
Oleilua Sivuaskeleessa 1  

- kahvittelua, seurustelua ja osallisuus sosiaaliseen unennäköön 
 

Maanantaina 26.1.2009 Kaapelitehtaan Valssaamon pöydällä oli pakastettu, 

hiljalleen sulava hedelmätäytekakku. Siellä todellakin oli se – en assosioi vielä. Se 

oli aloituskakku Z-Score-koreografikollektiivin ja dramaturgi Steve Valkin 

sosiaaliselle koreografialle U.N.I. (You and I). Ja tämä on työpäiväkirjani 

osallisuudestani Sivuaskel-festivaaliin. 

Sivuaskeleessa oleiluni taustalla häilyy seuraavanlaisia mieltäni askarruttavia isoja 

kysymyksiä. 

Miten poliittisuus eli osallisuus yhteisten asioiden hoitamisesta toteutuu 

tanssissa?  

Miten tanssi ei vetäydy ja suojaudu itseensä vaan voi jakaa omastaan?  

Millaisia muotoja tämä toiminta voi saada aikaan?  

En aio referoida sitä mitä on järjestäjien mukaan sosiaalisen unennäön matriisi tai 

sosiaalinen koreografia, siitä löytyy tietoa Sivuaskel-festivaalin käsiohjelmasta ja 

nettisivuilta.  Kirjoitan siitä missä olen mukana, millaisena se tuntuu, näyttäytyy 

ja ilmenee ja miten se ehkä linkittyy, resonoi ja ruokkii minua - välillä ehkä 

outoina irrallisina hetkinä tai kuvina ja välillä vuolaampana assosiaatioiden ja 

pohdinnan virtana ihmisenä elämisen loputtomista kysymyksistä.  

Riisuin joka aamu kenkäni. Join kahvia ja teetä, söin täytekakkua, 

pinaattipiirakkaa ja korvapuusteja. Juttelin niitä näitä pöydän ääressä tuttujen ja 

tuntemattomien kanssa. Oli helppo ja vaivaton olla. Sanoin päivää tanssijoille 

joiden töitä olin katsonut ja miettinyt. Syntyi toisenlainen arkipäiväinen 

kohtaamisen hetki.  Ilmassa oli odotusta ja täyttynyttä odotusta, rakennus- ja 

harjoitusviikko oli käynnistynyt. Paikalla ei ollut vielä varsinaisia vieraita katsojia, 

vaan meitä projektiin tavalla tai toisella sekaantuneita ihmisiä.  

Asetuimme asemiin - aamutanssi.  Ensimmäisenä aamuna he (Z-Score) tanssivat 

ja me katsoimme. Minä näin heidät ja heidän tanssissa, mutta myös minä tanssin 

omalla paikallani katsojana.  Jäin miettimään havaitsiko joku minun tanssini, 

katsojan tanssin.  

Subjekti, joka olen itselleni ja  

objekti, joka olen toisille,  

eivät ole toisistaan erotettavia asioita.  

En ole vain itsessäni,  

olen aina suhteessa toisiin.   

Ja sitten asetuimme sosiaalisen unennäön matriisiin. Siirtymä tanssista matriisin 

oli vaivaton ja helppo. Ehkä tanssi ja unet ovat sukulaisia, joilla on yhteisiä 

perintötekijöitä. Ne molemmat liukuvat ja suuntautuvat vaivatta tapahtumasta 

toiseen. Tila on auki moneen suuntaan - lineaarinen ja kausaalinen järjestys on 

vain yksi mahdollisuus lukemattomien muiden valintojen ja reittien joukossa. 



Fragmentit, katkot, assosiaatiot, variaatiot, siirtymät, muodonmuutokset 

kuuluvat asiaan. 

Amerikkalainen dramaturgi Steve Valk kertoi että matriisin ensimmäisessä 

vaiheessa sallittuja olivat hiljaisuus, unenkerronta ja assosiaatiot. Vielä ei ollut 

kysymysten tai tulkinnan hetki. Se tuli vasta kerronnan jälkeen.  

 

Niin me sitten istuimme, röhnötimme, makasimme tuoleilla, tyynyillä ja patjoilla. 

Me emme toimineet yhteen ja yhteiseen pisteeseen suuntautuneena piirinä.  

Jokainen sai asettua ja katsoa omaan suuntansa. 

Todellisuus, maailma jossa elämme, se tämän kirjoituksen alun hedelmäkakku, on 

kaikenlaisen kuvittelun, tietoisen ja ei-tietoisen, välttämätön ehto. En voi kuvitella 

tai nähdä unta olemattomasta.  

 

Kuvittelun ja unien välttämätön sidos todellisuuteen mahdollistaa myös sen, että 

unet voivat myös vaikuttaa todellisuuteen, josta ne ovat syntyneet. Ne eivät ole 

pelkästään henkilökohtaisia minän patologioita, vaan ne kertovat myös meistä 

monikossa ja yhteisestä maailmasta, jossa me elämme. Yhteisenä ja jaettuina 

unien kautta voi hahmottua erilaisia selviämisen keinoja ja mahdollisuuksia. 

Matriisin toisessa vaiheessa unien ja assosiaatioihin reflektoitiin vastaamalla 

kysymykseen: Miten ymmärrät näitä unia? Tulkitsevan ja analysoivan puheen 

lisäksi piirsimme ja asettelimme palikoita. Unet laitettiin tuottamaan, 

muuntamaan ja sisustamaan Valssaamon tilaa. Miellyttävä ja herkullinen ajatus: 

uusi teollisuuden haara – unien tuottamat materiaaliset objektit.  

 

Tiistaina (27.1.2009) unien kuvastossa keskiöön nousi pieni nainen ja hänen 

valtavan kokoinen koiransa. Puhuimme paljon horjuvasta tasapainosta 

kaupunkien, luonnon ja ihmisen toiminnan välillä, siitä miten luonto alkaa 

tunkeutua kaupunkeihin. Itse sijoitin tiistain unet ja assosiaatiot alla olevaan 

piirrokseen. Siinä on koira, kotka, raskaana olevan nainen, kaupunki, koneet, 

luonto, pieni ihminen, yli-ihminen, hallinta ja hallitsemattomat voimat.  

Torstain (29.1.2009) matriisissa uni ja reaalimaailma olivat hyvin lähellä toisiaan. 

Emme kelluneet missään herkässä, hauraassa ja hartaassa kerronnan ja 

hiljaisuuden virrassa, vaan naurun ja tuhahdusten äänet säestivät unia ja 

assosiaatioita.  Siirtymät unien kuvista ja tunnelmista maailman tapahtumiin ja 

tilanteeseen olivat myös suoraviivaisia. Huomasin olevani tosi ärsyyntynyt siitä, 

että vaikka koko maailma on enemmän ja vähemmän taloudellisessa, 

ekologisessa ja ideologisessa hädässä, niin me fokusoimme toivomme 

paremmasta jälleen kerran Atlantin taakse, Yhdysvaltoihin…jatkuu... 

Oleilua Sivuaskeleessa 2 – Ego naulakossa? 

Nyt sitä tavaraa alkaa pukata monelta rintamalta. Huh, huh, kuumottaa ja 

kokemuskapasiteettini on kovilla. Löhöilyä vesisängyssä kuulokkeet korvilla – 

koko paljaalla ruumiillaan vääntyilevä, rujonkaunis tanssija Latifa Laâbissi – 

naistanssijaksi haluavia miehiä à la Poelstra ja Steijn sekä se maksamaton 

narikkamaksu, kun egoni ei halua asettua naulakkoon, vaan se tunkee koko ajan 

esiin, kärttää huomiota, saa minut vääntyilemään levottomana. Tämän ylle 

kaartuu Parviaisen Jaanan ilmapalloitettu luento keskihakuisesta ja 

keskipakoisesta 2000-luvun koreografiasta. 



Virallinen Sivuaskel-festivaali on siis alkanut. Viime viikon levollinen odottava 

oleilu ja virittäytyminen Valssaamossa ovat ohitse.  En osallistunut viikonloppuna 

sosiaalisen unennäön matriisin löytäjän ja isoja solmionsolmuja harrastavan 

Gordon Lawrencen työpajaan, mutta huomaan että monikollisuus ja 

heterogeenisyys tämän viikon aamujen matriiseissa ovat lisääntyneet – uusia 

ihmisiä eri taustoilta ja kansallisuuksista. Tämä ei ainakaan aluksi herkistä, vaan 

päinvastoin on jotenkin vaikeampi jättää oma ego ja olla osallisena ja keskittyä 

uniin ja assosiaatioiden ketjuihin. Keskiviikkona aloin hurskastella ja selittää 

itselleni siinä määrin, että pakenin paikalta kun en kestänyt itseäni enkä 

muitakaan. 

Keskiviikkoillan esitykset palauttivat minut taas Kaapelitehtaalle.  Pannuhallin 

uudessa lämpiössä kiemurteleva lippujono sai Latifa Laâbissin soolon Self Portrait 

Camouflage myöhästymään yli varttitunnin – päästiin siis kansainväliseen 

festivaalitunnelmaan. Nautin esityksen rytmistä ja rakenteesta - valkoisen valon 

paljastaman alastoman ruumiin ja pimeässä hiljaa rahisevan äänen vaihtuvista 

hetkistä. Hitaasti muuntuvan ruumiinliikkeen pinnoilla värehti hengityksen liike. 

Hengitin samaan tahtiin. 

Latifan kasvot tanssivat ja muotoutuivat aina uudestaan kuin aaltoilevat vuoristot 

jäämassojen paineessa. Suu ammotti pohjattomana nieluna, jonne katosi 

alastoman vartalon ainut riittämätön verho - Ranskan trikolor-lippu.    

Pateettista, sanoi Tossavainen Helsingin Sanomissa.  Surullista sanon minä, jos 

Sivuaskel näyttäytyy päämedioissa vain esitysarviointeina. Tietyssä paikassa 

alkava ja loppuva esitys on helppo saalis, mutta moniin eri suuntiin muuntuva, 

haaroittuva ja solmiutuva tapahtumien, liikkeiden, ajatusten kollaasi on 

vaikeammin koettava ja sanoiksi taipuva, mutta ehkä kuitenkin se kiinnostavampi 

ja haasteellisempi osuus Sivuaskelta.   

"My work was never about flying 

My work was always about the human desire to fly 

When you have the desire to fly you must not be afraid to fall 

Actually my work is more about falling 

Falling into the unknown 

Lets bring a toast to the unknown 

And drink a lot" - käsiohjelma femine delight  

Tanssivien naisherrojen - Frans Poelstra ja Robert Steijn - lupaus oli suuri ja 

kutkuttava dramatisoitu tanssinhistorian oppitunti modernin tanssin muuttuvista 

konventioista. Vaan esitys ei lähtenyt lentoon – vaan ei vielä kaatunutkaan… 

Torstaina Jaana Parviainen hahmotteli 2000-luvun koreografian monia tuttuja 

piirteitä ja jännitteitä positiivisen ja negatiivisen koreografian käsitteiden kautta.  

Taustalla oli tiedon jakaminen positiiviseen tietoon – tiedämme, että tiedämme – 

ja negatiiviseen tietoon – tiedämme, että emme tiedä.  

 

Välihuomio: Missä määrin käsitteitä, joihin liittyy voimakas arvolataus, voidaan 

ottaa uuteen käyttöön ilman arvolatausta?  Poistuuko se sillä, että sanotaan, että 

tässä yhteydessä niillä ei arvoteta. Ei ainakaan minulla poistunut.  

 

Jaanan mukaan positiivisella koreografialla on pitkälti audio-visuaalinen hahmo, 

jolla on tietty tyyli, kesto, rakenne jne.  Se on eheä esinemäinen, toistettava ja 



siirrettävä hyödyke tai tuote, jolla on julkisuusarvo. Sen arvostus pohjautuu 

visuaalisiin tai emotionaalisiin tekijöihin.  Positiivinen koreografia on 

keskihakuinen.   

Negatiivinen koreografia, josta emme siis vielä paljoa tiedä, on puolestaan 

keskipakoinen ja verkkomainen prosessi, joka ei niinkään suuntaudu itse 

koreografiaan vaan paikkaan, ympäristöään ja ihmisiin. Se generoi ulospäin ja 

pyrkii taidekentän ulkopuolelle.    

Välihuomio: Negatiivinen ja positiivinen koreografia ovat läsnä enemmän ja 

vähemmän kaikessa koreografiassa. Voisi jopa ajatella, että erittäin audio-

visuaalisesti painottunut nykyaika generoi negatiivista koreografiaa ja 

kinesteettisen kokemuksen tarvetta. Voisi ehkä myös sanoa, että negatiivinen 

koreografia ei suostu selkeästi haltuun otettavaksi ja hallittavaksi teokseksi, sillä 

teosta ei enää ole määrittämässä ainoastaan sen tekijä tai taiteenalan perinne, 

vaan teoksen määrittämiseen ja merkitysten kokemiseen ja tuottamiseen 

osallistuu tänä päivänä entistä enemmän myös ”yleisö”. Teos prosessoituu ja 

hajaantuu. Taide ei ole tai se ei viittaa mihinkään metafyysiseen ideaan tai 

autuuteen, sen merkitys on meissä.   

Olen Sivuaskel-festivaalin aikana kuulut puhuttavan hienoista hetkistä, jolloin 

tanssi ilmenee niin että sen ei tarvitse merkitä mitään. Itse ymmärrän tämän niin, 

että tanssia ei tarvitse selittää. Se on tässä ja nyt, mutta kyllä se tanssi piru vie 

ainakin minulle merkitsee  

levollista olemisen hetkeä  

ja/tai 

vihjeitä vallan diskursseihin 

ja/tai 

ruumiin mekaniikkaa 

ja/tai 

oman ruumiini liikahduksia 

ja/tai 

rytmin ja rakenteiden leikkiä 

ja/tai 

älyllistä haastetta 

ja/tai 

yhdessä olemisen tapaa 

ja selittämällä tanssin merkitykset eivät tyhjenny.  

 

Siis kuumottaa....Anne Makkonen 

Oleilua Sivuaskeleessa 3 - Tuleen tuijottelua 

Viimeiset päivät: makaillen nautittua kasvatuskirjallisuutta, kyseleviä unelmia 

tanssikoulutuksesta, mataforaksi laajeneva koreografia, avarana aukeava 

Choreography for Blackboards ja puristeisen piinaava Quintet Circle, viimeiset 

sosiaaliset unet ja yhteisen brunssin kautta maailmalle, tanssin perusväylille ja/tai 

uusille sivupoluille.  

Kuhina päässäni alkoi kuitenkin rauhoittua.  



Emme menneet sisään yhtenä karjalaumana vaan kuuden hengen ryhminä. 

Piirsimme sen hetkisen tuntomme paperilla ja sijoitumme istumaan tai 

makailemaan eri puolille Valssaamon jatkuvasti muuntuvaa tilaa. Pallot, 

näkymättömät ja näkyvät alkoivat kulkea, lentää käsistä toisiin. Liike muuttui 

hetkittäin tanssiksi ja toiminta pulpahteli esiin eri puolilla rauhallisesti teatteri- ja 

tanssipedagogiikan opiskelijoiden huomassa. Naruille alkoi kertyä meidän toiveita 

maailman parantamiseksi.  

Yhdistin sopuisasti päiväunet ja osallisuuden Eeva Anttilan esitykselliseen 

luentoon. En yrittänyt aktiivisesti kuunnella tai oppia, mutta makasin 

tyytyväisenä kuunnellen Eevan rauhallisena soljuvaa ääntä - valittuja paloja eri 

aikojen kasvatuskirjallisuudesta. Ehkä nukahdinkin nauttien osallisuudesta isoon 

tilaan muodostuvien ihmisten, toimintojen ja tiedon rykelmistä. Rentous ja pelkkä 

paikalla olo voi olla hyvä oppimisen paikka. 

Vaihtoehtoisen opettamisen ja oppimisen maisema muuttui Soile Lahdenperän 

johdattelemaksi paneelityyppiseksi tanssikoulutuskeskusteluksi.  Sen aikana 

muistikirjaani muotoutui seuraavanlaisia kysymyksiä: 

 

Missä määrin tanssikoulutus voi olla yhteistä sanattoman ja sanallisen tiedon ja 

taidon luomista ja rakentamista, eikä vain tiedon ja taidon jakamista ja 

välittämistä? 

Minkä verran tanssikoulutus tarvitsee kontrollia? Itse mietin jopa, ketkä kaikki 

säätelevät ja hallitsevat koulutusta – opettajan kontrolli, oppilaan kontrolli, 

yhteiskunnan instituutioihin kohdistama taloudellisen vallan kautta tapahtuva 

kontrolli, julkisuuden ja median kontrolli, tanssin menneisyyden ja tradition 

kontrolli jne.   

Osaanko luopua sellaisista asioista, kokemuksista, käytänteistä ja tiedosta, joka 

on aikoinaan toiminut minulle, mutta joka ei välttämättä tänään enää toimi 

sinulle?   

 

Tarvitseeko tanssiopiskelija oman ”valmentajan” tai ”oppaan” rinnalla kulkijaksi? 

Miten viralliset opetussuunnitelmat voidaan laatia niin joustaviksi, että on 

mahdollisuus reagoida opiskelijoiden ja/tai maailman kulloisestakin tilanteesta ja 

tarpeesta nouseviin kysymyksiin?  Tämä ei tarkoita – ainakaan minulle – 

historiatonta  säntäilyä ajassa olevien trendien mukaan – vaan tanssin ja taiteen 

peruskysymysten jatkuvaa uudelleen mietintään, kontekstualisointia hienommin 

sanottuna.  

 

Minulle on tällä hetkellä myös selvää, että eri tanssilajeihin perustuva 

tanssikoulutus on tulossa tiensä päähän. Tanssin erilaisista tehtävistä nouseva 

tanssialan koulutus voisi olla yksi mahdollisuus säilyttää lukuisat Suomessa 

vaikuttavat tanssialan oppilaitokset.  Keskeiseksi kysymykseksi saattaa tuolloin 

ehkä muodostua mikä on taiteen paikka ja miten taide ilmenee ja ruokkii 

uudelleen muotoutuvaa tanssikoulutusta.  

Lauantai-illan kahta toisistaan suuresti poikkeavaa esitystä itse asiassa pohtivat 

minun mielestäni juuri tätä taiteen paikan ja ilmenemisen kysymyksiä.  Boris 

Charmatzin perinteisen näyttämön ja esittämisen konventioita (valot, puvut, 



esiintyjä, katsoja) käyttävä Quintet Circle puristi ihmisenä olemisen mekaanisesti 

katkeileviin ja säntäileviin liikkeisiin, eleisiin ja ääniin. Kyse oli tästä päivästä 

vaikka kylmän turkoosina hohtavat kokotrikoot ja jotenkin cunninghamilaisittain 

rytmitetty ja artikuloitu liikkeistö hyppyineen  toivatkin mieleen 1970-luvun.   

Choreography for Blackboards taas avasi puristetun ja paineistetun ihmisen tilaa.  

Kuusi ihmistä piirsi kuudelle liitutaululle, kaksi koiraa juoksi ympäriinsä ja me, 

yleisö, katsoimme heitä ja toisiamme, vaihdoimme paikkaa ja näkymää, haimme 

pienistä laseista tarjottavaa hunajalle tuoksuvaa kylmää teetä. Tanssin 

näkeminen oli vapaaehtoista - piirtämisen liikettä tai valuvaa vettä liitutaululla.  

Aiemmin lauantaina koreografit Kirsi Monni ja Michael Klein, graafikko-kuvittaja 

Erika Kallasmaa ja tanssija-malli Jaakko Simola olivat jo laajentaneet koreografian 

ajattelun ja maailmassa olemisen tavaksi.   

Presentaation ja representaation jatkuva dynaaminen liike. Prensentaatio  – 

Jaakko on polvillaan, nojaa käsillään ja päällään lattiaan. Representaatio - Erica 

piirtää meidän silmiemme edessä hänet isolle valkoiselle paperille.  

En jäänyt festivaalille yökylään, vaan heräsin viimeiseen päivään omassa 

sängyssäni. Jäin makailemaan unenhorteeseen ja muistelin yli kahdenkymmenen 

vuoden takaista tapahtumaa. Oli kesä ja olin kävelemässä Helsingin keskustassa. 

Kolmen Sepän aukiolta Makkarataloon johtavassa käytävässä oli katusoittaja, 

joka soitti kitaraa. Hän soitti niin kutsuvasti, että aloin spontaanisti tanssia. Se oli 

jotenkin mukava ja välitön esitys ja yhteinen hetki. Nukahdin muistooni, mutta 

jatkoin unessani katutanssimista. Unessa joku sanoi tai antoi ymmärtää, että jos 

tanssin yksin niin rahaa ei tule tarpeeksi. Tanssijoita pitää olla enemmän jota 

rahaa tulisi enemmän. Niin meitä sitten asettui iso joukko eri-ikäisiä ja näköisiä 

ihmisiä piiriin ja aloimme tanssia kukin tavallaan. En tiedä tanssimisen 

taloudellista tulosta, sillä heräsin uudestaan.  

 

Sivuaskeleen viimeisessä sosiaalisen unennäön matriisissa oli vain unia ja niihin 

liittyviä assosiaatioita. Hypoteeseja unista ja niiden merkityksistä ei tällä kertaa 

tehty. Tilanne jäi – ehkä viisaasti - auki ja me siirryimme tällä kertaa brunssitilaksi 

muuttuneeseen Valssaamoon leivän, juuston, hedelmien ja paistettujen vohvelien 

pariin...Hei, hei ja kiitos!  

 

 

 

 


