kerman pääasiallinen 
fooruminsa esitellä ja keskustella teoksistaan 1990-luvulla. 
Tällaisia esityksiä olivat mm. Kirsi Monnin Ki-Ai (joka oli 
osa hänen taiteellispainotteisen väitöskirjansa viidestä työstä 
ja samalla tavalla merkittävä kuin myöhemmin dramaturgi 
Pauliina Hulkon teatterin puolelle tehdyn taiteellispainottei-
sen väitöskirjan taiteelliset työt Kiasmassa esitetty Amoralia 
sekä Ateneumissa esitetty Mirri), Paula Tuovisen Blondi ja 
Ari Nummisen Herttarouva sekä Sanna Kekäläisen Pu-
na-Red-Rouge.

Rauhamaasta tuntui Muilun esitystä katsoneena, että ver-
rattuna tanssin kentän avauksiin, hän sai tavallisena taiteen 
kuluttajana uudesta kotimaisesta kirjallisuudesta, ensi-iltaelo-
kuvista ja -teatterista selkeämmän kokonaiskuvan, kirkkaam-
man tajun tärkeistä ja vähemmän tärkeistä teoksista – ilman, 
että hän olisi kaikkea itse lukenut ja nähnyt. 

Helena Erkkilä kirjoitti Tanssi-lehteen Ateneum-salissa en-
si-iltansa 15.11.1997 saaneesta Kirsi Monnin Ki-Ai:sta otsi-
kolla ”Ki-Ai – rakkaustarinoita yksinäisen ehdottomuudesta” 
esityksen olleen nautittava kokonaisuus, jossa kaikki elementit 
tutkivat sisällöllisiä päämääriä (ehkä piikkinä Uotisen päin-
vastaiselle – ulkoisten seikkojen korostamiselle ja jatkuvalle 
tyhjyyden toistolle?): ”Katsojalle kerrottiin esityksen nimi, 
japaninkielinen Ki-Ai, tarkoittaa rakkautta ja että esityksen 
filosofisena viitekehyksenä on Emmanuel Levinasin teoria 
vastuusta, toisen huomioonottamisesta ja toiseuden ehdot-
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tomuudesta.” 
Koreografi korosti jutun mukaan, ettei kysymyksessä ol-

lut Levinasin filosofian kuvittamisesta tanssin keinoin vaan 
”pikemminkin nämä tanssit ovat harjoittelua dialogisuuden, 
toisen huomioonottavan olemisen harjoittelua”. Esityksessä 
oli viisi osaa, joissa yhteyden ja erillisyyden teemaa käsiteltiin: 
”Osista saattoi muodostaa kehystarinan. Näyttämänkorkui-
set videokuvat kehystivät tanssijoita jokaisessa kohtauksessa. 
Ensimmäisessä osassa oli videokuva kehoa hyväilevistä käsis-
tä. Alku oli kirkas, voiman tunnossa käyty dialogi kahden 
ihmisen välillä.”

Miksi tämä esitys oli sitten niin merkittävä? Siksi että 
Monni toi samalla kertaa näyttämölle sekä jotain uutta että 
henkilökohtaisesti totta, mikä kosketti kaikkia katsojia. Tans-
sijoiden Kirsi Monni ja Jussi Nousiaisen liikkeet olivat niin 
luontevia, että ne näyttivät siltä, kuin ne olisivat syntyneen 
esittämishetkellä: ”Parisuhde piinaa molempia osapuolia. 
Riippuvaisuus ja eriytymättömyys eivät mahdollista tarpeellis-
ta välimatkaa ja minuudet sekoittuvat uuvuttavasti toisiinsa.” 
Monnin teos oli rauhallinen ja kuin elokuva itse elokuvassa 
muuttuessaan lopulla performanssimaisemmaksi. 

Monnilla oli aina esityksissään yllätyksiä taskussaan tarjota 
yleisölle ja tunteista välittämisen lisäksi älyllistä pohdittavaa, 
kuten tässäkin, missä hän Hannele Erkkilän mukaan esittää 
ihmisen välisen kuvan optimistisena: ”Ehkä tämänkaltainen 
minuna ja sinuna olemisen etiikka on utopiattoman ajan 
selvänäköisyyttä. Siinä ei vaivuta psykoanalyyttiseen pessi-
mismiin, jossa toinen on vain itsen kuva, peili, josta etsitään 
itseä.” 

Yksi melkein jo unohdettu, mutta omana aikanaan mer-
kittäväksi noussut nykytanssiteos oli Paula Tuovisen Blondi. 
Tanssi-lehdessä 2/2000 kerrotaan, miten Paula Tuovinen tans-
si Blondissa taustanaan Lotta Wennäkosken abstrakti musiik-
ki, josta tulevat ensiksi mieleen urbaanin arjen äänet: 
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”Erilaiset veden äänet kulkevat mukana esityksen alusta 
loppuun. Alussa Blondi poseeraa ja diivailee, ottaa valoku-
vauksellisia asentoja. Välillä liikkeet muuttuvat suuriksi, 
syviksi ja voimakkaiksi, eläimen omanarvontuntoiseksi ja 
tarkoituksenmukaiseksi liikkeeksi ja välillä jännittyneiksi 
tempuiksi, jotka hieman naiivisti pyytävät ”katsokaa minä 
osaan”. Sitten Blondi pukeutuu puseroon ja klonksuttelee 
korkeakorkoisissa sandaaleissa, keikistelee ja rakentaa tuttua 
vaalean hupakon kuvaa. Länsimaisen kulttuurin vaalea ikoni 
etsii itseään. Blondissa on paljon ristiriitaisia aineksia, jotka 
eivät oikein tahdo mahtua yhteen kuvaan eivätkä Blondin 
omakuvaankaan.”

”Kekäläisen Puna-Red-Rouge on sooloteos, jonka alus-
sa Kekäläistä avustaa pukusuunnittelija Kaija lehmuskallio. 
Teokseen kuuluu myös Heli Rekulan viisi lyhyttä videota 
sekä erinäinen määrä esineitä. Näyttämön yleiskuva on tyh-
jä, sillä lavasteita ei ole lainkaan ja Sirje Ruohulan valojakin 
voisi luonnehtia tunnelmamielessä niukoiksi. Enemmänkin 
ne osoittavat, rajaavat ja antavat vihjeen – ovat hyvin ekono-
miset. Ne luovat ympäristön Kekäläisen hätkähdyttäville ja 
naurettaville kuville, joiden vahvimmat elementit ovat tanssija 
itse ja hänen äänensä”. 

Näin kirjoitti päätoimittaja Minna Tawast Tanssi-lehdessä 
2/2007 Sanna Kekäläisen Puna-Red-Rouge teoksesta, joka oli 
hänen mielestään täysin tunnistettavaa Kekäläistä, hyvin hen-
kilökohtainen ja kuitenkin tekijästään etäännytetty. 

Miksi Uotisen Diiva, joka on tyhjää itseihailua täynnä ja 
omaa naisellista turhamaisuutta alleviivaava, sai niin paljon 
huomiota julkisudessa ja esitetiin niin pitkään, kun samaan ai-
kaan Ari Nummisen Herttarouva paneutui paljon syvemmälle 
pohtimaan heteromiehen itsessään olevaa naista? 

Koreografi Ari Numminen oli aikoinaan ihan omaa luok-
kaansa, sekä ”perinteisen tanssin ulkopuolelta tulleena” taval-
lisen taustansa että olemuksensa ja myös tanssiensa ansiosta. 
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Hänessä oli sekä lämpöä että humaania karismaa ja kulmik-
kaissa tansseissaan paljon vakuuttavaa sanomaa ja särmää ih-
misen puolesta kasvottomia jäykkyyksiä vastaan. 

Hauskaa Nummisessa eli myös vahvana ”vanharaatikko-
lainen väkivahva rehellisyys ja maanläheinen tunnustuksel-
lisuus” ja omalle työläistaustalleen uskollinen historiallinen 
herraviha nyrkit taskussa. 

Mirja Tukiainen teki jutun Tanssi-lehteen Ari Nummisen 
työskentelystä tanssiorkesteri Erfurtin ja vapaiden lintujen 
kanssa Jyväskylän kesään 2005 valmistelemasta esityksestä. 
Jutusta välittyy hauska ja mutkaton tunnelma mutta myös 
vahvasti halua muuttaa yhdessä ympäristön ihmistä kiusaavia 
ja vääristyneitä rakenteita. 
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Muka 
kollektiivinen 

kunnianosoitus
Tanssintutkija Tiina Suhosen mukaan nykytaiteella on oi-
kein oma museo, jonka yksi tehtävä on avata ja analysoida 
uuden taiteen eri ilmenemismuotoja yleisölle. Sanoja hänen 
mukaansa epäilevät nykytanssin tekijät olivat ristiriitaisessa 
tilanteessa sikäli, että taidemuodon näkyvyyden parantami-
seksi myös kirjoitusta tuli olla runsaasti. Seuraavaksi tutus-
tumme erääseen sellaiseen mutta epäaitoon ja epätoivoiseen: 
”Sanoisin, että normaalijärjellä varustettu pystymetsäläinen 
on vastaanottavaisempi kuin puolivillainen itseään tuntijana 
pitävä katsoja. Esimerkiksi Tommi Kitin esitykset uppoavat 
meillä kuin veitsi voihin” Näin veisteli kovana jätkänä tunnet-
tu pyhäjärveläinen nykytanssin taustapiru, Marketta Viitala, 
Tanssi-lehden päätoimittaja Minna Tawastin haastattelussa 
1990-luvun lopussa näyttäen osaavansa tanssin tätimafian 
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peruskaavan; silitä sinä minua, niin minäkin silitän sinua. 
Palkinto hämmensi muitakin hänet tuntevia, sillä Viitala on 
kyllä puuhaillut yhtä ja toista hyvää, mutta myös hyvin paljon 
ikävää ja pahaa nykytanssin hajanaisella kentällä jo 1960-lu-
vun lopulta lähtien. 

Kun hänen nimensä mainitsee, vallitsee ensin hieman 
kiusaantunut pitkä tauko ennen kuin vastaaja saa kysytyksi 
epäillen ja hieman peloissaan: Mitä varten tarvitse hänestä tie-
toa? Moni on mieluummin hiljaa kuullessaan hänen nimen-
sä. Suhonen ihmetteli voiko nyt kukaan puhua tai kirjoitta 
tanssista astumatta taiteilijan varpaille, luomatta ”rajoitteita”.  
Ainakin yksi on ilmoittanut, että voi. Marketta Viitala, jonka 
thatcherilainen luonto kovaäänisenä syöjättärenä, joka ei ole 
luonnoltaan ystävällinen tai yhteistyökykyinen vaan ihminen, 
joka jakaa ihmisiä ikävällä, eikä yhdistä kuten palkintoraa-
din perusteluissa väitettiin. Viitalan ansiot eivät ole olleet itse 
varsinaisessa lastentanssissa, jota hän ilmeisesti inhoaa yhtä 
paljon kuin saamaansa kyseenalaista mainetta ”jonkinlaisessa 
mukataidetyössä aikuisten vastaavan toiminnan minimuo-
dossa valmistamassa lapsia johonkin tulevaan suureen”, ku-
ten hän Tanssi-lehdelle antamassaan haastattelussa ohimen-
nen viittasi, kuin karistaakseen harteiltaan mielikuvan tanssin 
tätimafiaan kuuluneesta tanssin ulkopuolisesta amatsoonista 
tamburiini käsissään kimeästi komentoja vastentahtoisille op-
pilailleen huutaen. 

Miten tämä sitten voi olla mahdollista? Suomen peri-
feerinen asema ja umpimielinen kulttuuri-ilmasto takaavat 
edelleenkin sen maassamme, että kaikki uusi rantautuessaan 
Suomeen on jo maailmalla moneen kertaan kyllästymiseen 
saakka nähtyä vanhaa. Niin oli nykytanssinkin suhteen. Uu-
deksi tanssiksi kutsuttu tanssiliike oli jo maailmalla vanhentu-
nut silmissä tullessaan Suomeen. On vaikea kuvitella Viitalaa 
millään tavalla kuuluvaksi osana uuden tanssin liikehdintää, 
joka syntyi vastareaktiona ja kritiikkinä modernin tanssin 
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muotoja, konventioita, liikesanastoa ja tekniikka vastaan. Ei 
hän sitä olekaan. Hän on itse asiassa kaikkea sitä, mitä uusi 
tanssi on vastaan, eräänlainen irvikuva ja uuden tanssin nega-
tiivi, mutta lajissaan jotain muuta tärkeää ja paljon parempaa, 
vaikka asiasta ei julkisesti puhuta; hän tienaa yrittäjänä hyvin 
tanssilla. Ennen siitä ei saanut edes puhua. Jopa ajatusta kult-
tuuriyrittäjistä hävettiin ja elämistä kulttuurin tuilla. 

Ei enää. Nykyisin Viitalaa kutsuttaisiin oikealla tuottajaksi. 
Viitalan aika nykytanssin tuottajana osuu aikaan, jolloin uusi 
tanssi oli vasta alullaan, ja jotain ihan uutta myös Suomessa. 
Se ei vaatinut tanssijoilta lapsesta lähtien omaksuttua tiukkaa 
kurinalaisuutta, atleettista habitusta eikä orjallista kuria tai 
absoluuttista kusipäisyyttä superdiivailuna ja jatkuvana her-
moille käyvänä kilpailuna, vaan painotti enemmän pehmei-
siin tekniikoihin perustuvaa uudenlaista tietoisuutta kehosta 
ja liikkeestä. Uuden tanssin Amsterdamissa koulutuksensa 
saaneet suomalaiset nykytanssijat olivat uranuurtajia monella 
muullakin tapaa kuin vain vallankumousta kehollaan tekevi-
nä taiteilijoina ja ehdottomuudessaan moraalisen varmuuden 
riivaamia. He halusivat tehdä omannäköistä tanssia ja olla 
kaikesta oikeassa muiden samoin ajattelevan samoin; suo-
malaisten nykytanssijoiden rohkeus olla nöyristelemättä um-
mehtuneita valtarakenteita ja umpimielisiä politiikkoja sekä 
heidän tietoinen pyrkimyksensä jäädä kaikkien määrittelyjen 
ja kuvausten ulkopuolelle, toi ajan myötä nykytanssin kentälle 
sinne kauan kaivattua rohkeutta uskoa omaan itseensä ja vi-
sioihinsa, mutta kääntöpuolena ikävän tavan osoittaa sormella 
toista mieltä olevia vastaan. 

Marketta Viitala ei itse saanut palkintoa, eihän ole mikään 
taiteilija luonteeltaan tai ajatuksiltaan. Palkinnon sai silmän-
lumeeksi tasa-arvoa jokaiseen suomalaiseen niemenmutkaan 
tuottava valtiollinen kulttuuripolitiikka osoittaakseen oman 
oikeutuksensa. Palkintoraati hehkutti Viitalan ”johtaman” 
lastentanssiryhmä Kurjenpolvien saaneen kiitosta niin koti 
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-kuin ulkomaillakin, mikä on tietysti Viitalan heille itse 
syöttämänä tietona täyttä puppua, mutta hyvä esimerkki sii-
tä, miten Viitala ei säästele itsensä kehumista ja turhamai-
suuttaan silloin kun hänelle tarjoutuu siihen mahdollisuus; 
esimerkiksi omilla kotisivuillaan kuvatekstissä hän innostui 
kehumaan taiteilijaneläkettään: ”Kurjenpolvet -tiimi juhli 
v. 2018 Viitalan taiteilijaeläkettä ansaitusti yhteisenä asiana. 
Kovin harvinaista takametsissä.” Teksti on tyypillistä Viitalaa, 
se kehuu yhteisesti ansaittua taiteilijaeläkettä, mutta ei anna 
kunniaa, saati rahaa, siitä muille. Tuttu on askelten ääni Viita-
lan oman erinomaisuuden ylistyksessä. Vain hän on pääosassa. 
Muut sivussa. Tosiasia on kuitenkin se, etteivät kaikki näe 
ja koe häntä sellaisena lastentanssin uranuurtaja, kuin hän 
itse julkaisemassaan omakustannekirjassa ”Tanssia elämyksen 
ehdoilla – lasten ja nuorten tanssin luovia prosesseja” (Sovli 
1998). 

Eikö byrokraattisen etäinen nimi jo kerro mistä kirjassa on 
kysymys? Opettajahan se siinä haluaa opettaa, ei taiteilija tai 
lapsista ja heidän mielikuvitusmaailmastaan aidosti kiinnostu-
nut luova ihminen ajatellen lastenmaailmaa kaikessa rikkaassa 
hurjuudessaan kiinnostavana ja tasevertaisena työskentelyma-
teriaalina. Viitala puhuu lasten tanssikulttuurin nimissä koko 
ajan itsestään antaen itselleen taiteilijan luvan. Hän näkee 
”tanssikasvattajana” tanssin yhtenä erinomaisena keinona lu-
jittaa minän rakentumista. Teksti on Viitalan tapaan moneen 
kertaan valmiiksi purtua; tanssi on lapsille suoja omille aja-
tuksille, ideoille, arvoituksille ja vielä muka kiintymykselle. Ja 
sitten tämä kaikkien tanssimaailman idioottien pyhänä mant-
rana toistama latteus lopuksi: ”Tanssin avulla voin ilmaista 
itseäni ja viestittää tuntojani ilman sanojen vaikeaa mediaa”. 
Viitala on käynyt harakkana hieman vastatelemassa sieltä sun 
täältä tanssillisen käskykirjansa sekametelisoppaan. Kuka lapsi 
käyttäisi sanoja ”voin ilmaista itseäni” tai viestittää tuntojani” 
tai mikä vielä pahempaa ”ilman sanojen vaikeaa mediaa”, ellei 
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ole fiksua tyhmien keskuudessa leikkivä? 
Piakkoin yhdeksänkymppiä täyttävä Pohjois-Suomen 

rapsikurkkuinen naisvoimistelusta ponnistava entinen kan-
sakoulunopettaja Marketta Viitala, (1935-) on maaseutuku-
va suomalaisen nykytanssin kulissien takana piilottelevista 
vallantahtoisista ja kaikkeen kykenevistä voimahahmoista eli 
tanssin tätimafiasta. Jyrkän kirja lisää omassa valheellisuudes-
saan vääränlaista todistusta festivaaleista. Paljolta ylimääriseltä 
pahalta olisi säästytty suomalaisen nykytanssin kentällä, jos 
edes joku olisi ottanut vakavasti ne varoitukset, mitä ruot-
salaisen Dansetidningenin kaksi toimittajaa lehdessään kir-
joittivat suomalaisen nykytanssin suurimmasta ongelmasta; 
mielistelystä ja kaunistelusta. Sen sijaan Tanssi-lehti juhlistaa 
päätoimittajansa Minna Tawastin otsikolla ”Marketta Viitalal-
le tanssi on iloin asia. Tämä vuonna suomalaisen nykytanssin 
emeritavaikuttaja Marketta Viitala täyttää 70 vuotta ja hänen 
monien projektiensa huippu, Tykkäätkö tanssista-viikko ja 
taustayhteisönsä Jokilaakson Tanssitaiteen Tuki r.y. täyttä-
vät 20 vuotta. Viitala on ollut puuhanaisensa niin monessa 
pohjoisessa hankkeessa, että hänen nimensä putkahtaa esille 
sieltä sun täältä”. Kirjoitus on selkeästi valheellista suitsutusta 
täynnä, niin että ihan hirvittää lukea sitä. Vaikuttaa siltä, että 
Tawastia on itseäänkin hävettänyt nuolla julkisesti suoma-
laisen nykytanssin piruksi kutsuttua Viitalaa. Tanssi-lehden 
tärkeä ilmoittaja on pidettävä tyytyväisenä niissä tarinoissa, 
jotka hän itse haluaa itsestään julkisuuteen. Siksi Tawastin 
ingressin loppusanat, ”että hänen nimensä putkahtaa esille 
sieltä sun täältä” satiirintajuinen lukija ymmärtää rivien väli-
seksi näpäytykseksi, sillä Tawast ei kerro millä tavalla hänen 
nimensä putkahtaa esille. Miksi nykytanssista puheenollen 
tämäkin on pitänyt sanallistaa? Eikö tästä olisi pitänyt teh-
dä nykytanssiesitys pääosassa itse juhlakalu, kohta 90-vuotta 
täyttävä Marketta Viitala. Millainenhan siitä olisi tullut, jos 
hän olisi sen itse tehnyt?
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Probabilismin 
vaara

Tiina Suhonen sanoi taiteilijan käyttävän edellisessä luvussa 
mainittuja ”rajoitteita” mielellään. Yksi klassinen oheisteks-
tien keino oli Suhosen mielestä aina ollut lainata kriitikoiden 
sanoja. Filosofi Arthur Schopenhauer muistutti, miten tärkeää 
oli oppia jo varhaisessa vaiheessa tietämään, että oli naamiai-
sissa. Hänestä sivistynyt maailmamme oli vain suuri naamio-
huvi. Samoin on taidekentällä, ja aivan erityisesti esittävissä 
taiteissa, kuten nykytanssissa. On kummallista, ettei kukaan 
osaa tai halua puhua aiheesta totta; erityisesti tanssissa ja tans-
sin koulutuksessa siitä teeskentelystä ja valheesta, jota tanssin 
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tätimafia ylläpitää säilyttääkseen omat asemansa tanssikentän 
ehdottomana valtiattarena valvomalla henkisesti mm. tanssi-
koulutusta ja siitä miten tanssista saa puhua ja kirjoittaa. Tans-
sikirjoituksia lukiessa tuntuu, että nämä asiat ovat unohtuneet 
kirjoittajilta erityisesti ns. akateemisessa tanssikirjoituksessa 
muutamaa harvaa lukuun ottamatta. Kaikkea pitäisi aina 
epäillä ja erityisesti valtaa, sen oikeutuksen hakemista ja perus-
teluja mutta myös tapoja esittää asiansa. Esimerkiksi järkevällä 
ja suorapuheisella Schopenhauerilla ei ollut korkeaa käsitystä 
oman alansa, filosofian koulutuksesta. Hänen mukaansa yli-
opistofilosofia oli säännönmukaisesti pelkkää hölynpölyä: sen 
todellinen tarkoitus oli antaa opiskelijoille heidän ajattelunsa 
syvimmäksi pohjaksi se hengensuunta, jota professuurit täyt-
tävä ministeriö piti tarkoituksilleen sopivampana. 

Tässä mielessä maailma ei ole muuttunut mihinkään, vaan 
ehkä jopa pahentunut ainakin Suomessa, missä sivistys on 
kovin kapeaa ja ohutta, ja sekin aina samasta tuutista tuotet-
tua puhumattakaan esittävien taiteiden korkeakoulutuksesta, 
jossa järki ja tunne riitelevät keskenään. Tätien tanssimafian 
suurin apu oman valtansa säilyttämiseksi ja uusintamiseksi 
tuleekin juuri tanssin tätimafian täydellisesti hallitsemalta 
taideyliopiston teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta, 
joka uusintaa tanssin tätimafian vuodesta toiseen koulusta val-
mistuvista uusista tanssijoista, koreografeista ja tanssista kir-
joittavista. Asiaa vahvistaa Ari Tenhulan & Anne Makkosen 
toimittama kirja ”Tarjoumia ja toimijuutta -kirjoituksia tans-
sijantyöstä – tanssijantaiteen maisteriohjelman opinnäytean-
tologia”-kirjan selittelevä ja koukeroinen tyyli, minkä taakse 
on tarkoitus kätkeä se, ettei heillä ole oikeasti sen enempää 
puhuttavaa maailmasta, havainnoistaan ja kokemuksistaan 
kuin nykyfilosofeillekaan, joita he sentään ahkerasti kirjassa 
teksteissään lainaavat. Kirjan esipuheessa toimittajat kertovat 
tekstien syntyneen opiskelijoiden viimeisinä opintosuori-
tuksina ennen heidän siirtymistään tanssin ammattikentälle. 
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Toimittajien mielestä teksteistä ”kaikuu vahvana nuorten val-
mistumassa olevien tanssijoiden ääni: tanssijantyöhön liittyvä 
ajattelu, kokemukset ja odotukset”. Rohkenen epäillä kirjan 
luettuani ja olla hieman toista mieltä. Nykytanssin maailmaa 
hallitsee ”uusvasemmistolaisuus ja uuskuuskytlukulaisuus” 
sulassa sovussa keskenään. 1960-luvulla tekemiseen kaikkial-
la maailmassa ui salakavalasti konservatiivisten perhearvojen 
ja yhteiskunnallisten raja-aitojen kannattajien mieliharmiksi 
”poliittisesteettisiä strategisia tavoitteita”. 

Tästä esimerkkinä Tenhula & Makkonen kirjoittaa ”keho-
työskentelyn” keskeisiä tavoitteita olleen vapautuminen juu-
ri näistä kahleista, joita he kutsuvat poliittisen feminismin 
mukaisilla termeillä ”patriarkaalisesta ja varsinkin naiskehoa 
objektoivasta kehonkäytön tavasta sekä holistisemman suh-
teen löytäminen kehoon ja itseen subjektina”. Mietin miksi 
he kirjoittavat näin jäykän akateemisesti kapulakielellä tans-
sista, joka sentään on taidetta eikä mitään eksaktia matemaat-
tista tiedettä. Mutta mitä he mahtavat kaikella tällä oikeasti 
tarkoittaa? Se että puhuu helpoista asioista vaikeasti, ei tee 
sanottavaa yhtään sen fiksummaksi kuin se on. Päinvastoin. 
Se himmentää kruunun loistoa. Eihän näin puhu kukaan. 
Ei varsinkaan itse kohteena olevat nykytanssijat. Tenhula & 
Makkonen jatkavat kertomalla, että ”kehollisen tulemisen” 
tilaa tukimaan on löytynyt useita liikettä ja kehollista olemas-
saoloa tukivia metodeja, kuten improvisaatio- ja kompositio-
menetelmät sekä monet muut käsitteelliset lähestymistavat, 
jotka ovat yleistyneet heidän mukaansa myös teatterikoulun 
opetuksessa: ”Kehon emansipaatio ja taiteellinen toimijuus 
hakevat tänäkin päivänä omaa aikalaista tulemistaan kuten 
monet opiskelijoiden opinnäytteistä osoittavat.” Tenhulan & 
Makkosen kirja kuvaakin juuri tätä prosessia: ”Tämän päivän 
tanssijantyö elää moninaisuudessa, kyseenalaistaa totuttuja 
taiteen tekemisen käytäntöjä ja artikuloi uutta historiallises-
ti muodostuneiden hierarkioiden, käytänteiden, arvostusten 
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jälkien ja kaikujen säestäminä.” Tutkitaan lisää. Tenhulan & 
Makkosen mielestä nykytanssijalle ”työn mielekkyys löytyy 
kehollisen artikulaation moninaisuuden tutkimisesta taiteel-
listen prosessien ja taideteosten konteksteissa”. Entä miten he 
kuvaavat tanssin rajuja muutoksia yhteiskunnassa: ”Kun tans-
sitaide synnytti Euroopassa 1980-luvulla institutionaalisen 
kentän festivaaleineen ja tuotantotaloineen, syntyi koreogra-
feille myös jatkuva paine tuottaa myytävissä olevia tuotteita 
tasalaatuisina ja tunnistettavina. ” 

Nyt teksti lähenee ”teknisyydessään” jo Bilteman uusien 
myyjien oppaan esipuhetta. Jo heti ensimmäisessä tekstissä, 
Anne Pajusen otsikolla ”Tanssija, esiintyvä taiteilija: tanssijalle 
keskeisten esiintymisen kysymysten tarkastelua (2011) ”vilah-
taa nykyajan jumalainen ja kaikkivoipa Pierre Bourdieu eli 
Judith Butler, jonka nimiin vannovat uusvasemmiston ja uus-
kuuskytlukulaisten mantteliperijöiden lisäksi nimenomaan 
esittävissä taiteissa nykytanssijat, ja jotka lainaavat kirjoituk-
siensa kopiokäsityksen maailmasta mm. muodissa edelleen 
olevien Beauvoirin ja Merleau-Pontyn ideoista. Verrataan 
hieman sitä, millainen on ollut tanssijan tie tähän päivään sa-
dan vuoden aikana sivuosan esittäjästä pääosanesittäjään, kun 
kyseessä on oma kehollisuus. ”Valokuvan tanssi”- suomalai-
sen tanssin kuvat- kirjassa (toimittaneet Hanna-Leena Hela-
vuori, Jukka Kukkonen, Riitta Raatikainen ja Tuomo-Juhani 
Vuorenmaa; kustannus Pohjoinen 1997) kerrotaan kahden 
kulttuurimme kentässä suhteellisen nuoren taidealan – valo-
kuvauksen ja tanssin - yhteistä tarinaa, yleisesti taiteen reu-
na-alueeksi mielletyltä alueelta- tai näin oli ehkä ennen. Jos 
ajatellaan nykypäivää ja stillkuvausta eli pysähtynyttä kuvaa 
esileikkinä elokuvan avaamiin unenomaisiin oman sisäisen 
maailman mielikuvituksen houkutuksiin, valokuvaus – en-
nen kaikkea mustavalkokuvaus - saa oikeutuksensa elokuvan 
eteiskamarina, mutta tanssi ei edes yhdessä kuvauksen kanssa, 
koska tanssivalokuvaus ei kykene samaan ajan ja tilan sekä 
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tunnelmien taianomaisiin vangitsemiseen, kuin mitä eloku-
va, ja on siksi lajissaan jo etäisiksi patsaiksi kohteensa muut-
taessaan elävän idean jäykän asetelmallinen, ja siten elävälle 
elämälle vieras siitä huolimatta, että sekä tanssiin että valoku-
viin saattaisi sisältyä hyvinkin voimakas aistimuksellinen sekä 
vaistonvarainen tunnelataus. 

Tanssin valokuva on tanssin luonteen vastaisena pysähty-
nyttä liikettä. Jäykkiä historiallisia tanssivalokuvia selaillessa 
huomaa, miten vähän arvossa ihmisenä itse tanssijaa on pidet-
ty -oikeastaan enemmänkin pakollisena siedettävänä idiootti-
na toteuttamassa muiden häneen istuttamia käskyjä ja ideoita, 
usein aika hassultakin näyttäviä muodin muuttuessa. Kuvissa 
tanssijaksi puettu ja maskeerattu tanssija kuvittaa tanssijaa 
sellaisena kuin mitä sen kuvittelemme olevan. Tanssija yrit-
tää kätkeä itsensä erilaisten asentojen ja ilmeiden tuolle puo-
len, mistä emme näe mikä hän on, tai haluaisi olla ihmisenä. 
Kuvia katsoessa tulee paha aavistus jostain vielä pahemmasta 
ihmisarvoa alentavasta epäinhimillisestä henkisestä rääkkäyk-
sestä, ihan kuin emme näkisi kaikkea sitä tuskaa, ilottomuutta 
ja väkisin pusertamista, mitä niiden tekemiseen on kuulunut. 
Valokuvat herättävät myös kysymyksen: Mikä on tanssijan 
rooli itse tanssissa ja millaista tanssi on ollut? Tanssijoiden ase-
telmat ovat lähes koomisia; suloisia mutta höppänännäköisiä 
mykkiä Mary Pickford-nymfejä, naismaisia sukkahousuprins-
sejä vahvoissa meikeissään hymyilemässä yhtä teennäistä hy-
myä kuin ovat itse roolinsa ulkopuolella eräänlaisina paina-
jaisunien myrkyllisinä hämähäkkeinä. Mutta on siinä jotain 
muutakin. Katson kuvia sellaisesta maailmasta, missä en olisi 
halunnut elää – ja onneksi en elänytkään. Jukka Kukkonen 
kertoo tunnelmista 1900-luvun alkupuolella kirjan artikke-
lissa otsikolla ”Kuvia tilassa ja ajassa – tanssin valokuvaajat”. 
Jokin näkymätön ja ratkaiseva muuri oli kuvaajien ja tanssi-
joiden välillä kuvien aitoa tunnelmaa pilaamassa: ”Kuvasto 
saa uutta vaihtelevuutta jäykkien poseerausten rinnalle vasta 
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kuluvan vuosisadan (1900-luku) puolella, kun uusien kuvaa-
moiden lisäksi nousee esiin vapaan tanssin papitar Maggie 
Gripenberg oppilaineen. Alussa ja usein myöhemminkin nais-
tanssijat ovat kameran edessä ujoja ja vetäytyviä. Kuvattavan 
katse suuntautuu häveliäästi sivuun tai alas kameran silmästä 
eikä valokuvaajan läsnäolo ateljeeaktissa tuota taiteellista lop-
putulosta. Sekä kuvaaja että kuvattava tuntuvat kaihtavan yk-
silöllistä intiimiä kosketusta. Aira Säilä kertoo siitä julkisesta 
paheksunnasta, jonka ilmeisesti Lennart Brännlundin ottamat 
baletin aistilliset roolikuvat aiheuttivat näyteikkunassa Alek-
santerinkadulla syksyllä 1922.”

Kirjassa suomalaisen nykytanssin yhden tärkeimmän vai-
kuttajan Virve Sutisen kirjaan otsikolla ”Elämänsykinnän 
ruumiillisia heijastumia” kirjoituksessa muistutetaan tanssitai-
teen modernin ajan merkinneen uutta tietoisuutta liikkeestä 
ja ruumiista. Ja vaikka Sutisen kirjoitus on kaanonin mukaan 
kliseinen, sillä siinä toistetaan kouluhistoriamaisesti kaikkien 
tuntemia tapahtumia, on se myös hyvä muistutus siitä, että 
ilman Sutisen tapaisia ”Vestan neitsyiden virgo Vestalis ma-
xima” ilman ei olisi merkityksiä selittävää yliopistoporukkaa, 
ja siksi hänen esimerkkinsä esimerkiksi tässä kirjoituksessa 
selittää paljon, miksi ja millä tavalla he toimivat symbioosissa 
nykytanssijoiden kanssa toteuttaen yhteistä agendaa. Sutisen 
mukaan tietoisuus ja sen asettamat vaatimukset muuttuivat 
hyvin nopeasti sen jälkeen, kun klassisen baletin muoto- ja 
kauneusarvot oli hylätty: ”Modernin elämän uudet psyko-
fyysiset aistimukset näkyivät erityisesti uutena energiana, joka 
ilmeni voimakkaana liikedynamiikkana ja ruumiinkuvan vää-
ristyneisyytenä. Klassisen baletin muodollisen kauneuden rin-
nalle nousi ensin luonnollinen ja harmoninen liike, ja sitten 
pian myös mekaanisia liikkeitä, pakonomaista toistoa, yht-
äkkisiä leikkauksia ja räjähtävyyttä.” Siitä hyvä esimerkki on 
Mary Hougbergin, Anssi Berghin ja Marianne Pontan tammi-
kuussa 1924 Ruotsalaisessa teatterissa järjestetystä modernis-
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ta tanssiesityksestä valokuva, jossa tanssijat ovat varpaisillaan. 
Päällään heillä on vain vyötärölle saakka ulottuva löysä paita 
muuten he näyttävät siltä kuin olisivat juuri nousseet sängystä 
aamiaiselle. Kuvatekstin mukaan tanssijat olivat juuri pala-
neet opintomatkalta Saksasta ja toivat mukanaan uusimmat 
vapaan tanssin näkemykset: absoluuttisen eli musiikittoman 
sekä lyömäsoittimilla säestetyn tanssin. Arvostelijat pitivät 
uutuuksia yhtä rumina kuin ”ultramodernia maalaustaidetta”. 

Tästä alkaa modernin maailman rytinä myös takapajuiseen 
Suomeen. Ensimmäistä kertaa kirjassa alan nähdä erilaisia 
tanssijoita, jotka eivät ole enää hiljaa nurkassa tyytyen vain 
omaan sivullisuuteensa. Kuvan tanssijat ovat itsevarmoja, sek-
suaalisuudestaan varovaisen ylpeän tietoisia oman elämänsä 
suvereeneja ihmisiä moderneine elämänasetelmineen – eivät 
enää tahdottomia idiootteja ja hiljaa vikiseviä surkeaan koh-
taloonsa alistuvia sivuroolin esittäjiä tai seksuaalisia objekteja. 
Hyvä niin. Ja lisää oli tulossa. Maggie Gripenbergin koreogra-
fiasta ”Juoru” kuvasta vuodelta 1932 näemme saksalaisvaikut-
teisen tunnelman uhkaavine varjoineen nostaneen ensi kertaa 
tanssijat pääosaan ja tuoneen tummasävyisen tanssiteatterin 
Suomeenkin. Mutta kun katson muita kuvia vaikkapa täs-
tä päivästä, tanssijat näyttävät taas siltä samalta itsensä ul-
kopuoliselta suorittajalta, esittäjältä ja kummitukselta, kuin 
sata vuotta sitten. Mitä on tapahtunut? tanssijat ovat idioot-
teja-olettamukseni saa vain vahvistusta, kun luen Tenhulan ja 
Makkosen toimittamaa kirjaa. Mikään ei tunnu olevan muut-
tunut sadassa vuodessa paitsi ehkä orjien orjuuttajat. Ennen se 
oli raha nyt koulutus ja munkkilatinaa suustaan ammatikseen 
suoltava tanssin tätimafian eri kerrostumien hyvin koulutetut 
ja itsetietoiset auktoriteetit. Tenhulan ja Makkosen esipuheen 
sanat ovat tyhjää sanahelinää vailla merkitystä, jonka pitää olla 
niin heidän asemansa ja työnsä tarkoituksen takia, kuin he sen 
kirjoittavat, vaikka niin ei ole – ei edes sinnepäin, kun tekstejä 
lukee. Esipuhe jo itsessään kertoo päinvastaista eli sitä, mihin 
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tanssijoita opetetaan; teeskentelyyn ja huijaamiseen sekä tur-
hilla sanoilla koreiluun peittämään tyhjyyttä ja sitä valtavaa 
samanlaista yhtenäisyyden pakkopullaa, minkä takia kukaan 
heistä ei tajua edes herätyksen jälkeen saaneensa kulttuuri-
kasvatuksen nimillä vain huonot eväät kopiotodellisuuden 
kopioimiseen juuri sillä tavalla, kuin korkein taideopetus on 
valitettavasti nykyisin täysin järjettömällä tavalla järjestetty 
osaksi yliopistomaailmaa, mihin sen ei pitäisi kuulua lain-
kaan, jos se olisi oikeaa, raikasta taideopetusta.

Toimittajien mukaan tekstit heijastavat länsimaisen tanssi-
taiteen lähihistorian keskeisiä muutoksia ja tekevät näkyväksi 
murroksia. Vertailen hieman heidän ajatuksiaan Riku Saasta-
moinen & Irene Kajo kirjoittamaan artikkeliin ”Normeista, 
tuntemattomasta ja taiteellispedagogisesta toiminnasta” Soili 
Hämäläisen toimittamassa kirjassa ”Tanssi yliopistossa – kir-
joituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumises-
ta”(Nivel 07, 2018). Kiinnostaa on se, miten Riku Saasta-
moinen kyseenalaistaa heti artikkelinsa alussa tanssitaiteen 
laitoksen taidepedagogiikan, joka on muutakin kuin taiteen 
opettamista kysymällä, eikö riitä, että osaavat taiteilijat siir-
tävät osaamansa taiteen tekemisessä vaadittavat taidot oppi-
lailleen mahdollisimman hyvin? Hänestä pitäisi riittää, että 
opettaja on riittävän hyvä ja siksi hän jatkaa lapsenomaista 
kyselyään: ”Miksi Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteri-
pedagogiikan opetus nykyisellään keskittyy opetustaitojen 
opettamisen sijaan yhä enemmän kohti kokemuksen, suhtei-
den ja jakamisen ymmärtämistä?” Kun laajennetaan fokusta 
taiteen opettamisesta taidepedagogiikkaan, tapahtuu jotain 
mielenkiintoista, kirjoittaa Saastamoinen, jonka huomiot 
ovat teräviä ja kynänjälki kepeän ilakoiva ja johtopäätökset 
oivaltavia; maisema avautuu monille kysymyksille ja joudum-
me tekemisiin peruskäsitystemme kanssa; taiteen tekemisen 
yllätyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus tulevat hänen mukaansa 
osaksi sen oppimisen käytäntöjä. Saastamoinen on myös roh-
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kea kysellessään itsestäänselvyyksinä nykytanssin maailmassa 
pidettyjä totuuksia asiaansa vakavasti suhtautuvan ajattelijan 
ja opettajan tavoin. Tenhula ja Makkonen puhuvat tanssijan-
työn muuttuvasta kentästä. 

Merkittäviä ja keskeisiä tanssikentän muutoksia, jotka ke-
hystävät tanssijantaiteesta ja -työstä kirjoittamista, ovat heidän 
mukaansa esimerkiksi koreografikeskeisten tanssiliiketeknii-
koiden asteittainen haihtuminen, tanssijan identiteettien ja 
toimijuuksien monimuotoistuminen sekä tanssitaiteeseen 
liitettyjen ”totuuksien” hitaat muutokset suhteessa tanssijan 
taitoon, taiteellisen työskentelyn metodeihin, tanssijan ja ko-
reografin työskentelyrooleihin tanssijan taiteen ja sen roolin 
yhteiskunnalliseen merkitykseen kirjoittajien mukaan. Mitä 
he tällä sitten mahtavat tarkoittaa? Suomeksi sanottuna he 
tunnustavat taideinstituutioiden luonteen olevan staattista, 
säilyttävää ja muutosvihamielistä. Mutta peräänkuuluttavat 
ristiriitaisesti samalla sitä kutkuttavaa kitkaa, mikä syntyy ih-
misten, ajatusten ja erilaisten institutionaalisten totuuksien 
törmätessä toisiinsa, joskus jopa kovalla vauhdilla. Saasta-
moinen muistuttaa taidepedagogiikkaa ohjaavan taidenäke-
myksen ja oppimiskäsityksen lisäksi myös maailmankuva ja 
ihmiskäsitys. Emme siis liiku arvoista ja merkityksistä tyhjällä 
alueella, vaan olemme valmiiksi merkittyjä ja päämme oh-
jelmoitu, vaikka emme sitä itse tunnistaisikaan; me olemme 
ympäristömme tuotteita niin pahassa kuin hyvässäkin ja tämä 
on aina vapaan taidekasvatuksen ensimmäinen ongelma: mi-
ten onnistumme saamaan oppilaat unohtamaan kaiken sen 
turmiollisen vapaan tahdon ja mielikuvituksen esteenä olevan, 
mitä he ovat pitäneet itselleen aiemmin tärkeänä? Taidetta ja 
oppimista yhdistää kuitenkin se, että molemmat ovat aina 
joltakin osin ennakoimattomia prosesseja. Saastamoisen mie-
lestä sillä, että taidepedagogiikkaa ajatellaan taiteen tekemisen 
taitojen siirtämisen sijaan taiteen ja pedagogiikan toisensa lä-
päisevinä kehinä, on perustava vaikutus taideopettajien kou-
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lutukselle ja sitä kautta taidepedagogisille käytännöille. Näin 
varmasti onkin. Mutta juuri siksi on hyvin vaarallista alkaa 
myymään koko pakettia ihmisyydestä yhdessä koulutukses-
sa yhtenä maailman ymmärtämisenä Tenhulan ja Makkosen 
tapaan. Saastamoinen esittääkin vielä yhden tärkeän ja paljas-
tavan lisäkysymyksen: Mistä sitten puhutaan, kun puhutaan 
taidepedagogiikasta? 

Siihen vastaa Irene Kajo, johon on vaikuttanut suuresti 
saksalaisen filosofi Bernhard Waldenfelssin (1934-) ajatukset 
vieraskokemuksista ts. paattisista kokemuksista, jotka eivät 
tule ihmisen hallinnan piiriin: ”On oikeastaan kyse pienis-
tä muutoksista. Vaatii paljon työtä, jotta omaa perustaansa 
pystyy muuttamaan. Tämä liittyy suoraan normatiivisuu-
teen. Kaksijakoinen sukupuoli on esimerkiksi yksi sellainen 
normatiivinen perustotuus, jonka purkaminen vaatii vuosien 
ajattelua ja uudelleen jäsentämistä. Normatiivinen ajatus on, 
että sukupuolia on kaksi. Sitten saa tietää, että näin ei ole, että 
niitä on kolme tai enemmän tai että sukupuoli on liukuva 
käsite. Mitä se sukupuoli sitten on ja miten se määritellään?” 

Teksti kertoo myös valitettavasti siitä yhdenmukaisuuden 
paineesta mikä nykytanssin kentällä on ajatella samalla tavalla 
samoista asioista eräänä tämän päivän uuden yhteisöllisyy-
den helmasyntinä ryhmähengen nimissä. Nyt on yksi totuus 
jälleen kerran muotia ja siitä ei saa kukaan lipsua. Sitä on 
ajateltava koko ajan kaikkialla ja siitä puhuttava yksin ja ryh-
mässä. Tehdä töitä sen eteen ja tanssiesityksiä siitä. Kaikki 
palaset alkavat liikkua, kirjoittaa Saastamoinen. Mutta eikö 
pikemminkin kaikki palaset ole samoissa asemissa? Lähtö-
ruuduissa? Niitä ei liikuttele vapaa tahto ja kysymykset, vaan 
pakko olla joko puolesta tai vastaan, muuten ei ole itse mitään 
eikä varsinkaan nykytanssin kentällä. Irene Kajo viittaa tähän 
normatiivisuuteen: ”Tulee mieleen oma ryhmäni Ida hoon 
toiminta. Jotenkin se resonoi sen kanssa, mitä kirjoitit (Riku 
Saastamoinen) ryhmistä ja normeista. Olen kokenut voimak-
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kaasti sen, että olemme marginaalissa tai pikemminkin jossain 
välikössä, koska emme selvärajaisesti ole teatterin tai minkään 
muunkaan taidelajin piirissä.”

Oman joukon suosiminen on luonnollista ja siksi myös 
ongelmallista. Kun on tutkittu ryhmiä, jotka on laitettu 
kamppailemaan toisiaan vastaan, ryhmähenki näkyi kaikes-
sa. Vastustajien joukkoon ei menty ”vahingossakaan”, vaan 
myös muu aika käytettiin oman ryhmän kanssa. Pahimmas-
sa tapauksessa se johtaa ns. probabilismiin, jonka isänä on 
pidetty Bartolome Medinaa, joka vuonna 1577 väitti, että 
joutuessamme tekemään ratkaisun kahden keskenään risti-
riidassa mutta mahdollisen ”moraalisen proposition” välil-
lä, voimme valita vähemmän todennäköisen ja vähemmän 
turvallisen vaihtoehdon. Paastela kirjoitti kirjassaan ”Valhe 
ja politiikka” (Gaudeamus 1995) samasta: ”Mahdollinen on 
sellainen propositio, joka perustelaan hyvillä argumenteilla ja 
jonka oikeellisuutta viisaat miehet vakuuttavat. Tämän opin 
merkitys oli siinä, että se salli vapauksia moraalisten velvoit-
teiden suhteen: voitiin valita se käyttäytymismalli, joka kyllä-
kin tuntui synnillisemmältä kuin vaihtoehtoinen, mutta joka 
oli mahdollinen, kun jokin auktoriteetti niin esitti.” Vaikka 
jesuiitat eivät olleet opin perustajia eivätkä sen ainoita asian-
ajajia, probabilismi liitettiin erityisesti heidän veljeskuntaan-
sa: ”Hegelin mukaan jesuiitat suosivat sellaista probabilismin 
muunnelmaa, että emme ole syyllisiä pahaan tekoon, jo se 
moraalikäsitys, jonka mukaan teon teemme, on todennäköi-
nen. Seuraava askele tästä on - Hegel väitti – julistaa, että 
kaikki hyve riippuu vakaumuksesta. Tämä merkitsee, että pi-
dämme ”minää” absoluuttisena varmuutena ja yleisenä ”mi-
nuutena” eli objektiivisuutena. Tällä tavoin objektivoimme 
omat pyyteemme ja voimme pitää mielivaltaisesti hyveellisenä 
sitä, mitä kulloinkin tahdomme.”

Juuri näin on käynyt Tenhulan & Makkosen kirjan teat-
terikorkeakoulun tanssitaiteen aivopesemille ”Mantschurian 
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kandidaateillekin (kuuluisa elokuva aivopesusta)”. Kajo muis-
tutti omassa kirjoituksessaan siitä, miten vaikeaa oli olla lojaali 
sille, mitä halusi tehdä, mutta auki muille, kun kuitenkin teki 
näitä juttujaan toisille. Ohjaaja Anni Klein ja äänisuunnitte-
lija Kimmo Modig olivat taas ne ensimmäiset rohkeat, jotka 
uskalsivat sanoa ääneen sen, mitä monet eivät uskaltaneet, 
vaikka olisivatkin tahtoneet: taideyliopisto ei ole (ehkä?) sitä, 
mitä se väittää olevansa. On virkistävää huomata muidenkin 
heräävän tutkimaan vuosikymmennet hyväksi rummutetun 
korkeimman esittävien taiteiden opinahjon heikon laadun 
perään. Onko kyse opettajista? 

Maria-Liisa Nevala, entinen suomalaisen kirjallisuuden 
professori Helsingin yliopistosta ja pitkäaikainen Kansallis-
teatterin pääjohtaja ennen Mika Myllyahon kautta, on selvä-
järkinen vaikkakin vanhakantainen ajattelija, joka muistuttaa 
huonon opettajan pilaavan koko sukupolven. Opettajien va-
linnoissa ja opetuksessa on suuria ongelmia, tutkimus polkee 
paikallaan. Klein ja Modig olivat sitä mieltä, ettei teak kes-
kity riittävästi taiteilijuuden kehittämiseen vaan on tavallaan 
eräänlainen ammattikoulu, joka valmistaa työntekijöitä lai-
toksiin ja pönkittää näin vanhoja valtarakenteita. 

Ongelma ei ole uusi. Opiskelijat kritisoivat itse oman ai-
kansa maailman sisältä aina konservatiiviseksi ja happamaksi 
kokemaansa heitä edeltävää aikaa. Marjo Kuusela onkin osu-
vasti sanonut, ettei taiteilijuutta voi opettaa, mutta taiteen 
tekemiseen voi antaa kaikenlaisia evästyksiä. Nevalan mukaan 
opetusministeriön suuri idea oli suomalaisen yliopistokentän 
fuusioiminen ja suurempien yksiköiden luominen. 

Siitä myös mammuttimainen taideyliopisto, joka ei täytä 
tehtäväänsä niin kuin sitä opiskelijat odottaisivat. Mutta mikä 
ikävintä, se ei tunnu enää tuottavan mitään ”kovinkaan” uut-
ta, mielenkiintoista tai haastavaa samanlaisuuden vaatimuk-
sen putkiajattelussaan. 

Vai olenko ihan väärässä?
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Jälkisanat Stalkerista
Valitettavasti en päässyt näissä esseissä elokuvan pohtimiseen 
tanssin silmin, sillä minusta näissä kahdessa salaperäisyyttä 
tihkuvassa taiteenlajissa on katsojakokemuksena jotain sa-
manlaista jännittävää ja monitulkintaista yllätyksellisyyttä. 
Ehdotin Filmihullun päätoimittaja Lauri Timoselle pohdin-
naksi seuraavaan lehden toimituskunnan kokoukseen Filmi-
hullun tanssin teemanumerosta mahdollisesti jo ensi vuodeksi 
2022 sen jälkeen, kun olin löytänyt teatterimuseon arkistosta 
toimittaja Raisa Rauhamaan Stage-festivaalin yhteydessä 20.8. 
2014 otsikolla ”Matkalla Stalkerismiin” tekemän jutun, jos-
sa Rauhamaa tunnustaa olleensa myös aikoinaan tyypillinen 
Stalker-elokuvan kokija pienessä krapulassa, lauantai-iltapäi-
vän elokuva-arkiston hämärässä torkkuva, aikuistumisen por-
tilla kipuileva parikymppinen: ”Silloin Stalker toimi yhteisenä 
aikuistumisriittinä, siirtymänä vanhalta tutulta alueelta uudel-
le, vaikeasti määriteltävälle zonelle. Mutta zonella juoksevan 
koiran muistan varmasti, ja sekin heijastettiin nyt lavalle.”

Rauhamaan jutun juju on kysyä, miksi pelkkä mielikuva 
elokuvasta syöpyi syvälle, vaikka moni ei muista sen tapahtu-
mista paljoakaan: ”Näytelmä kysyy, mitä näemme, kun kat-
somme taidetta – ja mitä luulemme näkevämme?” Rauhamaa 
kirjoitti vuoden 2013 parhaan norjalaisesityksen eli Hedda 
(tulee Henrik Ibsenin Hedda Gablerista)-palkinnon voitta-
neesta Verk Produksjonerin Stalker-esityksestä, jonka hän 
kertoi avautuneen ”kitsaasti”. Esitys pohti näet elokuvakoke-
muksen mielikuvia apuna käyttäen, miten kuvata ydinkoke-
musta, jota ei voi loppuun asti edes ymmärtää: ”Surrealistinen 
lavastus, vaimea äänimatto ja hitaasti puhutut elokuvamuistot 
heijaavat hellästi tarkovskilaiseen valveen ja unen rajamaail-
maan. Alentuneista tietoisuuden tasoista kaivetaan esiin 
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hauraasti sanallistettavia kerroksia, pääsyä olemisen ytimen 
äärelle.” Rauhamaan mukaan puolitoistatuntinen vaipu-
minen ei ole kuitenkaan pelkkää häröilyä, vaan se tuottaa 
myös oivalluksia: ”Vaikka Stalker-elokuva on vahva teos, se 
saattaa tuottaa tahatonta itsepetosta: halua nähdä enemmän, 
tulkita olemattomia. Kulttuuripääomaa haalivalle elokuva 
on romanttinen heimoon kuulumisen merkki. Esityksessä 
kysytään, kuinka paljon taideteoksen kulttimaine vaikuttaa 
sen vastaanottoon?”

Stalkerissa on Alue, joka on saanut itseensä tuntemat-
tomia ominaisuuksia. Tälle alueelle on pääsy kielletty. Eri-
tyisen kiinnostavaa on Alueella, joka edustaa ihmisen mo-
raalista tilaa, sijaitseva Huone – eräänlainen alitajuntainen 
totuus, johon astuvan ihmisen toiveitten kerrotaan toteu-
tuvan. Mutta se ei ole yksi yhteen mikään helppo yhtälö 
ratkaistavaksi, sillä asetelma on herkullisen pirullinen. Ih-
minen on oman itsensä halujen, toiveiden ja pettymysten 
vanki sitä itse tajuamatta. Alue on hän itse ja Huone hänen 
päässään vankina olevat muistot ja ajatukset. Kyseessä on 
sekä vaarallinen että siksi myös haluttu ”puhdas totuus” ja 
ihmisen luonnollinen viattomuus pestynä kaikesta matkan 
varrella siihen liittyvästä haittaavasta liasta ja pahasta, kuin 
valmiina toteuttamaan sitä ihmisyyttä, mitä jokainen jos-
sain vaiheessa on luullut omaksi tehtäväkseen ennen kuin 
on sortunut elon tiellä kuka mihinkin viettelykseen hairah-
tuneena. Mutta Alueelle ei noin vain päästä. Sitä vartioidaan 
tiukasti – se on tappavan vaarallinen, sillä se olemme me 
kaikki juuri sellaisina, kun itsemme näemme ja toivoisimme 
olevamme huolimatta siitä, ettei tarkoin vartioitu ympäristö 
meidän sallisi niin olevan omassa hämärässään. Suomalainen 
nykytanssi on eräällä tapaa kuin tämä sumuinen uni ja voisi 
ihan yhtä hyvin olla myös nykykommentti Stalkerille, sil-
lä Stalkeria ja suomalaista nykytanssia yhdistää molempien 
halu pakottaa katsoja katsomaan itseään silmästä silmään.
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Harald Olausen          

Kulttuuriklubi

Toimittaja Raisa Rauhamaa kirjoitti Tanssi-lehdessä 5/2008:”Olen sitä 
mieltä, että muualla ruma sanotaan herkemmin niin kuin se on. 
Teoksen puutteiden ääneen lausuminen on koko lajin etu. Reippaam-
masta kritiikistä syntyy keskustelua ja koko kentän kiinnostavuutta 
lisäävää moniäänisyyttä. Tanssia tuntemattomalle keskustelu antaa 
tiivistettyä tietoa, sillä argumentaatio vaati hyvät perusteet. Tämä 
taas kasvattaa uskottavuutta ja alan itsetuntoa ja tekee lajista 
avoimemman myös muulle kuin keskenään eri ryhmissä supisevalle 
sisäpiirille.” Rauhamaa kertoo nähneensä vuosien varrella enemmän 
kuin kerran sellaisen tanssiesiteoksen, jonka ajatusmaailmasta hän ei 
ole saanut mitenkään kiinni, ja jossa kärsitään liikkeellistä näivetys-
tautia ja koreografia on jäänyt kummasti keskeneräisesti: ”Vielä 
parikymmentä vuotta sitten balettikriitikot nuijivat suhteellisen nuorta 
nykytanssia pesäpallomaila-metodilla. Tottakai se sattui ja luulen, että 
nykytanssi elää edelleenkin shokkivaiheen jälkeistä trauman aikaa.” 
Rauhamaa huomasi kivusta toipumisen aiheuttaneen vastareaktion: 
itsesensuurin ajan: ”Se tarkoittaa hyvä-huono-arvoasetelman välttämis-
tä ja keskustelun varovaisuutta. Lopullisesti peli ei kuitenkaan ole 
menetetty. Trauman voi purkaa, jos potilas suostuu kuntouttamaan 
itsensä. Sen jälkeen menneisyys ei haittaa ja asioista voi puhua niiden 
oikeilla nimillä.” Olen täysin samaa mieltä. Tämä esseekirja on vastaus 
Rauhamaan kirjoituksensa rivien välistä esittämään vienoon toivomuk-
seen ”ehkä”. Mutta en lähde tässä kirjassa hakemaan samalla tavalla 
lopullista totuutta ja jonkun tanssiesityksen hyvyyttä tai huonoutta, 
kuten Rauhamaalle samassa lehdessä vastannut Tanssi-lehden silloinen 
päätoimittaja Minna Tawast ei halunnut tehdä, vaan tyydyn hänen 

linjansa myötäilyyn metodina: 
”Pikemminkin tässä haetaan keske-
nään ehkä ristiriitaisiakin, mutta 
erilaisiin päätöksiin silti vaikuttavia 
näkemyksiä tai yleisiä käsityksiä.”
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