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Retrospektiivistä tanssia á la Sanna Kekäläinen 

 

Sanna Kekäläinen on asettanut itsensä miltei poikkeuksetta omien 

tanssiteostensa keskiöön yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänelle on 

kehittynyt selkeä ja helposti tunnistettava tyyli sekä koreografina että tanssijana, 

pelkistyneimmillään ruumiillaan ja kasvoillaan venyvä ja ääniä päästävä alaston 

ihminen. Viime vuosina monet hänen teoksistaan ovat lihallistaneet myös 

humanistisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen kriittisistä teorioista nousseita 

käsitteitä, niin myös uusin teos Pää-Head. Se nostaa esille dekonstruktion, 

destruktion ja rekonstruktion ja niiden välisen sidoksen.    

 

Retrospektiivinen tanssi-ilta Pää-Head esittää mielenkiintoisen, mutta vasta 

olemisen tapaansa hakevan ja etsivän muunnoksen kekäläistuotannosta. 

Ensimmäisestä osasta - huoneesta ja minän purkamisesta kuten Kekäläinen sitä 

kutsuu käsiohjelmassa - vastaa Sanna itse.  Toisessa osassa neljä tanssijaa 

rakentaa uusiksi hänen kolmen sooloteoksen liikemateriaalia, Iho-Skinless (2001), 

Uhri-Sacre (2001) ja Verso (2002).     

 

Alun solistinen osuus on tällä kertaa demonstratiivinen esitys, jossa Kekäläinen 

esittää ja purkaa liikkeellisesti sekä sanallisesti oman työnsä keskeisiä piirteitä. 

Itseään ihmettelevä ja kokemuksiaan sanattomasti ääntelevä ja vääntelevä lapsi 

leikkautuu vaivattomasti ja mutkattomasti taiteellisen työnsä ja maailmankuvansa 

aineksia pohtivaksi taiteilijaksi. Keskiöön nousee sana hauraus, ihminen on 

hauras, mutta odottamisessa ei ole mitään haurasta. Ja sitten jatkuvat taas 

nautinnollisen venyvä liikehdintä lattiatasolla tai leveästä haara-asennosta 

kauniisti kaartuvin reisin nousevat jalkojen nostot, heitot ja käännökset.  

 

Huomaan odottavani seuraava sanallista leikkausta. Sanat, laulu ja kertomukset 

eivät ole ainoastaan selityksiä, vaan ne rytmittävät soolon helposti jaettavaksi, 

esiintyjän ja katsojien yhteiseksi kokemukseksi. Esitän teille, mutta olen teidän 

kansanne, me olemme yhdessä tapahtuma.  

 

Toinen huone ei ole ongelmaton. Tanssijoiden ja heitä ohjaavan Kekäläisen 

vaativana haasteena oli ollut sulattaa ja tulkita itseensä yhdessä ja yksin Sannan 

itselleen tuottamaa liikemateriaalia.  Tuntui siltä, että se matka oli kaikilta jäänyt 

vielä enemmän tai vähemmän kesken. Siinä ei auttanut aina edes Katri Soinin 

pitkä ja monipuolinen tanssijan kokemus.  

 

Yritystä kyllä näkyi kaikilla, ja toivottavasti pitkähkö esitysperiodi avittaa vielä 

lisää.  Nyt muistiini jäi nuorista tanssijoista vain heidän perusolemuksensa ja 

liikkumistapansa.  Aino Voutilainen oli kauniin levollisesti omassa ruumiissaan, 

mutta olemisen usko ei ollut vielä siirtynyt tanssikvaliteetiksi.  Laura Vesterinen 



katosi välillä tanssin esittämisen kiireeseen. Lilja Lehmuskallio jäi tanssijoista 

etäisimmäksi, välillä miltei fyysisesti jähmettyneeksi patsaaksi vaativan ja 

ilmeisesti kunnioitusta herättävän koreografin käsissä.  

 

Pää-Head ei avautunut minulle Sanna Kekäläisen minän uudelleenjärjestelynä, 

mutta se oli kyllä mieltä kutkuttava päänavaus siihen suuntaan.  Mutta ei hätää 

ja kiirettä, sillä kahden tunnin tanssi-illan päätteeksi meillä kaikilla - Sannalla, 

tanssijoilla ja yleisöllä – oli mahdollisuus kaatua toisten kannattama valkoiselle 

lattialle ja nousta jatkamaan omaa matkaamme.     

 

   

 
 


