
Minä kuvittelen. Se pohjautuu, alkaa jostakin jo olemassa olevasta. Se 

lähtee liikkeelle, mutta sen alku on tiivistynyt hetki - fyysisenä 

kokemuksena aistittava puristus, hetken pysähdys ennen liikkeelle lähtöä, 

ryöpsähdysten ja virtauksien alkua.    

 

Saavutettavissa oleva tieto ja kokemukset eivät ole riittävästi. Haluan lisää 

ja toisin.     

 

”Maanantai-iltana 4. joulukuuta 1933 Elsa Puolanne seisoo Suomen 

Kansallisteatterin näyttämön oikean takakulman kulisseissa.  Esteri 

Suontaan liikuntakoulun voimistelu ja tanssinäytös on edennyt 

tanssiosioon. Voimisteluosion jälkeinen väliaika ja kolme ryhmätanssia 

ovat ohitse, ja täysi katsomo, 800 katsojaa, odottaa näkevänsä 

tanssisoolon Loitsu.  Käsiohjelman mukaan soolon sommittelija ja esittäjä 

on Elsa Puolanne ja se tanssitaan Erkki Melartinin musiikkiin.  Näyttämön 

valot syttyvät, ja Elsa lähtee kävelemään hitaasti takaseinän reunaa pitkin. 

Rummutuksen ääni 5/4 tahdissa leviää tilaan.  Mutta kuinka Elsa kävelee 

hitaasti? Laskeeko hän ensin kantapään vai päkiän maahan, kuten on 

tapana voimistelussa. Siirtääkö hän painonsa ensin toiselle jalalla ja pitää 

sitten lyhyen tauon vai liukuuko hän tasaisen hitaasti ilman taukoja? 

Minne hän suuntaa katseensa, ja entäpä hänen kätensä? Myötäilevätkö ne 

askelten liikettä vai pysyvätkö ne jäykkinä vartalon sivuilla? Onko hänen 

ruumiinsa kannatettu, jännittynyt vai rento kävelyn aikana? Ja 

seuraavatko hänen askeleensa rummun rytmiä? Elsa saapuu takaseinän 

keskikohdalle ja kääntyy yleisöä kohti.  Mutta mikä ruumiin osa johtaa 

käännöstä, pää, olkapää, keskusta, lantio, polvi vai ne kaikki yhdessä? Ja 

muuttaako hän katseensa fokusta?  Suuren tamburiinin ääni kuuluu yhä ja 

hidas kävely jatkuu kohti yleisöä.  Elsa saapuu lattiassa näkyvälle 

valokehälle ja Minni Vaahtervaara-Karma alkaa soittaa, Melartinin kuusi 

pianokappaletta, opusnumero 118, osa Loitsu.  Elsa aloittaa tanssinsa 

valokehän ympärillä.”  



 

Sanallisesti artikuloitu tai lihallistettu kuvitelma kutsuu sinut kuvittelemaan 

kanssani - kuten tuo väitöstutkimukseni johdannon ensimmäinen kappale. 

Kuvittelun asiat ja tapahtumat resonoivat meille eri tavoin. Sinun 

kokemuksista ja muistoista avautuu erilainen näkymä siihen miten 

naisvoimistelijan päkiän koskettaa maata. Yhteinen kuvittelu on 

partiaalista, kuvitellessamme samaa asiaa kuvittelemme kuitenkin myös 

toisin. Yksi päkiäaskeleeseen kaareutuva jalka voi yhdistää ja erottaa 

meidät.  Taidan nyt ymmärtää miksi mainonta on onnistuessaan niin 

tehokasta.  Ostettu tuote on materialisoitu kuvitelma, muisto kuvitelman 

riemusta.   

 

Kuvittelu tarvitsee muistamista, kuvittelu nielee itseensä muistot ja 

suuntaa siitä uusiin suuntiin. Kuvitteleminen ja muistaminen ovat 

pääsemättömissä toisistaan. Kuvitellessani tarvitsen muistamista. 

Muistaessani avaan oven kuvittelulle, mahdollistan sen.  Olemassa olevan 

muistaminen on siis välttämätön ehto kuvittelemiselle, joka on sitten 

olemassa olevan variointia, potentiaalisuutta.  Kuvittelemisen ja 

muistamisen tunteet ovat erilaiset.  Muistamisessa kohde vetää minua 

puoleensa keskivetoisesti - puristeisesti. Kuvittelussa kohde lähtee 

leviämään keskipakoisesti. Tämä tuottaa vapauden, riemun ja 

esteettömyyden tunteen.       

 

Tähän väliin kuuluu jokin kappale kuvittelun tilasta, tilallisuudesta. En saa 

siitä nyt kiinni. Kuvittelen siis hetken kuvittelua. Se asuu väljästi, monessa 

huoneessa yhtä aikaa. Sinä tapaat kuvittelun ehkä eteisessä, minä ehkä 

keittiössä. Olemme kaikki samassa asunnossa, kuvittelun asunnossa, 

mutta eri huoneissa.  Huutelemme toisillemme havaintojamme, 

hahmotamme toisillemme kuvittelun asuntoa. Me kaikki haluaisimme 

omistaa sen ja saada vapaan pääsyn koko asuntoon.  

 


