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Maria Valkama

Köyhän kesäteatterin
avarat leikit
Ylioppilasteatterin taiteilijakollektiivi Juntta päätti tänä kesänä kolmivuotiskautensa
Mustikkamaan Huvipuisto-kokonaisuuteen. Kollektiivin ohjaaja Ossi Koskelaisen,
dramaturgi Veikko Nuutisen, koreografi Laura Pietiläisen ja toimittaja Lasse Poserin
luomus ei petä mitään aiemmin tehtyä tai yritettyä. Ennen kaikkea se kristallisoi
monia Koskelaisen aiempien ohjausten keskeisiä teemoja ja metodeja onnellisen
teoriariippumattomalla tavalla.
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uljettuna teoksena Huvipuistoa on mahdoton
pitää. Esityskokonaisuutta
analysoidessa
päätyy (tietoisesti tai tiedostamattaan) käsittelemään omaa
kokemustaan ja sitä määrittäviä
omakohtaisia kokemisen ehtoja,
tapoja, taipumuksia ja mahdollisuuksia. Kokemuksen rakenne on
ennen kaikkea katsojan vastuulla.
Tavalliseen huvipuistopäivään vaikuttaa kaikki satunnaisista mielihaluista ja mielentiloista, kokijan
iästä ja ruumiinrakenteesta, seurasta, väkimäärästä ja säästä alkaen
aina laitevalintoihin ja laitteiden
ja tilojen ehdollistamiin valmiisiin
kokemuksellisuuksiin asti. Miltei
samoista muuttujista rakentui
myös Mustikkamaan elämys.
Huvipuisto oli jaettu neljään näytökseen, joista jokaisessa yleisö saa
valita jonkin kolmesta tai neljästä
vaihtoehtoisesta ”huvista” ja paikasta. Heinäkuisena tiistaina nämä
kesän aikana toisiksi vaihtuvat huvit
olivat esitys nimeltä Pässit – stimulaattori, Peilitalo, Autiotalo ja Poliittisen teatterin tuubi. Tilanteen
subjektiivisuutta korosti se, että esimerkiksi Peilitalossa ja Poliittisen
teatterin tuubissa oli jokaisen näytöksen aikana erilainen ohjelma,
joka samalla kuitenkin liittyi muihin
niissä esitettyihin osiin.

Valokuva: Mitro Härkönen

Yhdistämisen ja erottamisen
välineet
Vaikeinta Huvipuistossa oli simultaanikuvattu, Lasse Poserin ohjaama
Antonio Negrin draama Parvi, jota
esitettiin neljässä näytöksessä Poliittisen teatterin tuubissa. Näyttelijät
olivat käytännössä katsojan selän
takana, ja heistä katsottiin samaan
aikaan kuvaa pimennetyn asuntovaunu-teltta-huoneen valkokankaalta. Näin Parven viimeisen osan,
joka rap-fiilistelyineen tuntui edustavan varoittavaa esimerkkiä trotskilaisen propagandan ja teknologian
mahdollisuuksien yhdistämisestä. Se
näytti elävän kokemuksen etäännyttämiseltä tehotoistoiseksi esitykseksi.
Tulkintani oli osin vastakkainen
ohjauksen tarkoitusperille. Negrin

teksti oli hyvä ja vilpitön, mutta sitä
kiskottiin eri suuntiin, rakentavastikin. Kohtauksessa vanhempi parveilija, Iso karhu, näytti holhoavan
ja indoktrinoivan Pikku karhua,
mutta muisti mainita, että ”tässä
ei sitten ole kyse valtasuhteesta”.
Uhan tiedostaminen ja nimeäminen
ei aina suojaa sen toteutumiselta.
Poliittisen teatterin tuubin esitys
toi mieleen, että paras ja syvimmin
omaksuttu aate saattaa ilmetä monotonisen konerytmin tahtiin svengaavana iskulausepropagandana.
Oma Huvipuistoni alkoi vielä
haastavammalla huvilla, Pässeillä.
Kahden henkilön katsottava puolijoukkuetelttastimulaatio oli piinaavan intiimi ja hilpeän tyylipuhdas
esitys tukkoisesta kesäbanaliteetista
oluttölkkeineen, sauhutteluineen,
riehakkuuksineen ja ikiaikaisine
seksuaalisuus-fantasia-angsteineen
(strippaavat ihmislihat valeltiin soijakastikkeella ja kuorrutettiin lopulta
ketsupilla). Esityksen alaotsikko ”stimulaattori” luettiin usein huoletta
simulaatioksi. Väärinluenta on selvä,
koska Pässit ei pyrkinyt kokemuksen
teknologiseen toisintamiseen vaan
”kokemukseen kutsumiseen”, mikä
vaatii kokemusalttiutta myös katsojalta.
Pässinpäiset esiintyjät – nainen ja
kaksi miestä – olivat kuin rituaalissa,
jossa hoiperrellaan arkipäivän pakopisteen ja kohtalokkuuden rajalla ja
jossa tunnelma ahtautuu kohti merkityshakuista räjähdystä. Pakopiste
löytyi, kun aikuislapsukaiset keksivät riidanaiheen ja lähtivät ulos riehumaan raivokkaasti ketsuppipullot
aseinaan. Niinpä kun omaa ketsuppipulloa tarjottiin, löysin itseni iltaaurinkoisilta kallioilta loikkimasta
alastomia pässinpäitä jahdaten.

Katsoja teatterissa
Tavallisesti pidän osallistavaa teatteria vähintään kiusallisena, joskus
miltei sumutuksena. Usein se tuntuu
yltävän samaan kuin sirkuspelle,
joka pyytää natiaisen lavalle ”avustajakseen”. Ero representaation ja
sen äärellä elävän kokemuksen välillä ei kumoudu vaan vahvistuu
valmiiksi pedatun näennäistrans-
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gression avulla. Toisin sanoen katsoja
ja näyttelijä (saati sitten ohjaaja)
eivät yleensä pääse osallistamisessa
yhteiseen, koettuun ja todelliseen
tilaan. Pikemminkin katsoja kiskaistaan neljännen seinän taakse
näyttämölle. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, mikä esityksen tilankäyttöratkaisu on: näyttämö on
henkinen tila, jossa edustetaan tai
simuloidaan hahmoa tai itseä tai molempia.
”Osallistumaan” joutuva katsoja
päätyy jakamaan eräänlaisen aloittelevan näyttelijän kiusaantuneen
tilan joutuessaan edustamaan itseään
hahmona samalla kun yrittää pysyä
itsenään, katsojana, joka on ajettu
katsomaan itseään metatasolta.
Toisin sanoen osallistuva katsoja
joutuu miettimään, mitä yhtäältä
näyttelijät ja ohjaaja, toisaalta toiset
katsojat häneltä haluavat – miltä
hänen pitäisi näyttää, mitä tehdä.
Tällaisesta osallistamisesta tulee helposti näyttelijöiden ja ohjaajan keskinäistä teatteria, jossa yleisö on vain
taiteilijoiden henkisen hioutumisen
heijastuspinta.
Huvipuisto ei kuitenkaan kiusaannuttanut vaan tuntui todella
tarjoavan kaikille läsnäolijoille yhteisiä tiloja. Yksi syy oli kokonaisuuden avoimuus, josta luontevan
jänistämisen ja riehaantumisen
vapaus imeytyivät jopa yksittäisiin
tilanteisiin; niissä saattoi olla omilla
ehdoillaan ja kyvyttömyyksillään. Tapahtuma otti käyttöönsä koko Mustikkamaan ja katsojien kokemushorisontin kaikkineen, ja yhtäkkiä köyhä
teatteri palasi lähelle teatterin kreikkalaista alkuperää jaettuna yhteytenä
ja yhteisenä juhlana.
Olennainen teatterin seiniä
kaatava tekijä oli myös Huvipuiston
traumanpurkuteema: jokainen esitys
tuntui sekä puhuttelevan, sekoittavan että avaavan lukkiutuneita rakenteita – niin yksilöpsykologiassa
kuin myös teatterin muodossa. Ilmenemisen teema ja sen murtumat
olivat paljon esillä. Näin oli esimerkiksi Autiotalossa, jossa tyhjä kotitalo ja yksin jätetyn lapsihahmon
vanhemmat ilmenivät yhtäkkiä kauhistuttavan vieraina. Tätä ahdistusta
ei kuitenkaan voinut nauraa pois.
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Kauhupellenaamareilla varustetut,
julmiksi mutta samalla naurettaviksi muuttuneet kotoisuuden edustajat manasivat syvintä mahdollista
pelkoa, eikä ihme, että Autiotalosta
poistuttiin kalpeina ja hiljaisina.

Paikalla oleminen
Katsojan ja esityksen representationaalista yhteistraumaa purki myös
Koskelaisen vetämä Peilitalo. Ohjaajan henkilökohtainen heittäytyminen ja läsnäolo tekivät Peilitalosta Huvipuiston nautittavimman,
vapauttavimman ja välittömimmän
huvin. Koskelainen aloitti nostamalla esiin osallistujien tilanneah-

distuksesta kertovia eleitä. Peilitalon
käytäntönä oli heijastella toisia ja
siirtyä esillä olemisen ahdistuksesta
yhteiseen paikalla olemiseen. Koskelaisella oli olennainen rooli ikään
kuin esiolijana: hänen välittömyytensä välittyi muihin. Kun häntä
pyydettiin punnertamaan voitetun
spontaanin kävelykilpailun palkkioksi, hän protestoi palkkion koulumaisuutta. Löytyi sijaispunnertaja
(ja toisella kerralla sijaispunnertajan
sijaispunnertaja). Yleisö paikkasi pakollisuuden tunnun. Lopulta kaikki
olivat paikalla.
Osallistaminen ei toteutunut ainoastaan näkyvällä, toiminnallisella
tasolla. Pässien, Autiotalon ja Peilitalon

tulkinta ja kokeminen sekä edellyttivät
että kiskoivat esiin omaa kokemuspohjaa ja pakottivat käsittelemään sitä.
Kokemus vertautui moneen muuhun
Juntan projektiin ja Koskelaisen ohjaukseen: Huvipuisto oli raskas, mutta
nauroin miltei koko ajan. Yli jäi se,
mitä ei saa käsiteltyä nauramalla, ja se
vaatii paljon ja kokonaisvaltaista ajattelua. Huvipuisto erkani miltei kaikesta
muusta tuntemastani teatterista. Se ei
niinkään heijastellut elämää ja ylevää,
jokapäiväistä, traumaattista tai vulgääriä kokemuksellisuutta – ennemminkin se tunkeutui kokemukseen,
käänsi sen kerroksia kuin maata lapiolla ja otti juurtuakseen tuohon kokemuskompostiin.

Jan Blomstedt

Amatöörin Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibnizista ei koskaan tullut amatöörien suosikkia, hän on aina
vedonnut enemmän matemaatikkoihin, teologeihin ja ammattifilosofeihin. Ehkä filosofian
amatööri voi kuitenkin löytää Leibnizista kaukaisen hengenheimolaisen.

E

rno Paasilinna, ”epäkirjailija”, väitti kerran,
että vain itseoppinut
on aito oppinut, muut
ovat opetettuja ja epäuskottavia. Noin harras amatöörikanta
ei taida sopia nykypäivän filosofille, jonka ajattelu laajenee fysiikan
ja kosmologian suuntaan, mutta
lievänä liioitteluna se olisi vielä
voinut mennä läpi 1600- ja 1700luvun taitteen molemmin puolin eli
Gottfried Wilhelm Leibnizin eläessä.
Liioittelua voi jopa kärjistää:
Leibnizista tuli yksi aikansa oppineimpia miehiä, koska hän tietyssä

mielessä säilytti aikuisenakin lapsuutensa amatööriasenteen.
Hän oli outo lapsi. Niin pian
kuin oppi lukemaan, Gottfried alkoi
järjestelmällisesti tutkia isänsä kirjastoa. Isä oli moraalifilosofian professori, myös laeista perillä. Varhaiskypsälle lapselle houkutus soveltaa
moraalin ja juridiikan periaatteita
maailmankaikkeuteen oli suuri.
Aloittiko pikku Gottfried laajat
tutkimuksensa viisauden rakkaudesta
vai tappaakseen aikaa? Veikkaisin
että tappaakseen aikaa. Kun lapsen
aika käy pitkäksi, sitä pitää lyhentää;
mutta harvan lapsen keinoihin
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kuuluu metafysiikka. Kokemuksellisesti kuka hyvänsä voi lyhentää
aikaa. Ajan tappamiseen sen sijaan
tarvitaan metafyysistä pelisilmää,
kykyä palauttaa ajan ylenpalttisuus
muutamaan jumalalliseen perussääntöön, Suuren Suunnittelijan ja
Kellosepän alkusäädöksiin.
Näin itseoppinut Gottfried
menetteli ja pelistä tuli hänelle intohimo – teoreettinen intohimo,
joka korvasi lapsuuden naiivin rinnakkaisuniversumin. Siitä tuli myös
käytännöllinen intohimo, pohja
tuleville oveluuden näytöille: diplomaatin ja neuvonantajan tehtäville.

