
Tanssin mennyttä metsällä on kolmiosainen artikkelisarja, jossa tanssin tutkija 

Anne Makkonen pohtii ja avaa Englannissa Surreyn yliopistossa hyväksytyn 

väitöskirjatyönsä (2007) kautta kohtaamiaan kysymyksiä, jotka liittyvät tanssin 

ja sen menneisyyden tutkimiseen sekä suomalaiseen tanssiin 1920- ja 1930-

luvuilla. Juttusarjan osat ovat Tanssi ja sanat, Historia ja suomalainen tanssi, 

Mennyt Loitsu ja nykyiset Loitsut. Väitöskirjan kirjallinen osuus löytyy netistä 
osoitteesta www.wwwmakkonen.kotisivukone.com   
 
TANSSIN MENNYTTÄ METSÄLLÄ  

- osa 1 Tanssi ja sanat 
 
Menneisyyden tutkimus samoin kuin taide on minulle tapa hahmottaa 
nykyisyydessä kohtaamaani ja elämääni todellisuutta. Siksi haluan omassa 
tutkijan ja opettajan työssäni painottaa tanssin käytäntöjen ja tutkimuksen 
välisen sidoksen merkittävyyttä.  Erityisen haastavaksi tanssin ja tutkimuksen 
suhteen tekee se, että yleensä tutkimuksen tuottaa kirjoittava ihminen ja tanssin 
liikkuva ihminen.  Tämä haastaa sekä tutkimusta että tanssia hakemaan liikkeen 
ja sanojen kohtauspaikkoja. Tällä en tarkoita sitä sanojen tai tanssin tulisi 
kääntyä toisikseen, vaan tilaa jossa ne yhdessä toinen toistaan täydentäen voivat 
rakentaa ymmärrystämme todellisuudesta.  
 

On selvää että kirjoitetun tai puhutun tekstin esitys on erilainen kuin tanssin, 

mutta se ei tarkoita että ne olisivat toinen toisistaan erilisiä tai toinen toisilleen 

vihamielisiä toimintoja. Erilaiset artikulaation tavat kohtaavat ja ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään.  Sanat tai liike eivät myöskään artikuloidu 

itsekseen, vaan ne saavat havaittavan muotonsa inhimillisen toiminnan 

tuloksena.  
 

kielellinen käänne 

Sosiaalisen konstruktivismin esittämä käsitys, että todellisuus on 

kommunikaatiossa tuotettujen merkitysten rakennelma, on antanut viime 

vuosikymmeninä kielelle korostuneen aseman humanistisessa ja 

yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. Kieli ei ole vain tapa ilmaista todellisuutta, 

vaan se myös muovaa ja on osa todellisuutta. Tämä akateemisessa 

tutkimuksessa ns. kielellisenä käänteenä tunnettu ilmiö on ehkä omalta osaltaan 

nostanut kielen, sanat ja käsitteet myös osaksi nykytanssin esityksiä ja saanut 

tanssijat puheen ja kirjoituksen kautta pohtimaan oman taidelajinsa suhdetta 

olemiseen, esittävyyteen, kommunikaatioon ja todellisuuteen.  

 

Historian tutkimuksessa narratiivisuus, kertomuksellisuus, on saanut paljon 

huomiota.  Historian katsotaan syntyvän tutkijan kirjallisessa prosessissa, joka 

antaa muodon ihmisten tavoille antaa merkityksiä kokemuksilleen, ymmärtää ja 

jäsentää aikaa.  Yksinkertaisesti sanottuna historiassa eli menneisyyden 

tulkinnassa ei ole enää niinkään kyse objektiivisesta tapahtuneiden tosiasioiden 

esittämisestä, vaan siitä miten menneisyydestä kerrotaan ja siitä miten me 

jäsennämme maailmaa mennyttä, nykyistä ja tulevaa.  

 

tanssitun historian mahdollisuus 

Kirjoitettua historia ei kerro tarpeeksi tanssin menneisyyden tulkitsemiseksi.  

Tanssi ja tanssin tutkimus voi laajentaa menneisyyden esittämisen tapoja ja 

kyseenalaistaa akateemisessa historian tutkimuksessa usein esitetyn väitteen, 



että historian tutkimusta ei ole “olemassa“ kirjallisen asunsa ulkopuolella.  

Suomen 1920- ja 1930-lukujen tanssia käsittelevässä väitöskirjassani olen 

pyrkinyt historian esittämisen tapojen laajentamiseen. One Past, Many Histories. 

Loitsu (1933) in the Context of Dance Art in Finland ja siihen sisältyvä DVD:lle 

editoitu luento-demostraatio Loitsu: Danced Histories? on tutkimus, jossa 

osallistun viime vuosikymmeninä historiasta käytyyn keskusteluun kyselemällä 

tanssitun historian olemassaolon mahdollisuutta ja mahdottomuutta sekä sanojen 

että tanssin avulla.  

 

sanat ja liike lomittuvat 

Konkreettisena yhteistyökumppaninani on ollut Elsa Puolanteen Erkki Melartinin 

musiikkiin vuonna 1933 sommittelema ja esittämä lyhyt soolotanssiteos Loitsu.  

Tutkimuksessa asetan rinnakkain kielellisen ymmärrykseni Loitsusta sekä tanssija 

Leena Gustavsonin kanssa työstämämme uudet Loitsun konstruktiot.  

 

Kirjoitettu tieto ja ymmärrys Loitsun menneisyydestä ja historian teoriasta 

ohjasivat ja olivat mukana kun loimme Leenan kanssa uusia Loitsuja. 

Harjoitussalissa menneisyys asettui kosketukseen ja dialogiin nykyisyyden kanssa 

ja Elsan tanssi Leenan tanssin kanssa.  Tämän yritin saada näkyviin myös luento-

demonstraatiossa.  Tanssittu historia ei ole rekonstruktio, joka pyrkii toistamaan 

alkuperäisen teoksen, vaan se on uusi konstruktio, joka tulkitsemalla vanhaa 

antaa uusi muotoja ja merkityksiä sekä menneelle että nykyisyydelle.      

 

DVD:lle taltioitu luento-demonstraatio näyttäytyy samanaikaisesti sekä tanssin 

tutkimuksena että taideteoksena.  Historian teoriaa, historiallista tutkimusta sekä 

koreografiaa käyttäen olen tuottanut kirjoitetun narratiivisen historian rinnalle 

tanssitun performatiivisen historian esityksen. Väitän myös, että historiallinen 

performatiivi on - samoin kuin historiallinen narratiivi - merkitysten syntymisen 

paikka.  

 

kohtauspaikkana tanssi 

Olen aina tuntenut uteliaisuutta ja kiinnostusta sitä kohtaan mitä minussa 

tapahtuu kun tanssin tai katson tanssia.  Kieli ja sanat ovat läsnä myös 

tanssissa. Tanssi on liikkeen suorittamista ja aistimisista, mutta se on myös 

ajattelua, ja ajattelu on kielellistä toimintaa.  Näen tanssin kohtauspaikkana, joka  

voi purkaa monia länsimaisen ajatteluun liittyviä dikotomioita, vastakkain 

asetteluja.  

 

Tutkimus on minun haparoiva yritykseni muokata, luoda ja saapua tilaan, jossa 

käsiteparien  

tutkija – tanssija 

tutkimus – taide 

sanat – tanssi 

teoria - käytäntö 

henki - ruumis  

mennyt Loitsu  - nykyiset Loitsut 

vastakkainasettelua luovat rajat antavat periksi, liukuvat ja muuttavat 

käsitystämme todellisuudesta, menneestä ja nykyisestä.   
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