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KOLMEN YÖN VARTIJAT 
 
Alpo Aaltokosken Yönvartijan (1992, 2001, 2008) kolmannen version jälkeen 
huomasin miettiväni seuraavanlaisia kysymyksiä. Alkaako tämän päivän 
nykytanssi vihdoin irtautua modernismin jatkuvan uuden keksimisen, luomisen ja 
tuottamisen pakkopaidasta? Mitä siitä voi seurata tanssille?  Ainakaan katsojana 
en ole jäänyt vähemmälle - niin kihelmöivän erilaisia kokemukseni, tulkintani ja 
viihtymiseni kolmen Yönvartijan äärellä ovat olleet.   
 
Muistoja 
Jokaisella katsomiskerralla teos on tuonut eteeni yhteisön. Vuoden 1992 
esityksestä muistini tuottaa kuvan läpikuultavissa vaatteissa hämärässä matalalla 
askeltavasta Jukolan veljesjoukosta. He toimivat yhdessä erilaisina ryhminä ja 
yksilöinä, joista miltei häiritsevästi esiin työntyi Ari Numminen.  
 
Vuoden 2001 syksyllä katsoin esitystä sortuneiden tornitalojen järkyttämässä 
maailmassa.  Enää en nähnyt ja pannut merkille yksilöitä, sukupuolta tai Ari 
Nummista, vaan yhdessä vakavana taivaltavan joukon, johon minäkin samaistuin.  
Yönvartijan liike muuntui ja taipui kollektiiviseksi surutyöksi. 
 
Odotuksia 
Vain pieni osa vuosien varrella näkemistäni sadoista tanssiesityksistä on jättänyt 
minuun lämpimät tai kylmät jälkensä. Yönvartija oli tehnyt sen kahdesti, joten 
odotin innolla uutta tapaamista ja sen antia. 
 
Kaapelitehtaan Pannuhallin kylmä, avara ja korkea tila erotti minut tanssijoista 
toisin kuin Stoan sisäänsä vetävä tila. Mittasuhteet muuttuivat – naiset olivat 
niin erillään meistä ja toisistaan.  Pitkät hameet kahisivat, helmat hulmahtivat 
jalkojen battement kaarien tieltä ja jakoivat ja leikkasivat jokaiselle tanssijalle 
oman tilan.   
 
Se oli esteettisesti kaunista, harkittua, tarkasti ja antaumuksella esitettyä 
tanssia, mutta olemukseltaan minulle tällä kertaa vierasta. En tunnistanut enää 
Yönvartijaa, sillä etsin siitä sitä säröä, jonka olin kokenut aiemmin.  Nyt esitys oli 
liian hallittu, hiottu ja valmis, jotenkin liikaa taidetta. En löytänyt henkilökohtaista 
kosketuspintaa, mutta saavuin artikkelin alun isoon kysymykseen onko 
nykytanssi valmis luopumaan jatkuvasta uuden tuottamisesta. 
 



 
Mahdollisuuksia 
Prosessoidut versiot ”vanhoista” teoksista ”uusiksi” tarjoavat kaikille – 
koreografeille, tanssijoille ja katsojille - oivan tilaisuuden pohtia ja havaita mistä 
tanssin merkityksellisyys meille itse kullekin muodostuu.   
 
Ennen tehty, nähty, koettu ja muistettu peilautuu nykyisyyteen. Meille paljastuu 
miten monimutkaisen ja kiinnostavan verkoston tanssin osatekijät ja konteksti 
muodostavat.  Merkitykset ovat osin hallitsemattomia, ne vaihtelevat - ei vain 
liikkeen - vaan ajan, paikan ja meidän muuttumisen myötä.  ”Samasta” tanssista 
riittää moneen.  
 
Uusia projekteja ja produktioita tuottavassa ajassa nykytanssin ekologisuus, 
eettisyys ja myös ekonomisuus voi olla uskallusta syventyä ja ”toistaa” itseään.  
Lisääntyvän tanssikierrätyksen ja -uusiokäytön puolesta Anne Makkonen.  
       


