
MONESTA SUUSTA ZODIAK 

 

Sanat, käsitteet ja kieli eivät enää pelota tanssintekijöitä. Suomalainen tanssi on 
ennen kokemattomalla tavalla puhjennut kertomaan ja pohtimaan itseään 
näyttämöillä ja niiden laidoilla sekä kirjojen sivuilla. Aiempaan verrattuja  
 

tanssikirjoja syntyy kuin sieniä sateella. 

Tällä vuosituhannella on ennättänyt ilmestyä jo yli kolmekymmentä tanssia 

käsittelevää kirjaa, jos mukaan lasketaan myös julkaistut väitöskirjat.  Näyttää 
siltä, että tanssikin on oppinut, että yhteiskunnassa olemassaoloa, legitimiteettiä 
ja vaikutusvaltaa saa kielellä. Toisaalta kieli on myös jakamisen, keskustelun ja 
toiminnan läpinäkyväksi tekemisen väline. Ja sitä ei ole koskaan liikaa. 
 

Zodiakin piirissä taidetta ja tanssia on alusta alkaen artikuloitu sekä sanallisesti 
että lihallisesti. Pitkän mielissä ollut kirja toteutuikin sitten nopeasti Raija Ojalan 
ja Kimmo Takalan toimittamana osana Zodiakin 20-vuotisjuhlintaa. Äänessä on 
suuri joukko erilaisia tanssin toimijoita ja  
 

mitä useampi kokki sen maukkaampi keitos.  
Zodiakia ja sen toimintaa ja ideologioita kartoittavat perustajajäsenet, 
toiminnanjohtaja, tanssin tutkija, kriitikko, tanssijat, koreografit, yleisötyöntekijä, 
lavastajat, valo- ja äänisuunnittelijat ja jopa ulkomaiset vieraat.  Monien 
näkökulmien ja tarinoiden joukosta puuttuu ehkä ainoastaan se “tavallisen“ 
katsojan ääni.  
 
Zodiak Uuden tanssin tähden ei siis ole perinteinen historiikki, vaan takakannen 
lupauksen mukaisesti poleeminen kirja nykytanssista. Artikkelien, haastattelujen, 
keskustelujen ja runsaan kuvamateriaalin kautta muotoutuu monisäikeinen ja jopa 
kriittinen kuva nykytanssin tekemisen ja tuottamisen arkipäivästä, tanssiteoksista 
ja niiden vastaanotosta sekä tanssinäkemyksien muotoutumisesta osana 
laajempaa taidekeskustelua.  Mutta  
 

kuka sen kissan hänän nostaisi ellei kissa itse.  

Ennenkaikkea kirja kuitenkin paljastaa miten Zodiak rooli Suomen nykytanssissa 
on jatkuvasti muuttunut ja kasvanut.  Zodiakista käsin avautuu maisema sekä 
sen omaan että Suomen tanssin menneeseen, mutta myös nykyiseen ja tulevaan. 
Tämä tekee kirjasta jännittävän, ja tarjoaa luettavaa ja pohdittavaa 
pidemmäksikin aikaa.   
 
Muutos elitistisestä “pienyrityksestä“ koko nykytanssin “suuryritykseksi“ on ollut 
ja tulee olemaan haasteellinen.  Solmukohtia ja valinnan paikkoja on ollut monia, 
ja niiden vielä avoimempi avaus olisi kiinnostanut tutkija minääni.  Tästä päivästä 
katsoen näyttää siltä, että valittu linja on ollut avautumisen, moninaisuuden ja 
kasvun tie.  Kirsi Monnin artikkeli kollegiaalisen taideyhteison haasteista 
paljastaa, että toiminta eteläisen Suomen tanssin aluekeskuksena pakottaa 
Zodiakin jälleen pohtimaan ja tarkistamaan ohjemistovalintoja ja toiminnan 
taiteellisia linjauksia, sekä harkitsemaan jopa rakennemuutoksia.   
 
Zodiakissa ollaan tietoisia nykytanssin ja muunkin tanssin kasvavan toimijajoukon 
toiveista, unelmista ja vaatimuksista. Mihin suuntiin uusi tanssi tai nykytanssi 
tulevaisuudessa taipuu, vaatii jatkuvaa pohdintaa.  Minun korvissani kuulostaa 



siltä, että Zodiakin alkuajan halu “kulkea kohti omaa sieluaan“ ja asettua tanssin 
oppositioon on saamassa rinnalleen voimakkaan halun jakaa ja suunnata 
maailmaan. Koska  
 
lyhyestä  virsi kaunis, 
määrään kaikki tanssin toimijat ja katsojat itse lukemaan kirjan Zodiak Uuden 
tanssin tähden. Sen kirjoittajien kanssa ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, en 
minäkään ole, mutta silti he tarjoavat hyviä eväitä suomalaisen tanssin tilanteen 
ymmärtämiseen ja siihen vaikuttamiseen.   
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