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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyössäni tarkastelen puolalaisen teatteriohjaajan ja –teoreetikon, 

Jerzy Grotowskin, muotoileman köyhän teatterin toimintaperiaatteita. 

Taiteellinen opinnäytetyöni toimii tutkielmassa tapausesimerkkinä.  

Pääasiallisina lähteinäni käytän Grotowskin  kirjoituksista ja puheista koottuja 

teoksia Kohti köyhää teatteria sekä Towards a poor theatre – teatterin uusi 

testamentti. Lisäksi lähdemateriaaliani ovat omat työpäiväkirjani sekä 

kouluaikaiset luentomuistiinpanot.  

Grotowskin näkemykset teatteritaiteesta ovat aina puhutelleet minua syvästi.  

Ne ovat taustavaikuttajia suunnitellessani ja toteuttaessani omia  ohjaustöitäni. 

Grotowskin ajattelu kiinnostaa minua laajemminkin, mutta keskityn tässä 

tutkielmassa hänen muotoilemansa köyhän teatterin tarjoamiin mahdollisuuksiin 

suhteessa taiteelliseen opinnäytetyöhöni. 

Fiktiivinen joutsenlauluilta on käsikirjoittamani ja ohjaamani teatterikappale, joka 

sai ensi-iltansa Tampereen Ylioppilasteatterilla 17. huhtikuuta 2014. Ajattelen  

lopputulosta mielelläni eräänlaisena näyttämörunoelmana. Pyrkimyksenäni oli 

luoda esitys, joka mahdollistaisi usemman eri tulkinnan. Vertauskuvallisuus 

sekä tekstin että toiminnan tasolla on ollut esitystä laatiessa tärkeää.  Esitys on 

itselleni välitilinpäätös valmistuessani teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. 

Tarkoituksenani on ollut kartoittaa omia valmiuksiani kokonaisvaltaisen 

esityksen luojana niin käsikirjoittajana kuin ohjaajanakin. Tässä tutkielmassa 

esittelen Fiktiivisen joutsenlauluillan lähtökohtia sekä sen harjoitusprosessia 

Grotowskin ajatuksiin tukeutuen. 

Taiteellinen opinnäytetyöni  on saanut inspiraationsa Suomen kansallislinnusta, 

laulujoutsenesta, ja siihen liitetyistä myyteistä. Joutsen symboloi 

kansanperinteessämme uhrautuvaisuutta ja haavoittuvuutta, sen hohtavan 

valkoinen ulkomuoto yhdistetään viattomuuteen sekä puhtauteen. Lintu 

nähdään myös usein kuvattuna lipumassa Tuonen virrassa. Se on 
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välittäjäolento maallisen ja manalan rajamailla. Ikivanha uskomus, jonka 

mukaan muutoin hiljaiseloa viettävä joutsen laulaa juuri ennen kuolemaansa, on 

niin ikään innoittanut minua. Joutsenlaulu puolestaan on käsite, jolla 

tarkoitetaan taiteilijan viimeistä työtä. Fiktiivinen joutsenlauluilta on valikoitunut 

lopputyöni nimeksi juuri sen paradoksaalisuuden vuoksi. Kyseessä on 

henkilökohtainen joutsenlauluni opiskelijastatuksella, ja samalla nimi on 

lukuohje esityksen sisältöön. Esitys nivoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi prologin, 

kolmen simultaanisesti kulkevan tarinan sekä epilogin myötä. Jokaisen tarinan 

päähenkilönä nähdään ”aikansa puhiseva yksilö”, jonka symbolista kuolonlaulua 

katsoja on kutsuttu todistamaan. 

Tämän tutkielman ensimmäisessä käsittelyluvussa kerron lyhyesti Jerzy 

Grotowskin elämästä. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan köyhää teatteria  

peilaten sen keskeisimpiä tunnuspiirteitä taiteelliseen opinnäytetyöhöni.  Etenen 

erittelemällä näyttelijän,  katsojan sekä estetiikan asemaa tutkimuskohteissani. 

Neljännessä pääluvussa käsittelen yksityiskohtaisemmin Fiktiivisen 

joutsenlauluillan harjoituskauden alkua. Päätösluvussa kokoan yhteen matkalla 

esiin nousseita havaintojani. 
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2 GROTOWSKI  

Jerzy Grotowski (1933-1999)  aloitti uransa näyttelijäopiskelijana Krakovassa ja 

siirtyi sittemmin Moskovaan, jossa tutustui perusteellisesti Konstantin 

Stanislavskin työhön. Stanislavskin merkitys Grotowskille on suuri ja hän sanoo 

jatkaneensa omalla urallaan siitä, mihin Stanislavski jäi. Ammatillisessa 

esikuvassaan Grotowskia puhutteli etenkin pitkäaikaistutkimuksellinen ote sekä 

jatkuva tarve uudistua ja kyseenalaistaa aikaisemman työn tulokset. Grotowskin 

mukaan Stanislavski esittelee näyttelijän työn tekniikkaa laajemmin kuin kukaan 

toinen. Stanislavski ei tarjonnut opiskelijoilleen valmiita ratkaisuja vaan kehoitti 

heitä itsetutkiskeluun. Grotowski kertoo kasvaneensa Stanislavskin järjestelmän 

pohjalta, vaikka hylkäsikin myöhemmin hänen tekniikkansa. (Grotowski 2006, 

27, 166-167.) 

Vuonna 1959 Grotowski perusti Puolaan, Opolen kaupunkiin, 13 tuoliriviä- 

nimisen teatterin.  Grotowski kuvailee teatterin alkuaikoja seuraavasti: 

”Ryhmäämme kuului nuoria, motivoituneita ja uteliaita ihmisiä. Juuri siksi sen työ oli 

tuloksellista. Ryhmän seikkailunhaluun ja uteliaisuuteen kuului suuri sisäinen 

kurinalaisuus. Voidaan sanoa, että olimme eräänlainen vastakulttuuriryhmä. Meissä oli 

paljon yksilöllistä anarkiaa. Olimme epäilemättä symbolisia ja todellisia kapinallisia. 

Kapinamme kanavoitui työntekoon. Teimme työtä hyvin systemaattisesti. Tutustuimme 

taiteenlajiimme järjestelmällisesti, yksityiskohtaisesti ja metodisesti. Meistä tuli todellisia 

tutkijoita, ei vain muodollisia ammattilaisia. Lopulta pitkä tiemme johti maailman 

tietoisuuteen. Se tie kulki raskaan ja järjestelmällisen työn kautta.” (Grotowski 2006, 9) 

 

Grotowski pyrki tutustumaan mahdollisimman laaja-alaisesti näyttelijöiden 

koulutukseen sekä Euroopassa, että sen ulkopuolella. Hän mainitsee 

kiinnostuksen kohteikseen muun muassa itämaisen teatterin (esimerkiksi 

intialainen kathakali) harjoittelemiseen liittyvät menetelmät. Ihmisen käytöksen 

keskihakuis- ja keskipakoisreaktioihin liittyvät tutkimukset ja Meyerholdin 

biomekaaninen harjoittelu vaikuttivat myös suuresti Grotowskin työskentelyyn 

omien näyttelijöidensä kanssa. (Grotowski 2006, 10, 27-28.) 
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Uransa alkuajoista lähtien Grotowski kertoo esittäneensä itselleen 

teatteritaiteen erityislaatuun liittyviä kysymyksiä. Mikä on lajityypille kaikkein 

olennaisinta? Mitä teatterissa ei voida jäljitellä tai toistaa sellaisenaan? 

Samankaltaisia kysymyksiä havaitsen itsekin kysyväni. Mitä on teatterin 

erityisyys? Mitä syitä minulla on olla tekemisissä juuri teatteritaiteen kanssa? 

Työssäni pyrin tietysti vastaamaan kysymyksiin käytännön tasolla. Eräs 

tavoitteistani on, että harjoitan ammattia, jossa maailmannäkemykseni saa 

konkreettisen muodon. En elä Grotowskin aikaa toisen maailmansodan 

jälkeisessä Puolassa. Silti huomaan nyökytteleväni hänen kirjoitustensa äärellä. 

Huomaan janoavani itse vastata hengenheimolaiseni esittämiin kysymyksiin. 

Grotowskin tapauksessa vastaaminen kiteytyi lopulta  köyhäksi teatteriksi. 

(Grotowski 2006, 30-31.) 

Viimeisinä vuosinaan Grotowski oli kunniatohtorin arvon saavuttanut mestari. 

Nykyäänkin häntä pidetään yhtenä länsimaisen teatterihistorian suurimmista 

uudistajista. Tutkijuus ja taiteen harjoittaminen yhdistyivät saumattomasti hänen 

elämäntyössään. Suomessa Grotowskin vaikutuspiiriin lukeutuvat muun 

muassa Jouko Turkka, Juha Hurme, Pauliina Hulkko ja  Kristian Smeds. 

(Grotowski 2006, 7, 16, 22, opintomuistiinpanot.) 
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3 KÖYHÄ TEATTERI JA FIKTIIVINEN 

JOUTSENLAULUILTA 

Seuraavaksi tarkastelen köyhän teatterin ominaisuuksia ja sen tarjoamia 

mahdollisuuksia suhteessa taiteelliseen opinnäytetyöhöni. 

 

3. 1 Keskiössä näyttelijän ja katsojan suhde 

Grotowskin yhtenä pyrkimyksenä oli siis selvittää, mikä erottaa teatterin toisista 

taidemuodoista. Hän kyseenalaisti vallalla olleen ajattelun, jonka mukaan 

teatteri on eri taiteenlajien, kuten musiikin, kirjallisuuden ja kuvataiteen, 

yhteennivoutuma.  Grotowski nimittää edellä kuvattua rikkaaksi teatteriksi, 

mutta viittaa rikkaudella ”synteesiteatterissa” ilmenevään heikkouksien 

määrään.  Koska teatteri ei teknisien valmiuksiensa puolesta kuitenkaan kykene 

kilpailemaan televisio- ja elokuvateollisuuden kanssa, tulisi sen hyväksyä 

”köyhyytensä” ja keskittyä vaalimaan omaa erityislaatuaan. Grotowski omisti 

koko uransa tämän erityislaadun tutkimiselle ja tuli työryhmänsä kanssa siihen 

tulokseen, että teatterissa voidaan luopua kaikista ulkoisista osatekijöistä, 

kunnes jäljellä on lopulta enää näyttelijä ja hänen toimintaansa seuraava 

katsoja. Köyhän teatterin keskiössä on siis elävien olentojen välille syntyvä 

yhteys, joka tapahtuu tässä ja nyt. (Grotowski 2006, 30-34, 51.) 

Olen Grotowskin kanssa yhtä mieltä siitä, että esityksen  ytimenä on näyttelijän 

ja katsojan suhde. Tämä oli myös taiteellisen opinnäytetyöni ensisijainen 

lähtökohta. Suhde määritellään  aina esityskohtaisesti, riippuen siitä minkälaisiin 

tavoitteisiin pyritään. Konkreettisesti asiaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

katsomon ja esiintyjien sijoittelulla. Palaan sijoitteluun myöhemmin katsojaa 

käsittelevässä luvussa. Suhde katsojiin määräytyy köyhässä teatterissa 

esityksen sisällön perusteella. Sisällön ja muodon koherenssi, kaiken 

tarkoituksenmukaisuus, on mielestäni köyhän teatterin olennaisin seikka. 
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Fiktiivisessä joutsenlauluillassa yleisön ja näyttelijöiden välille rakennettiin 

sadoista hautakynttilöistä muodostuva ”rajajoki”, joka viittaa 

kansanperinteestämme tuttuun Tuonen virtaan. Konkreettinen, esiintyjät ja 

katsojat erottava este suunniteltiin kuvastamaan ajatuksia ”rajalla olemisesta”. 

Katsoja edustaa tuonpuoleisuutta näyttelijän näkökulmasta tarkasteltuna. 

Katsomosta seurattuna puolestaan näyttelijä toimii ”toisella puolella”.  Tuon- ja 

tämänpuoleisuudella leikittely on esityksessä sisällöllisesti merkittävässä 

asemassa. Hautakynttilävirta on yhdenlainen versio perinteisestä ”neljännestä 

seinästä”, jolla tarkoitetaan näyttelijän ilmaisua ikään kuin yleisöä ei olisi 

olemassakaan. Esityksen aikana suhdetta yleisöön varioitiin esimerkiksi 

astumalla neljännen seinän läpi. 

 

 

3.2 Näyttelijä köyhässä teatterissa 

Muuntautuminen katsojien edessä roolihenkilöstä toiseksi vain omaa 

kehollisuuttaan hyväksi käyttäen on Grotowskin mukaan teatterillista ja 

”maagista”. Käsite kokonainen näyttelijä tarkoittaa köyhässä teatterissa 

näyttelijää, jonka sisäiset vaikuttimet ja ulkoiset reaktiot ovat yhtä. Näyttelijän 

keho-olemuksesta tulee ikään kuin sisäisen maailman näyttämö. 

”Kyse on paljaaksi asettautumisesta, arkipäivän naamioitten laskemisesta, sisäisen 

näyttämisestä. Tätä ei voi tehdä rehennelläkseen, koska se olisi exhibitionismia. Kyseessä 

on vakava ja juhlallinen paljastamisen teko. Näyttelijän on oltava valmistautunut 

täydelliseen vilpittömyyteen. Se on kuin askel kohti näyttelijän organismin huippua, jolla 

tietoisuus ja vaisto yhtyvät.” (Grotowski 2006, 75) 

Fiktiivisessä joutsenlauluillassa  Grotowskin vaade näyttelijän henkisestä 

tekniikasta jää vähemmälle huomiolle. Opinnäytetyö toteutetaan niin  lyhyessä 

ajassa, että olisi ansiottoman ylevää verrata sitä vuosikausia kestäneisiin 

tutkimuksiin tutun ensemblen kanssa.  Esittelen kuitenkin lyhyesti mistä on 

kysymys. 
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3.2.1 Henkinen prosessi 

Grotowskin menetelmässä näyttelijälle ei pyritä sinänsä opettamaan mitään. 

Sen sijaan keskitytään ”henkiseen prosessiin, jolle on luonteenomaista 

äärimmäinen, täydellinen oman intimiteetin paljastaminen, ei omiin egoistisiin 

tunteisiin liittyvänä nautiskeluna vaan päinvastoin, ikään kuin antautumalla” 

(Grotowski 2006, 27). Grotowski kyseenalaisti eurooppalaisen 

näyttelijäkoulutuksen, jossa perinteisesti harjoitettiin taitoja ja hankittiin 

erityisosaamista sen sijaan, että oltaisiin kiinnitetty huomiota näyttelijän 

kokonaisvaltaiseen ilmaisuun. Kritiikin kohteeksi joutui myös kaikkien 

näyttelijäopiskelijoiden pusertaminen samaan muottiin. Grotowski yleistikin tällä 

metodilla tuotetun näyttelijän olevan kyllä koulutettu, muttei ”elävä”. Hänen 

järjestelmässään keskeistä  on via negativa – luopumisen tie (käytetään myös 

poistamisen tie), jolla tarkoitetaan henkisen prosessin aikana ilmenevien 

esteiden eliminoimista. Tavoitteena on, että näyttelijän elimistö vapautuu 

kaikesta vastustuksesta. Lopulta sisäinen impulssi ja ulkoinen reaktio 

tapahtuvat samanaikaisesti. (Grotowski 2006, 28, 109, 115-116.) 

Näyttelijän koulutus on Grotowskin teatterissa toisin sanoen ulkonaisten 

esteiden eliminoimista sisäisen valaisemiseksi. Ulkoinen este voi olla 

esimerkiksi haitallinen tapa hengittää.  Kukin näyttelijä kulkee omaa, yksilöllistä 

tietään. Yleispätevää, kaikkien tarpeisiin sovellettavaa ”reseptiä” ei ole. 

Työskentely henkisen prosessin käynnistämiseksi aloitetaan tutustumalla 

näyttelijän tapaan hallita kehoaan.  

”On kysyttävä: mitkä esteet sulkevat sinut matkallasi kokonaiseen tekoon, jonka tulisi 

saattaa liikkeelle kaikki voimavarasi kaikkein vaistonvaraisimmista kaikkein tietoisimpiin 

asti?” (Grotowski 2006, 74) 

 

 

 

 



12 
 

3.2.2 Kehoinstrumentti 

 

Näyttelijän keho on hänen taiteensa väline. Kehoinstrumentista tulee huolehtia. 

”Eihän viulistikaan jätä viuluaan sateeseen”, totesi opettajani Jouni Leikkonen 

eräällä näyttelijäntyön tunnilla. Kehossaan ihminen kantaa mukanaan  paitsi 

omaa henkilöhistoriaansa, myös sukunsa sekä koko lajinsa historiaa. 

Fyysinen kunto on ensisijaisen tärkeä tekijä köyhässä teatterissa. Henkinen 

prosessi sulautuu ruumiilliseen harjoitteluun. Harjoittelussa ei tähdätty taitojen 

lisäämiseen, ennemminkin rajoitteista luopumiseen. Grotowskin näyttelijä ei 

voinut kohdella kehoaan kuten keskivertoihminen. Kyse oli äärimmäisen 

kurinalaisesta työstä kehon ilmaisuvoiman parantamiseksi. Työn päämääränä 

oli ulkoisten vastuksien voittaminen. Kurinalaisuuden lisäksi näyttelijän tuli 

kuitenkin olla myös spontaani. (Grotowski 2006, 122, 125.) 

Heittäytyminen ja kontrolli ovat luovan prosessin kaksi puolta, jotka 

parhaimmillaan kytkeytyvät  toisiinsa saumattomasti. Heittäytyminen vailla 

kontrollia synnyttää irrationaalista riehumista, mutta liiallinen kurinalaisuus tekee 

kehosta pingotetun. Fyysiset harjoitteet herkistävät näyttelijän instrumenttia. 

Pyrkimys on aikaansaada mahdollisimman tarkkaa ja hienovireistä ilmaisua, 

sen sijaan että näyteltäisiin suurin piirtein ja ”yleisesti”. Ilman tarkkuutta mitään 

ei voi saattaa loppuun. 

Grotowski harjoitutti näyttelijöillään akrobaattisia sarjoja, joiden avulla pyrittiin 

pääsemään eroon tilan ja painovoiman aiheuttamista esteistä. Lisäksi hatha-

jooga kuului harjoitusohjelmaan. Hän kehotti näyttelijöitään tarkkailemaan 

ympäröivää luomakuntaa; eläimiä, kasveja sekä muita orgaanisia olentoja. 

Eläimet toimivat vaistojensa varassa ja niiden liikekieli on aina 

tarkoituksenmukaista. Harjoitteiden esimerkkieläimenä oli usein kissa tai tiikeri. 

Grotowski katsoi reaktion saavan alkunsa ristiselästä. Kissaeläinten 

selkärangan liikkuvuus toimi pohjana monissa virtaavaan ilmaisuun tähtäävissä 

harjoitteissa. (Grotowski 2006, 123, 154.) 
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Olen käyttänyt Grotowskin fyysisiä harjoitteita Fiktiivisessä joutsenlauluillassa. 

Harjoitukset aloitettiin aina huolellisella lämmittelyllä, jonka jälkeen siirryttiin 

”taiteellisempiin”, mutta silti edelleen kehoinstrumentin virittämiseen liittyviin 

harjoitteisiin. Yhteinen, kehoa tarpeeksi rasittava lämmittely on paitsi kehollisen 

ilmaisun herättelemistä, myös työryhmän saattamista ”samaan tilaan.”  

Käsittelen taiteellisen opinnäytetyöni harjoittelua tarkemmin luvussa neljä. 

 

 

3.4 Köyhän teatterin estetiikka 

Tarkastellessani köyhän teatterin estetiikkaa, tarkoitan sillä esityksen 

konkreettisia muotokysymyksiä sekä visuaalisia osatekijöitä. 

 

3.4.1 Omavaraisuus 

Köyhän teatterin periaatteiden mukaisesti esityksen on oltava omavarainen. 

Omavaraisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että esityksen aikana 

tilaan ei saisi tuoda mitään, jota siellä ei alun perin ole. Lähtötilanteessa 

olevasta materiaalista on kyettävä rakentamaan kaikki tilanteet ja luotava 

kulloinkin vaadittavat olosuhteet, joita ovat esimerkiksi aika, paikka sekä 

äänimaisema. Lavastaja ja ohjaaja ovat edellisestä johtuen köyhässä 

teatterissa usein tasavertainen työpari. Toimintakulttuuriin kuuluu ajatus siitä, 

että pienimmästä mahdollisesta luodaan suurin mahdollinen. Esityksen maailma 

syntyy käsillä olevista esineistä. (Grotowski 2006, 271.) 

Fiktiivisessä joutsenlauluillassa omavaraisuus on toiminut lähtökohtana 

visuaaliselle ilmeelle, joskaan se ei ole ollut täysin ehdotonta. Ajatus pienimmän 

mahdollisen korottamisesta suurimmaksi mahdolliseksi on kuitenkin ollut tärkeä 

ohjenuora paitsi symbolisessa, myös taloudellisessa mielessä. Esityksen 

alkutilanteessa näyttämöllä oli hautakynttilöistä, valkoisista jätesäkeistä, 

hallaharsosta ja pahvilaatikoista koostettu ”rajajoki”, hallaharsosta viritetyt 

taustakankaat sekä kaksi ”esirippua”,  pahvilaatikoita, joustinpatjan kehikko, 
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tyynyliina sekä kahvakuula. Näistä elementeistä esitys pääsääntöisesti rakentui. 

Tilaan tuotiin esityksen aikana muutamia tarkkaan valittuja esineitä. Esityksen 

lopputilanteessa näyttämökuva oli samanlainen kuin alussa. 

 

 

3.4.2 Monimerkityksellisyys 

Fiktiivinen joutsenlauluilta mukaili Grotowskin köyhän teatterin perinnettä 

pelkistetyn ja monimerkityksisen lavastuksensa osalta. Mainitsin aikaisemmin 

hautakynttilät, joista muodostettiin symbolinen rajajoki yleisön ja esiintyjien 

välille. Valitsin hautakynttilän lavastuksen perustaksi, sillä se on objektina 

tarpeeksi monikäyttöinen sekä Fiktiivisen joutsenlauluillan sisältöön sopiva. 

Lisäksi hautakynttilöitä sai ilmaiseksi. Ne olisivat päätyneet 

kaatopaikkajätteeksi, mutta nyt ne saivat uuden elämän. Näyttelijän työ 

mahdollistaa tutun esineen muuntumisen toiseksi. Käsittelytavasta ja 

kohtauksesta riippuen hautakynttilä voidaan nähdä esimerkiksi astiana, kiikarina 

tai vaikkapa soittimena. Toisena lavastuksellisena elementtinä Fiktiivisessä 

joutsenlauluillassa käytetään kirkkaanvärisiä hedelmäverkkoja. Niillä luodaan, 

yhdessä hautakynttilöiden kanssa, kukkivaa maisemaa, jolla viitataan 

meksikolaisten ”kuolleiden päivän” värikkääseen somistukseen. Verkot olivat 

lähtökohtana myös puvustukselle. Köyhän teatterin  visuaalisen 

pelkistyneisyyden tutkiminen on taiteellisessa opinnäytetyössäni osaltaan 

katsojan mielikuvituksen kunnioittamista sekä kriittistä suhtautumista 

materiatulvaan.  
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4  FIKTIIVISEN JOUTSENLAULUILLAN ALKUSOITTO 

 

”Tulin tänne Grotowski kainalossa. Avasin sen summassa ja siellä sanottiin, että itsensä 

ylittäminen on luonteeltaan passiivista. Sen kun luovuttaa vastustamisen. Se on soinut 

päässäni tänään, siitä varmaan kannattaa näyttelijöiden kanssa lähteä. Siitä, että miettii 

mikä estää tekemästä. Se on soinut päässäni. ” (ote työpäiväkirjastani 2014)  

 

Grotowski jakoi harjoitteet fyysisiin ja taiteellisiin. (Grotowski 2006, 119) 

Samankaltainen jako tuntui aluksi itsestänikin mielekkäältä. Harjoituskauden 

alussa, ennen kuin siirryimme kohtausharjoitteluun, keskityin näyttelijöiden 

ryhmäyttämiseen sekä heidän yksilöllisen ilmaisuvoimansa herättelemiseen. 

Lähtöajatuksena oli välttää sanallista ilmaisua fyysisissä harjoitteissa. Sen 

sijaan kommunikoitiin äänellisesti rytmien ja laulun keinoin. Taiteellisissa 

harjoitteissa käytimme tekstimateriaalina Fiktiivisen joutsenlauluillan 

käsikirjoituksen katkelmia. 

Ensimmäinen tapaamiskerta työryhmän kanssa oli tammikuun 2014 alussa. 

Kyseessä olivat niin kutsutut  ”jamit”, Tampereen Ylioppilasteatterin perinteeksi 

muodostunut casting-tilaisuus, jonne kaikki halukkaat ovat tervetulleita. 

Kuuntelimme tilaisuudessa flamencomusiikkia sekä Tšaikovskyn 

Joutsenlampea. Teetin osallistujilla fyysisiä harjoitteita, joiden myötä näin 

kuinka he toimivat ryhmässä ja ryhmänä. Luimme myös katkelmia 

käsikirjoituksesta.  

Tammi-helmikuun aikana tapasimme muutaman kerran. Jokaiselle 

harjoituskerralle olin suunnitellut tietyn teeman, johon liittyen olin valinnut 

Grotowskilta joitakin  harjoitteita, joita halusin soveltaa käytäntöön. Lisäksi 

käytin muitakin harjoitteita, joiden tarkoituksena oli syventää työryhmän 

käsitystä tulevan esityksen maailmasta. Harjoitukset kestivät neljä tuntia 

kerrallaan. Teemat olivat patetia, ilo, yhteys ja laulu. Esittelen seuraavaksi 

lyhyesti kunkin harjoituskerran sisällön. 
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4.1 Patetia 

Ensimmäisen varsinaisen harjoituskerran teemana oli patetia. Tarkoitan 

patetialla tässä yhteydessä mahtipontisuutta sekä äärimmilleen vietyä 

tunneilmaisua. Harjoitusten aluksi lämmittelimme ensin juoksemalla 

teatteritilassa. Seuraavaksi teimme piirimuodostelmassa yksinkertaisia 

akrobaattisia harjoitteita. Olin alkulämmitettelyissä mukana, sillä minulle on 

tärkeää saada myös oma kehoni ”hereille”. Akrobaattisen osion jälkeen poistuin 

kuitenkin sivuun ohjeistamaan tulevia harjoitteita.  

Taustalla soi koko ajan flamencomusiikki. Toiveenani oli, että sen rytmi ja 

pidäkkeetön lauluilmaisu kannustaisivat osallistujia heittäytymään. Flamencossa 

minua kiehtoo aiemmin kuvailemani kontrollin ja spontaaniuden vuoropuhelu. 

Periaatteessa mikä tahansa on flamencossa sallittua, kunhan se pysyy rytmin – 

compaksen – sisällä. Flamencon ”filosofiaan” liittyy myös ajatus 

liminaalisuudesta. Flamencon tulkitsija on ikään kuin kahden tulen välissä. 

Kumpikin suunta vetää häntä puoleensa, jalat takovat maata ja kädet  tapailevat 

taivasta. Valittavan ja korvia raastavan laulun oli myös tarkoitus antaa esimakua 

Fiktiivisen joutsenlauluillan tunnelmasta ja tematiikasta.  

Kiinnitin huomiotani siihen, että osallistujat pysyivät jatkuvasti liikkeessä. Olin 

tyytyväinen ilmapiiriin, työryhmä vaikutti luottavaiselta ja energiseltä. Teetin 

harjoitteita, joissa tietoisesti mentiin kohti mahtipontisuutta. Harjoitteet olivat 

liikkeellisiä. Osallistujat olivat kontaktissa toisiinsa. He ”virittivät” pieniä tansseja 

ja ”säteilivät” mahdollisimman paljon. Näissä harjoituksissa pyrin laskemaan 

esiintyjien itsesensuurin ja -kontrollin tasoa. 

Tarkastelin myös osallistujien yksilöllisiä ominaisuuksia, sitä kuinka he 

hengittävät, millaisia he ovat perusrytmiltään, mitkä osat kehosta näyttävät 

johtavan liikettä ja niin edelleen. Patetia osoittautui käyttökelpoiseksi 

”avainsanaksi”.  

Taiteellisten harjoitteiden osiossa esiintyjät käyttivät tekstimateriaalia 

improvisoitujen kohtausten käsikirjoituksena. He esittivät jokapäiväisiä, 
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tavanomaisia tilanteita, jotka muuttuivat kohtausten edetessä ylitulkitun 

pateettisiksi.  

  

4.2 Ilo 

Seuraavan harjoituskerran teemana oli ilo. Valitsin sen, sillä ilo ja luova prosessi  

liittyvät ajatuksissani vahvasti toisiinsa. Halusin kokeilla  millaista ilmaisua saisin 

osallistujissa synnytettyä, jos lähtökohtana on positiivinen, mutta abstrakti sana. 

Aloitimme jälleen juoksulla sekä yksinkertaisilla akrobaattisilla harjoitteilla. Kun 

koin esiintyjien olevan tarpeeksi lämpimiä, siirryin ohjeistamaan ilmaisullisempia 

harjoitteita. Pyysin ryhmää etsimään kehostaan pistettä, jossa jännittyneisyys 

saa alkunsa. Työskentelimme tämän pisteen kautta. Lopulta pyysin osallistujia 

esittämään kuvitteellista kamppailua jännityksen keskuksen kanssa kunnes he 

eivät enää jaksaneet vastustella. He symbolisesti ”tuhosivat” jännityspisteen. 

Seuraavaksi pyysin heitä paikallistamaan kehossaan kohdan, jossa 

rentoutuneisuus ja ilo pitävät majaansa. Ajatuksenani oli saada osallistujat 

kiinnittämään huomionsa läsnä olemiseen hengityksen sekä yksilöllisten 

impulssien tutkimisen kautta.  

Harjoitteiden edetessä esiintyjät virittivät jälleen pieniä tansseja ja sanattomia 

kohtaamisia. Jatkoimme ryhmäytymis- ja kontaktiharjoitteiden parissa. 

Osallistujat kantoivat toisiaan vuorotellen. Kukin nostettiin makuuasennossa 

ilmaan muun ryhmän kannattelemana. Tarkoituksenani oli vahvistaa jo 

edelliskerralla orastanutta luottamusta. Teetin myös rytminvaihteluihin liittyviä 

harjoitteita. Ohjeistuksissani koetin stimuloida mahdollisimman paljon 

osallistujien mielikuvitusta. 

Taiteellisessa osiossa osallistujat valimistelivat tekstimateriaalin pohjalta lyhyitä, 

iloisia, kohtauksia. Teksti oli synkähköä, joten kohtaukset johtivat ristiriitansa 

vuoksi mielenkiintoisiin tilanteisiin sekä herättivät hilpeyttä katsojissa. 
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4.3 Yhteys 

Kolmannessa helmikuisessa tapaamisessamme oli teemana yhteys. Sen voi 

tässä tapauksessa myös korvata sanoilla vuorovaikutus ja läsnäolo. 

Suunnitelmaani olin kirjoittanut: 

”Tutkitaan yhteyden muodostumista yksilönä ja yhdessä. Eikö yhteys ole se taikasana, 

johon kaikki lopulta on palautettavissa? Eikö inhimillisen olemassaolon peruskriisi synny 

juuri erillisyyden kokemuksesta? Yhteys. Ykseys. Jakamattomuus. Kontakti toisen kanssa 

tarkoittaa aina toivetta mahdollisesta yhteydestä.” (ote työpäiväkirjastani 2014) 

 

Aluksi lämmittelimme kuten edellisilläkin kerroilla. Pääharjoitteissa aloitettiin 

työskentely itsenäisesti, vaikka kaikki olivatkin  samassa tilassa. Hengityksen 

huomioiminen ja kehotietoisuuden kasvattaminen olivat tälläkin kertaa 

ohjeistuksissani keskeisellä sijalla. Teimme harjoitteen, jossa käveltiin läpi 

ihmisen elinkaari syntymästä kuolemaan. Harjoite synnytti miltei 

käsinkosketeltavan, meditatiivisen ilmapiirin. 

Kontaktiharjoitteissa osallistujat muun muassa ”romahtivat” lattialle 

kollektiivisesti ja nousivat sieltä yhteisestä, sanattomasta sopimuksesta ylös. 

Harjoitetta jatkettiin, kunnes minusta näytti siltä, että he todella toimivat 

yhteydessä toisiinsa. 

Etenimme kontaktiharjoituksissa työskentelyyn parin kanssa. Osallistujat 

tanssivat ”valittunsa” kanssa käyttäen mahdollisimman laajasti tilaa ja etsien 

oman kehonsa ääriasentoja.  

Taiteellisissa harjoitteissa tekstimateriaalin pohjalta improvisoitiin jälleen lyhyitä 

kohtaamisia. Teksti oli osallistujille jo selkeästi edelliskertaa tutumpaa. 

Keskittyminen ja kohtausten perusdynamiikan hiominen synnyttivät  

todentuntuisia tilanteita. 

Tämän kaltaisessa työskentelyssä hiljaisuus harjoitustilanteessa on edellytys. 

Kaikenlaista hauskuuttamista ja tilanteiden kommentoimista harjoitteiden 

välissä  tulee välttää.  Pyrkimyksenä on saavuttaa keskittyneisyyden tila, jossa 
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kaikki osallistujat ovat saman arvoisia. Toisin muotoiltuna: Tarkoituksena on 

päästä keskinäiseen yhteyden tilaan, jossa arkipäivän statusjärjestelmät, 

ennakkoluulot, nimet ja ”naamiot” lakkaavat olemasta. Jäljelle jää se, mikä on 

syvästi inhimillistä ja inhimillisyydessään ”totta”.  Hienoimmat hetket, joita 

harjoitteiden kautta joskus saavutetaan, ovat niitä kun osallistujan fyysinen ja 

psyykkinen olemus näyttävät yhdistyvän.  

Edellisessä kappaleessa kiteytyy Grotowskin ajattelun vaikutus omaan 

työskentelytapaani. Kyse on konkreettisista, tarkoista asioista kuten juuri 

hengityksen huomioimisesta ja pienimmänkin kehollisen impulssin 

havaitsemisesta.  

 

4.4 Laulu 

Viimeisen teemaluontoisen harjoituskerran otsakkeena oli laulu. Laululla 

tarkoitan tässä yhteydessä paitsi äänen melodista tuottamista, myös laajemmin 

”ihmisen elämänlaulua”. Laulu on koko Fiktiivisen joutsenlauluillan ydinkäsite.  

 

”Maailma on täynnä lauluja. Arkkiveisuja, euroviisuja, balladeja. Valituslaulua, tuutulaulua, 

linnunlaulua, valaiden laulua. Vasikallekin sanotaan: alapa laulaa! Jos ajattelee 

elämäänsä lauluna, miten sen sanat menee, vai onko siinä sanoja lainkaan? Mikä on 

mollin ja duurin suhde?  Millaisen laulun minä luikauttaisin, jos tietäisin sen jäävän 

viimeisekseni? Siinä pitäisi olla ainakin puolet toivoa.” (ote työpäiväkirjasta, 2014) 

 

Lämmittelyn jälkeen laitoin ensimmäiseltä kerralta tuttua flamencomusiikkia 

soimaan. Osallistujat tanssivat ja lauloivat musiikin mukana. He improvisoivat 

lyhyitä soolo-osuuksia ja säestivät toisiaan taputuksin sekä huudahduksin. 

Tunnelma oli vapautunut ja riehakas. Harjoitteiden huomiopisteessä oli äänen 

luonnollinen tuottaminen ja mahdollisimman kokonaisvaltainen ilmaisu. Pyysin 

osallistujia ”laulamaan” tietyn ruumiinosansa, esimerkiksi polvensa, kautta. 
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Kannustin kokeilemaan, miltä esimerkiksi kuulostaisi jos niska laulaisi 

rakastetulleen.  

Lyhyen tauon jälkeen siirryimme tekstin käsittelyyn. Tällä kertaa jaoin 

osallistujat pienryhmiin ja pyysin heitä valmistelemaan kukin oman 

kohtauksensa tekstin pohjalta. Olin tuonut mukanani hautakynttilöitä ja 

hedelmäverkkoja. Pyysin esiintyjiä  ottamaan materiaalit kohtauksiin mukaan, 

ikään kuin vastanäyttelijöikseen. Tarkoitus oli aloittaa tutkimustyö valittujen 

lavastusmateriaalien parissa. Lopuksi katsoimme yhdessä kaikkien 

valmistelemat kohtaukset. 
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5 LOPUKSI 

Tutkielmassani olen esitellyt teatterillisen toimintaihanteeni merkittävimpiä 

lähtökohtia. Köyhän teatterin keinojen sanallistaminen sekä niiden  

soveltaminen Fiktiivisessä joutsenlauluillassa paljastui hedelmälliseksi, mutta 

käytännön tasolla todella haasteelliseksi matkaksi. Oma kädenjälkeni on 

kuitenkin prosessissa selkiytynyt ja ajatusteni eritteleminen tuntunut 

henkilökohtaisesti tarpeelliselta. 

Oppimiskokemuksena Fiktiivisen joutsenlauluillan rakentaminen julkiseksi 

esitykseksi on ollut merkittävä. Suurimpana haasteena on ollut oman taiteellisen 

kunnianhimon ja Grotowskin vaativien periaatteiden suhteuttaminen taiteellisen 

opinnäytetyöni puitteisiin. Grotowski onkin Fiktiivistä joutsenlauluiltaa 

harjoiteltaessa näyttäytynyt ajatuksissani tinkimättömänä ”guruna”, jota eivät 

esiintyjien arkihuolet tai ylioppilasteatterin kärsimättömät tilavuokralaiset 

ahdista. Itse törmäsin vähemmän romantisoituun todellisuuteen, jossa 

esimerkiksi yhdeksäntoistahenkisen työryhmän aikataulujen yhteensovittaminen 

vei liian suuren osan prosessista. Köyhän teatterin periaatteet jäivät lopullisessa 

esityksessä melko viitteelliseksi. Uskon kuitenkin, että Grotowskin vaikutus 

näkyy näyttämöllä näyttelijöiden ilmaisussa sekä lavastuksellisissa ja tilallisissa 

valinnoissa. 

Teatterin erityislaatu, sen kollektiivisuus, konkretisoitui minulle joka kerta kun 

astuin harjoitustilaan näyttelijöitteni eteen: Olin siellä ihmisten kanssa, jotka 

aktiivisesti valitsivat olevansa minun kanssani. He sitoutuivat luomaan kanssani 

uutta maailmaa. Koen onnistuneeni siinä, että toimintakulttuuri muodostui 

luottamukselliseksi ja näyttelijät ottivat lopulta esityksen kantaakseen. Tein siis 

itseni tarpeettomaksi, mikä on mielestäni yksi ohjaajan tehtävistä. 

Haluan päättää tämän tutkielman Peter Brookin sanoihin ystävästään, 

Grotowskista: ”Hänen työnsä intensiteetti, rehellisyys ja tarkkuus jättävät 

jälkeensä ainoastaan yhden asian: haasteen. Eikä vain kerraksi tai pariksi 

viikoksi. Joka päivälle.” (Grotowski 2011, 11) 
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