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Esiintyjän rooli performanssissa 

Tutkielmani perehtyy roolin määrittelyyn performanssissa ja perinteisessä draamateatterissa ja 

hahmottaa eri näkökulmia näiden kahden esittävän taiteen rooli-ilmiöihin. Tarkastelen näiden 

ilmiöiden yhteneväisyyksiä sekä eroja, ja lisäksi pohdin roolien ja esiintyjyyden merkitystä 

sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. 

Lähtökohtinani olen esitellyt Konstantin Stanislavskin metodia näyttelijän ohjauksesta ja Juha-

Pekka Hotisen tekstejä esittävän taiteen teoriasta. Sosiaalipsykologista näkökulmaa esitellessäni 

olen nojannut J.L. Morenon ryhmäteorioihin ja Erving Goffmanin käsityksiin roolista. Lisäksi 

tutkielmani perusaineistona on ollut Marvin Carlsonin Esitys ja performanssi, jonka pohjalta 

esittelen performanssin historiaa ja kehityssuuntia sekä kriittistä teoriaa nimenomaan esityksen ja 

esiintyjyyden kannalta.   

Performanssitaiteilijan on sanottu esiintyvän omana itsenään, ilman roolia. Tutkielmassani esitän 

näkökulman esiintyjyydestä roolina, yhtenä jokaisen ihmisen psykososiaalisista rooleista, joita 

toteutamme jokapäiväisessä elämässämme.  

 Vaikka roolin käsite yhdistetään perinteiseen draamateatteriin helpommin, on myös näyttelijän 

ohjauksessa käytettävien metodien tarkoitus usein sulauttaa esiintyjä ja rooli yhdeksi. Tavoitteena 

on eläytyminen näyttämön maailmaan ja siinä luontevasti toimiminen.  

Tutkimukseni osoitti, että draamateatterin ja performanssin roolit koetaan erilaisina, mutta niiden 

tarkempi määrittely ja rajaaminen on hankalaa. Varsinkin nykyteatterin ja fuusioteatterin kohdalla, 

esitysten ollessa lähinnä performatiivista toimintaa, määrittyy rooli esiintyjän rooliksi, tekijyydeksi, 

ei niinkään käsikirjoitetuksi nimirooliksi. Toisaalta näiden teosten esitys on hallittua ja draamallista, 

joten spontaanista henkilökohtaisesta toiminnasta ei kuitenkaan ole kyse. 

Perehtyminen aiheeseen osoitti kirjallisen materiaalin korostavan kuitenkin performanssin 

roolittomuutta pontevasti, korostaen sekä taiteen vapautta ja performanssin historiallisia lähtökohtia 

vastalauseena perinteiselle draamateatterille. Ongelmallista mielestäni tässä näkökulmassa edelleen 

on roolittoman toiminnan määrittely, sillä yksilö toteuttaa erilaisia ihmisen käyttäytymiselle 

luontaisia sosiaalisia rooleja toimintaympäristöstään riippuen. Teatteriteoreetikot puolestaan olivat 

avoimia uudelle ilmaisulle, varsinkin fuusioteatterin ja nykytaiteen rajapinnan ilmiöt koettiin 

valovoimaisiksi ja varsin suotaviksi teatterin kehityksen kannalta.
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Performance: the role of performer  

On this thesis I wanted to analyze the role of a performer in theatre and in performance art, and 

compare these two roles that are claimed to be so different from each other. I look into to these 

phenomena to get to the differences and resemblances between the two, and I also question the 

definition of the role in theatre and performance from a sociological and sociopsychological point 

of view.  

I have used Konstantin Stanislavski’s method acting and Juha-Pekka Hotinen’s writings on theory 

of theatre as basis of my study. They represent two opposite views on performing stage art. The 

sociopsychological perspective in this thesis is based on J.L. Moreno’s writings and research on 

group theory and group dynamics as well as on Ervin Goffman’s writings on the role. Marvin 

Carlson’s Performance- A Critical Introduction was my main material when writing about history 

and specialization process of performance art as well as critical theory from presentation to 

performer. 

It is said that performance artist is performing as himself, not by any role. I find it difficult to define 

this action without any roles, when a role can be defined, from a sociopsychological point of view, 

as the functioning form of an individual in situation where there are other persons or objects. Thus, 

we always “play” by some social role. 

Even traditional theatre and method acting use individual actor’s different roles in rehearses when 

aiming for authentic reactions on stage.  

Therefore I present that the essential part of a role is the audience and its effects to the performer. 

 In this thesis I present that due to the environment and social pressure, human behaviour is based 

on many social roles, which vary from situation to situation, and one of them can be the 

“performer”. 

The result of my studies presented that in general, even if roles in theatre and roles in performance 

appeared to be quite different, performative arts are recognized to mix up the categories and in 

many cases are hard to define. Especially with fusion or contemporary theatre, in which the shows 

consist of performative action and movement, the role played is mostly characterized as performer, 

not as actor.  
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Despite of the above, my material for the thesis suggested that performance art is, emphasizing the 

roots of the art form as an counter strike to theatre and high culture, considered to be pure art for 

arts sake, no rehearsed roles included. At the same time, contemporary theatre and its diversity of 

new forms of roles on stage and connections to visual arts are considered to be very important to the 

development of theatre. 
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1. Johdanto 

Tavoitteenani tämän tutkielman tekemisessä oli tarkastella erilaisia näkökulmia perinteisessä 

draamateatterissa ja performanssissa esitettyihin rooleihin. Halusin tutkia mielestäni selkeitä 

yhteneväisyyksiä näiden kahteen kontekstiin sijoittuvan rooli-ilmiön välillä, ja samalla löytää myös 

ne seikat, joita voidaan perustellusti tulkita eroiksi. Tarkastelen myös miten rooli 

sosiaalipsykologisena ilmiönä liittyy kiinteästi esittävän taiteen käsityksiin roolista. 

Monesti kun olen törmännyt näkökantaan, jossa performanssin ja teatteritaiteen eroksi tulkitaan 

juuri ”näytteleminen”, olen pohtinut väitteen luonnetta ja näyttelemisen sekä erityisesti roolin 

käsitettä. Miten performanssitaiteilijan esiintyjän rooli eroaa draamateatterin roolista? 

Performanssitaiteilijan sanotaan esiintyvän ”omana itsenään”(Järvinen 2000; Luhta 2003; Carlson 

2006, Takala 1994). Mitä omana itsenään esiintymisellä tarkoitetaan ja mikä merkitys on persoonan 

toimintaa ohjaavilla sosiaalipsykologisilla rooleilla(esim. Moreno 1987) tässä toiminnassa? Miten 

muotoutuu rooli, jonka voi määrittää esiintyjyydeksi?  

Halusin tutkia roolin ilmentymiä ja merkityksiä perinteisessä draamateatterissa ja 

performanssitaiteessa, koska omakohtaisen käytännön kokemukseni mukaan performanssitaiteen 

roolit ovat hyvinkin verrannollisia draamateatterin rooleihin, eli institutionaalisia ja esitystaiteen 

normeja noudattavia. Oletukseni osui osittain oikeaan: aihepiirin teoreettinen tarkastelu osoitti 

esimerkiksi käsitteen roolista esiintyjänä, esitystilanteen ja esityksen intertekstuaalisuuden 

merkittäviksi yhteneväisyyksiksi performanssin ja draamateatterin kesken. Intertekstuaalisuudella 

esityksissä tarkoitan viittauksia muihin esityksiin ja kirjallisuuteen, sekä taiteen ja teatterin 

diskursseihin. 

On olemassa myös perustavanlaatuisia eroja teatteri-ilmaisussa, jotka eriyttävät roolit toisistaan. 

Keskityn kuitenkin tässä tutkielmassa pääasiallisesti draamateatterin ja performanssin 

yhteneväisyyksiin, niiden rajapintaan ja ylipäätään rajojen olemassaolon käsittelyyn. Pohdin 

esittävän taiteen osia ja elementtejä yhdistelevän, ja näin ollen rajapinnassa toimivan, 

fuusioteatterin tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.  

Olen tutkinut erilaisia roolin määritelmiä ja oletuksia teatterissa ja käsittelen seuraavassa roolien 

merkitystä psykososiaalisessa kontekstissa pohjaten J.L. Morenon (1889–1974) ryhmäteorioihin 

sekä Ervin Goffmanin (1922–1982) roolikäsitykseen. Sosiaalipsykologian näkökulmasta rooli on 
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ryhmädynamiikkaa käsittelevä termi (Moreno 1987, 15). Pohdin ovatko esitystaiteen roolit millään 

tavalla verrannollisia sosiaalipsykologian määrittelemiin persoonan rooleihin, vai olisiko rooli tässä 

parempi rajata ainoastaan teatterissa käytettäväksi termiksi. 

Esitystaiteen käsitteen haluan rajata tässä tutkielmassa koskemaan perinteistä draamateatteria, -

performanssia ja näiden kombinaatioita. Mielestäni kyse on hyvin samankaltaisista konventioista, 

toisin sanoen näyttämötaiteesta. Performanssiteoreetikko Marvin Carlson (1937–) määrittelee 

esityksen aina ”esitykseksi jollekulle, jollekin yleisölle, joka havaitsee sen ja hyväksyy sen 

esitykseksi jopa siinä satunnaisessa tapauksessa, että yleisö onkin itse esiintyjä (2005,18)”.  

Teatterissa, kuten esittävässä taiteessakin, hyvin suuri merkitys on yleisön ja esiintyjän suhteella 

(Moreno 1987, 85). Esitys teatterillisena tilanteena ja performanssi esityksenä sisältävät molemmat 

esiintyjän roolin ja yleisön vuorovaikutussuhteen. 

Käsitykseni draamateatterissa esiintyviin rooleihin perustan Konstantin Stanislavskin (1863–1938) 

metodille ja sen roolikäsitykselle, joka pohjaa tunnemuistin hyväksikäyttöön roolia rakentaessa. 

Stanislavskin metodin katsotaan olevan nykyisen kaltaisen draamateatterin näyttelijän ohjauksen 

perinteen aloittaja (Benedetti 1993,10). 

Toisena näkökulmana sekä draamateatteriin että performanssiin esittelen Juha-Pekka Hotisen(1957–

) ja hänen tutkimuksensa tukena olleen Richard Schechnerin (1934–) ajatuksia näyttelijäntyöstä ja 

esityksen merkityksistä. Hotinen ja Schechner ovat lähestyneet teatteria ja esitystaidetta 

nimenomaan esiintyjyyden ja esitystaiteen kautta ja ovat tutkineet myös performanssia, ja sen 

suhdetta roolin käsitteeseen ja roolittuneeseen toimintaan. (Hotinen 2002, 130.) 

2. Sosiaalipsykologinen lähestyminen rooliin 

Amerikkalaistunut psykiatri, sosiaalipsykologian tutkija J.L. Moreno on määritellyt roolia: “Rooli 

voidaan määritellä niinä oikeina ja konkreettisina muotoina joina Minä ilmenee. Siten 

määrittelemme roolin yksilön oletusten toiminnalliseksi muodoksi joka ilmenee sillä hetkellä kun 

reagoidaan tiettyyn tilanteeseen, tiettyjen ihmisten ja asioiden vallitessa.” (Moreno 1987, 82.)Yleisö 

ja esiintymistilanne vaikuttavat yksilön käytökseen, vaikka pyrkimyksenä olisi toimia täysin ilman 

niiden läsnäoloa, objektiivisesti. Minkälaisen Minän esiintyjän toiminta esittelee? ”Tämän 

lähestymistavan takana piilee oivallus siitä että ihminen on roolipelaaja, ja että jokainen yksilö 

ilmentää tiettyä määrää rooleja, jotka dominoivat hänen käytöstään, ja että jokaista kulttuuria 
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ilmentää tietty valikoima rooleja, joina se ilmenee jäsenissään vaihtelevalla menestyksellä. (Moreno 

1987, 80.) Sosiaalipsykologisen ajattelun mukaan roolit käsitetään sisäistettyinä odotuksina, joita 

muut meihin kohdistavat.  

Roolikäyttäytymisen analysointiin ja tarkasteluun liittyvät vahvasti normit. Roolien sisäistäminen 

tarkoittaa yhteisön normien, konventioiden, toimintamallien ja hierarkioiden sisäistämistä, josta 

voidaan yleisesti puhua sosialisaationa. (Mäkelä; Goffman 1997.)  

Yleisö siis toimii normin mukaan, odottaa näkevänsä ja kokevansa esityksen, ja esiintyjä tiedostaa 

häneen kohdistuvan tarkkailun ja ennakko-oletukset tilanteesta. Esiintyjällä on myös omat 

toiminnantavoitteensa sekä roolinsa esiintyjänä. Sekä yleisö että esiintyjä sosiaalistavat toisiaan 

esityksessä. Yleisöllä on totuttu toimintatapansa; katsojat esimerkiksi hakevat paikkansa lavan tai 

muun esiintymispaikaksi kuvittelemansa alueen tai tilan reunoilta. Esiintyjällä on myös oma 

agendansa ja ennakko-odotuksensa esiintymistilanteesta, esiintyjä ennakoi yleisön reaktioita hänen 

suorittamiinsa aktioihin lavalla. Esiintyjä esimerkiksi tietää, mikä yleisölle on liian provosoivaa, ja 

haluaa kenties tehdä jotain mikä saa ihmiset poistumaan kesken esityksen. Edelleen, 

sosiaalistamiseen kuuluu myös arvomaailma, jonka yhteisö jakaa.  

3. Rooli teatterissa 

3.1. Teatterin roolit 

Seuraavassa esittelen roolin käsitettä ja merkityksiä perinteisen draamateatterin kontekstissa. Yksi 

tunnetuimmista teatteriteoreetikoista on Konstantin Stanislavski, jonka metodi perustuu näyttelijän 

tunnemuistin hyödyntämiseen (Benedetti 1993, 19). Stanislavskin metodin tarkoitus on löytää 

näyttelijän ”luonnollisuus” (1993, 19) ja ”luova tila” (1993, 60), jossa näyttelijän omia muistoja ja 

niihin liittyviä tunnetiloja, tunnemuistia, hyväksi käyttäen pyritään luomaan ”mahdollisimman 

todellisia” roolihenkilöitä.(1993, 60-). Toisin sanoen pyrkimyksenä on houkutella näyttelijän omista 

kokemuksistaan esiin halutulle tunteelle analoginen tunne, jolloin Stanislavskin mukaan näyttelijä 

ja roolihenkilö sulautuvat yhdeksi (1993, 64).  

Juha-Pekka Hotinen, teatteriohjaaja, kriitikko ja käsitetaiteilija, kritisoi näkemystä toteamalla, ettei 

näyttelijän henkilökohtainen, syvä ja ristiriitainen psyyke, ja psykologia, voi koskaan toteutua 

näyttämöllä jäännöksettömästi. Persoonan ilmetessä liiallisesti työ on Hotisen mukaan 

itsetehostusta.(2002,125). Hotinen jatkaa: ”...teatterikäsitys, joka uskoo jonkin suuntaiseen 
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eläytymiseen, nojaa siihen että eläytyminen, henkilön ja näyttelijän persoonan annostelu sisäkkäin 

suurentaa molempia.[...] keksitty ihminen on (kuitenkin) harvoin niin mielenkiintoinen kuin elävä.” 

(2002,126). 

Hotisen mielestä on parempi lähestyä roolia nippuna toimia ja tekoja, jotka on vain tehtävä. 

Ennemmin kuin kadottaisi identiteettinsä minän ja roolin ristiriidan ratkaisemiseksi, Hotinen 

luopuisi roolista, sen tarpeesta ja sen merkityksestä henkilöhahmona. Richard Schechneriä 

mukaillen Hotinen pitäisi roolihenkilön teatterin todellisuudessa, jolloin se toimisi teatterin lakien 

mukaan ja esityksen ajassa, vailla kiinnekohtaa elävässä elämässä. (Hotinen 2002, 130–132.) 

Hotinen kuitenkin myöntää, ettei näyttelijän persoonaa, Minää, voi kokonaan unohtaa, koska se 

kuitenkin on läsnä, mutta on oltava tietoinen tästä niin kutsutusta ongelmasta ilmaisussa. 

3.2. Draamateatterin metodeista 

Monet ohjaajat perinteisen näyttämötaiteen puolella käyttävät näyttelijän ohjaukseen metodeita, 

jotka ammentavat näyttelijän omista kokemuksista ja tulkinnoista, identiteetistä (Hotinen 2002, 

125–130 ; Benedetti 1993, 15–20 ). Tällä tavalla harjoitettuna näyttelijä vääjäämättä toteuttaa ja 

ilmaisee roolihahmonsa elämää oman kokemustaustansa kautta, mitä Hotinen edellisessä 

kappaleessa kritisoikin. Toisaalta taas draamateatterin perinteessä näyttelijän persoona onkin hyvin 

tärkeä osa roolia. Näyttelijän persoonaa käytetään työvälineenä teatteri-ilmaisussa ja persoonan 

vaikutuksia rooliin mietitään jo roolitusvaiheessa, kun mietitään millaisen henkilön kukin 

potentiaalinen näyttelijä roolista tekee (Benedetti1993,17; Hotinen 2002, 57). 

Vaikka Stanislavskilaisen modernin teatterin ohjausmetodit ovat yleisesti käytössä, löytyy 

draamateatterin kentältä myös toisenlaisia lähestymistapoja rooliin. Ohjauksessa kiinnitetään paljon 

huomiota fyysisen tekemisen kautta tapahtuvaan roolin rakentamiseen (Patrice Pavis, 2003, 87–96). 

Tähän suuntaan kehittyi myös lopulta Stanislavskin ohjaus, hänen kiinnostuksensa suuntautuessa 

enemmän psyykkisestä ohjauksesta fyysiseen näyttelijään ja tunteen suuntaamiseen myös ulkoa 

sisälle, eikä vain sisältä ulos (Benedetti 1993, 35). Patrice Pavis kuvaa metodien murrosta ja 

näyttelijän muutosta simulaattorista stimulaattoriksi. Pavis suuntaa huomion tarkastelemaan 

esiintyjän suhdetta yleisöön, ennemmin kuin esiintyjän suhdetta rooliin. Kun ei haeta esiintyjyyttä 

miimisten eleiden tai todellisuuden replikoimisen ja roolihenkilön simuloimisen kautta, vaan 

esiintyjän oman ilmaisun, vajavaisuuksien, monimuotoisuuden, läsnä - ja poissaolon kautta, 

stimuloi esiintyjä yleisöä, eikä välissä ole näytelty rooli. Stimuloiminen liittyy tulkintaan, miten 
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esitys koetaan, rakennetaanko mielikuva rinnakkaistodellisuudesta, vai koetaanko tapahtumat tässä 

hetkessä tapahtuvaksi, tähän paikkaan ja aikaan sidotuksi. (Pavis 2003, 62.)  

Myös performanssitaiteessa tekijyys, esiintyjyys ilmenee usein fyysisen tekemisen kautta. 

Performanssissa fyysiset harjoitteet ja kehon toiminta ovat usein enemmän kuin harjoitusmetodeita, 

ne ovat teoksia. 

4. Rooli performanssissa 

4.1. Performanssi: Historiaa 

Marvin Carlson on kirjoittanut tähän mennessä kattavimman yleiskatsauksen 

performanssitaiteeseen. Teoksessaan Performance Theory Carlson käsittelee performanssin 

esityksellisyyttä ja taiteilijan esiintyjyyttä, ja mainitseekin teatterian on yleisimpänä kohteena, johon 

performanssiesityksiä on suhteutettu (Carlson 2006, 162). Performanssin määrittelyn tarkemmin 

kuin esitystaiteeksi, sen poikkitaiteellisen luonteen vuoksi, on katsottu olevan hankalaa ja 

kimuranttia, ja performanssi onkin onnistunut säilyttämään ”outoutensa” suuren yleisön silmissä 

varsin ansiokkaasti. 

Performanssin esitykselliset juuret ovat 1900-luvun avantgardeteatterissa ja jo aiemmassa 

kabareessa, niistä juontuneissa futuristien ja dadaistien revyissä, bauhaustaiteilijoiden ja 

surrealistien abstrakteissa esityksissä. Euroopan häädettyä maailmansotien välillä ja aikana kaikki 

toisinajattelijansa ja poikkeukselliset taiteilijansa, muodostui yhdysvaltoihin performanssitaiteen 

ydin. Performanssitaiteella oli aluksi läheinen suhde käsitetaiteeseen ja vähitellen pyrittiin 

laajentamaan kiinnostusta havaitsemiseen, prosessiin ja jo olemassa olevan materian 

paljastamiseen. Ihmiskehoa manipuloitiin ja työstettiin taiteellisena materiaalina. (Carlson 2006, 

158.) 

Kehollisuus ja esityksellisyys korostuivat varhaisimmista esityksistä alkaen. Aluksi 

performanssiesitysten aiheena olivat yksinkertaiset arkiset askareet, mistä siirryttiin äänen ja 

visuaalisuuden kautta tuotettuihin mielikuviin ja 70-luvun lopulla teknologian kehittyessä 

performansseihin usein liittyi eri medioiden yhdistäminen ja spektaakkelinomaisuus, sekä 

poikkeuksellinen paikkavalinta(Carlson 2006, 63). samaan aikaan kehittyi myös vaudeville-teatterin 

pohjalta esittävän taiteen suuntauksia, joita voidaan kutsua uudeksi sirkukseksi (Carlson 2006, 179). 
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Teatterihistorioitsija, lavastaja Kimmo Takala (1954–) esittää artikkelissaan (1994) että 

performanssitaiteen alagenreissä voi havaita kaksi pääasiallista kehityssuuntaa: Ensimmäinen on 

anarkistinen, vanhat kuvataiteen arvot ja ilmaisumuodot kieltävä suuntaus, joihin esimerkiksi 

dadaistien happeningit ja fyysinen kilvoittelu esityksenä voidaan lukea. Toinen puolestaan on 

kuvataiteellisista lähtökohdista esityksen elementtejä analyyttisesti tutkiva ja formalistinen 

suuntaus. Tähän suuntaukseen kuuluvaksi voidaan lukea esimerkiksi performanssit, joita ei esitetä 

lavalla, vaan ne sijoittuvat esimerkiksi kaupunkitilaan tai muuhun ympäristöön. 

4.2. Kehollisuus  

Varsinkin kehollisuuden ja fyysisyyden korostus on edelleen performanssitaiteen merkittävimpiä 

osa-alueita: ”Performanssitaiteelle ja 1900-luvun alun kokeelliselle teatterille, sekä tanssin 

kokeellisille liikkeille oli yhteistä kiinnostus kehon ilmaisevien puolien kehittämiseen. Kaikki 

asettuivat vastakkain loogisen ja diskursiivisen ajattelun sekä puheen kanssa ja hakivat hyväksyntää 

muodolle ja prosessille sisällön ja valmiin teoksen sijaan.” (Carlson 2006, 157.) Kehollisuus, 

ruumiillisuus ja lihallisuus ovat tärkeitä aspekteja tutkittaessa performanssin formalistisia 

pyrkimyksiä ja fyysistä kilvoittelua. Alastomuus, fyysisyyden näyttö, ruumiin toiminnot ovat 

tietyllä tavalla tabuja kulttuurissamme. Yhtä lailla kuin kehollisuus, on provokaatio ollut yksi 

performanssitaiteen pyrkimyksistä. 

Vaikka performanssitaide on poikkitaiteellista, eikä yhteisiä, tavanmukaisia toimintakäytäntöjä ole, 

eikä niihin pyritä, on esityksissä havaittavissa muutamia yhdistäviä tekijöitä. Taidekriitikko Pekka 

Luhta (1954–) on käsitellyt nykyperformanssia artikkelissaan: ”Vaikka performanssitaiteella ei ole 

vakiintuneita työskentelyn malleja tai periaatteita, voidaan sanoa varmasti, että performansseja 

yhdistää luonteenomainen halukkuus epätavanomaisuuteen ja provosoiviin yhdistelmiin.” (Luhta 

2003.) Varmasti suuri vaikutus on ollut performanssin syntyaikaan kiinteästi liittyneellä poliittisella 

aktivismilla ja yhteiskunnallisen tietoisuuden murroksella. Tähän viittaa myös tutkija Heli Järvinen 

pro gradu- tutkielmassaan, jossa hän esittää performanssitaiteen saaneen feministiseltä liikkeeltä 

vaikutteita, jotka ilmenevät juuri teosten poliittisuudessa ja provokaatiossa (Järvinen 2000, 13). 

Performanssitaiteen suurimpana erona kuvataiteeseen ja perinteiseen draamateatteriin korostui 

postmoderni ajattelu, kaiken järjestelmän kumous, konventioiden kritiikki, syy-seuraus-suhteen 

mitätöinti ja sen tilalle tullut rajattomuus, kaaos, tila, jossa selitykset eivät ole arvokkaita, vaan se 

mitä tapahtuu juuri tässä ja nyt. Sosiologi Zygmunt Bauman (1925–) selittää postmodernin 

käsitettä: ”Postmoderni ei yritä vaihtaa totuutta toiseen tai yhtä kauneuden mittapuuta toisen tilalle, 
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eikä se yritä korvata yhtä elämänihannetta toisella.[...] sen sijaan postmoderni pilkkoo totuuden, 

mittapuut ja ihanteet joksikin, joka on jo dekonstruoitu ja dekonstruoidaan pian uudelleen.” 

(Bauman 1996, 25.) Dekonstruktiolla Bauman viittaa jälkistrukturalistisen ranskalaisfilosofi 

Jacques Derridan (1930–2004)  kehittämään kriittiseen lukutapaan, joka kiinnittää huomiota 

käsityksissä ja käsitteissä piileviin ristiriitaisuuksiin ja ilmaisee kielen ja merkitysten häilyvyyden. 

Performanssi kyseenalaisti modernin taidekäsityksen, joka korostaa valmista teosta ja sen esteettistä 

arvoa, ja asetti esille prosessin ja säännöttömyyden. Performanssitaide asetti katsojilleen haasteen 

jäsentää näkemäänsä, pyrkien uudelleen ja uudelleen määrittelemättömyyteen, antaen vain 

viittauksia ja allegorioita muista esityksistä ja teoksista. Performanssiesiintyjä ei toteuttanutkaan 

ennalta määriteltyä roolia, vaan asetti jopa yleisön esille kuten itsensäkin. 

4.3. Performanssin roolit 

Kysymys kuuluukin, ovatko sosiaalipsykologian määrittelemät Minän roolit millään tasolla 

verrannollisia teatterin roolikäsitteelle? Vai onko niin, että huolimatta minäkäsityksen ja roolien 

yhteenkietoutumasta, esitystaiteen roolit on kuitenkin eriytettävä psykologisista viittauksista? 

Ovatko molemmat käsitellyt roolit vailla mitään yhtymäkohtaa toiminnallisessa ympäristössä? 

Richard Schechner, yhdysvaltalainen teatteriteoreetikko ja teatterintekijä, on sitä mieltä, että rooli 

pelkästään on teatterillinen yksikkö, jolla ei ole mitään tekemistä psykologisten ilmiöiden kanssa. 

Schechnerin mielestä teatterin roolit, fiktiohenkilöt olivat draamallisia henkilöitä, jotka elävät 

teatterin lakien mukaan, eikä niihin tule suhtautua kuin oikeisiin ihmisiin. (Schechner Hotisen 

mukaan, 2005, 130.) 

Hotinen päätyi jo edellä puolustamaan draamateatterin roolia ”nippuna toimia ja tekoja”, eikä 

perustanut persoonan rooliin eläytymisestä. Performanssissa on selkeästi olemassa esiintyjän rooli, 

mutta sen ei katsota olevan perinteisen draamateatterin roolin kaltainen. Hotinen toteaa: 

”Performance-taiteilija tuskin koskaan ottaa fiktiivistä roolia tai henkilöhahmoa siinä mielessä, että 

tällä olisi jokin muu sisäinen elämä kuin taiteilijan oma. Performanssissa fiktiivinen rooli on 

symbolinen; se on ikään kuin myönnetysti, hyväksytysti pelkkä kuori, joukko merkkejä ja viitteitä. 

Kuoren sisällä taiteilija tekee tekonsa, usein hyvin arkisesti ja läsnäolon intensiteettiä suorastaan 

välttäen, mutta ei muuntaudu miksikään.”. (Hotinen 2002, 137.) 

Performanssin roolittomuuden kannatus ja puolustus on ollut vahvimmillaan silloin (suomessa 80-

luvulla) kun voimakkaasti on haluttu erottaa performanssi teatterista ja myös vahvistaa sen asemaa 
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esittävänä taiteena sen aseman korostamiseksi erityisenä kuvataiteen lajina. Taidehistorioitsija Kaija 

Kaitavuori ilmaisee ajatuksen kuinka, ”...ihminen ei esitä mitään muuta, vaan on suorassa suhteessa 

todellisuuteen.” (Kaitavuori 2005, 96). Tulkintani mukaan tämä tarkoittaa siirtymää 

representoivasta kuvataiteesta kokonaan nykyhetkessä, preesensissä tapahtuvaksi tekemiseksi. 

Kaitavuori sivuaa postmodernin ajatusta prosessin tärkeydestä verrattuna valmiiseen tuotteeseen. 

Vaikuttaa siltä että nimenomaan kirjoitetun näyttämöroolin ja performanssin tekijän esiintyjyys 

eroavat myös lähtökohtaisesti sisällöntuottamisen ja narratiivin osalta. Perinteisen draamateatterin 

roolit ovat ennalta kirjoitettuja tarinoita, kun taas performanssin esiintyjyyden nähdään, ainakin 

pidetään suotavana, muotoutuvan esityksen prosessissa.  

Kaija Kaitavuori kuvaa draamateatterin ja kuvataiteen suurinta muutosta performanssitaiteen 

ilmestyttyä kentälle: ”..teokset ovat läsnä katsojan kanssa samassa tilassa, eivätkä esitä kuvaa 

jostain toisesta todellisuudesta.” (Kaitavuori 2005, 95). Hän viittaa asiaan myös toteamalla, että 

performanssitaiteen kehitys uudisti esityskäytäntöä tuomalla näyttämölle esiintyvän, todellisen 

kehollisen ihmisen representoimisen sijaan (2005, 95). Kaitavuori alleviivaa myös 

performanssitaiteilijan persoonan läsnäoloa, perusargumenttina eroksi draamateatteriin ja 

kuvataiteeseen. Esittämisen, käsikirjoitetun roolihenkilön korvaa esiintyjä, joka ilmaisee itseään 

kehollaan. Fyysisen läsnäolon ja tekemisen on katsottu olevan performanssitaiteen keskiössä 

itseilmaisun kanssa. 

”Performanssitaiteen kehitys toi kuvataiteeseen ihmisen esittämisen tilalle todellisen kehollisen 

ihmisen. Toisin kuin teatterissa, jossa näyttämöllä oleva ihminen yleensä esittää jotakuta muuta, eli 

roolihahmoa, performanssitaiteilija on esillä itsenään.” (Kaitavuori 2005, 94.) Edelleen kielletään 

roolin olemassaolo, mutta merkittävää tässä kannanotossa on esillä oleva kehon erityisyys ja 

esittävyys, joka erotetaan teoksen tekijäksi ja esiintyjäksi. Esiintyjän tärkein työkalu on oma 

ruumis, oma keho, sen ulottuvuudet, läsnäolo ja hallinta. Kärjistetysti rooli nähdään ainoastaan 

jollakin metodilla harjoitettuna, ylle vedettävänä haarniskana teatterissa, ja vastaavasti esiintyjä 

toimivana subjektina.  

Performanssin kuitenkin yleisesti tunnustetaan olevat ilmaisua, oli se sitten päämääräänsä pyrkivää 

toimimista, prosessia vailla alkua ja loppua, tai toistoa. Performanssin tekijät korostavat esiintyjän 

persoonan merkitystä esityksessä ja puhutaan esiintymisestä omana itsenään, ilman roolia. 

Kuitenkin juuri tuossa omana itsenään esiintymisessä voidaan havaita yhtymäkohtia draamateatterin 

metodeihin, jotka korostavat persoonan merkitystä roolien harjoittamisessa. Kuten edellä esittelin, 
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tunnemuistiin pohjautuvat menetelmät luovat roolisuorituksia, henkilöhahmoja, jotka kuten 

performanssiesityksessäkin, ovat ”omana itsenään”.  Ja joka tapauksessa roolihenkilöitä pidetään 

esittäjänsä ja kirjoitetun roolin ”sulautumina” (Benedetti 1993, 15), ja persoonan läsnäolo on 

oletusarvo (Schechner Hotisen mukaan 2005, 130). Eikö kyse ole tietoisesta tai tiedostamattomasta 

valinnasta olla esiintyjä? 

Ihmisen esiintymiseen eri tilanteissa liittyy kiinteästi eri rooleja, jopa jokapäiväisessä 

kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. ”Kun sosiaalisuus ja toiminta ymmärretään rooleina, 

kaikilla ihmisillä on väistämättä useita rooleja yhtä aikaa. Aikuisella on kotona mahdollisesti 

vanhemman rooli, työpaikallaan ammattirooli, kansalaisena äänestäjän tai kuluttajan rooli ja 

saattaapa hänellä olla vanhempiinsa päin olla vielä jossakin määrin lapsen rooli. Kaikki erilaiset 

roolit muodostavat kokonaisuuden, jonka puitteissa kyseinen aikuinen toimii.” (Mäkelä: Goffman 

1997.)  

Miten siis voidaan käsitellä performanssia roolittomana, valheettomana, objektiivisena taiteena, kun 

jo ympäristön vaihdos työpaikalta kotiin saa persoonan käyttäytymään erilaisten sosiaalisten roolien 

mukaan? Voisi siis kuvitella, että esiintyjän rooli on eräs yksilön rooleista. Millainen toiminta ja 

millainen sosiaalinen konteksti saavat aikaan roolittunutta toimintaa, joka tulkitaan esitykseksi? 

5. Naamio roolina 

Jos oletetaan että performanssissa lähtökohtaisesti esiintyjä on oma itsensä, miten tulkitaan 

esimerkiksi Roi Vaaran (1953–) Valkoinen mies, 1983, joka kulkee ympäri kaupunkia ja nähtävästi 

toimittelee arkisia askareita, esimerkiksi käy pankissa ja matkustaa raitiovaunulla? Jos tapahtuma 

toistettaisiin, 25 vuoden kuluttua, jolloin teos on kuuluisa, tulkitsisivatko katsojat ja paikalle 

sattunut väki henkilön Vaaraksi vai Valkoiseksi Mieheksi? Voi olla, että suomen mittakaavassa 

julkisuuden henkilöt ovat niin harvalukuisia, että performanssitaiteilija Vaara tunnistettaisiin ja 

nimettäisiin Vaaraksi, mutta voidaanko Vaaran kalkittu asu tulkita miksikään muuksi kuin 

roolivaatteeksi, joka luo fiktiivisen henkilön, tämän esiintyjän? 

Tarkastellaanpa toista Vaaran teosta, Artist´s dilemma – nimistä videota (1993), joka on kuvattu 

Porvoon edustalla meren jäällä. Teoksessa näkyy jäinen talvimaisema ja kaksisuuntainen tienviitta. 

Henkilöllä on yllään smokki, ja hän kulkee päättämättömän oloisesti vuorotellen kumpaankin 

suuntaan. Onko Vaara esiintyessään tällä videolla pelkkä yksityishenkilö, vai toteuttaako hän 
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kuvaustilanteessa jotain roolia, astellessaan smokissa meren jäällä? Vaara on esiintyjä. Esiintyjä on 

rooli. Esiintyjä ja yksityishenkilö eroavat toisistaan. Henkilö videolla on fiktiivinen, esiintyjä 

esiintymässä, roolissa.  

5.1. Orlan 

Kuriositeettina ja rajapintana tahdon esitellä ranskalaisen performanssitaiteilija Orlanin. Orlanin 

teos ja työväline on hänen oma kehonsa, jota hän muokkaa plastiikkakirurgian avulla. Vuosina 

1990–1993 Orlan muokkasi kehoaan ja kasvojaan yhdeksällä plastiikkakirurgisella leikkauksella. 

Orlan määrittelee taiteensa edustavan ”lihallista taidetta” (l’art charnel, carnal art), jonka hän 

määrittelee kehotaiteen alalajiksi. Taiteenlaji ilmentää myös eläimellistä suhdetta omaan ruumiiseen 

(Merriam & Webster, 2007). Näin toteutetun teoksen The Reincarnation of Saint Orlan 

tarkoituksena oli muokata Orlanin ulkonäköä jumaltarustojen ja taidehistorian mukaan, esikuvinaan 

Venus, Diana, Europa, Psykhe ja Mona Lisa. 

Orlan on roolihahmo, koska hän esiintyy taiteilijanimellä ja naamioituna. Lisäksi hän on itse 

teoksena. Mutta ”oikeaa” henkilöä Orlanin takana, sisällä, ei enää ole, vaan hän on muuttanut 

fyysisen olemuksensa roolihahmokseen.  

Mitä tapahtuu, kun siis roolin fyysiset piirteet ovat henkilön itsensä piirteet, kun maskin tai naamio 

ei olekaan riisuttavissa? Rooli selkeästi liittyy fyysisiltä, ulkoisilta ominaisuuksiltaan teatteriin, 

mutta ei ole erotettavissa ulkoisista tunnusmerkeistään. Performanssissa roolin vaikutelma on 

joskus vahva naamioinnin ja maneerisen esiintymisen vuoksi. Alusta lähtien ovat kehollisuus, oman 

ruumiin eksploitaatio ja kilvoittelu olleet esitystaiteen tehokeinoista voimakkaimpia, ja liittyneet 

selkeästi esiintyjän rooliin. 

6. Tila, yleisö ja esiintyjä 

Esiintyjään liittyvien teatterin ja performanssin käytäntöjä kyseenalaistavien ja uudelleen 

määrittelevien tekijöiden lisäksi on muitakin seikkoja, joiden vaikutus rooliin ja sen rakentumiseen 

on huomattava. 

 Esityspaikalla on suurikin merkitys silloin kun performanssia tehdään muualla kuin esityspaikaksi 

normatiivisesti tunnistettavassa tilassa. Esitystä ei ole kuitenkaan ilman yleisöä, vaikka esitys voi 

olla ilman tilaa, rajattua paikkaa. Yleisön sijoittaminen esiintyjiin ja tapahtumiin nähden vaikuttaa 
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paljonkin siihen miten yleisö kokee näkemänsä, ja kuulemansa, haistamansa. Kaija Kaitavuori on 

lähestynyt aihetta artikkelissaan Valuma-alue nykytaiteena (2005), jossa hän käsittelee Kiasma-

teatterissa esitettyä moniosaista poikkitaiteellista esitystä. Tämän kaltainen taiteen ja teatterin 

käytäntöjä yhdistävä fuusioteatteri on kiinnostava juuri poikkeavien asetelmiensa takia. 

Fuusioteatteri kyseenalaistaa teatterin normatiiviset käytännöt; yleisön, esiintyjät ja esitystilan. 

Samoin kuin Valuma-alue, on perinteisen teatterin ja performanssin asetelmia kyseenalaistanut 

Todellisuuden tutkimuskeskus. Helsinki by Night – esityksessä (2006) yleisö ohjattiin linja-autoon, 

jolla ajeltiin ympäri Helsinkiä kuin turistibussilla, ja bussin henkilökunta esitteli ikkunoista näkyviä 

tapahtumia ja maisemia. Tekijät itse määrittelivät teostaan: ”Näyttämö on bussin ulkopuolella, 

esitys sisäpuolella.” Esitystilan jakautuminen ja yleisön mukaan teokseen päätyminen ovat 

performanssille hyvin ominaisia piirteitä, toisaalta bussin ikkunoista näkyvät tapahtumat olivat 

hyvin teatraalisia ja elokuvallisiakin, voimamiehiä ja valotauluja. Bussin henkilökunta oli 

pukeutunut stuerteiksi, ja he tarjoilivat juomia. Kokeeko mukaan temmattu yleisö itsensä 

esiintyjäksi, muuttuuko toiminta roolittuneeksi? 

Kaitavuori Valuma-alueen tulkinnasta: ”tekijän ja katsojan roolit avautuvat toistensa suuntaan.[...] 

monimediainen esitys tai teos jo muodollaan vaatii katsojaan valitsemaan huomionsa aivan toisella 

tavalla kuin yhden katselupisteen näkökulmasta tehty maalaus tai kaikkitietävän kertojan tarina. 

Interaktiivisten teosten käyttäjänä katsoja on aktiivinen ja osallistuu osin tekoprosessiinkin. Kun 

teoksen ytimessä ei ole totuuden esittäminen vaan näkökulmien ja mahdollisuuksien tarjoaminen, ei 

katsojankaan tehtävä ole ratkaista tai löytää teokseen kätkettyä merkitystä, vaan luoda omansa, 

osallistua teokseen ja merkityksen muodostukseen.” (Kaitavuori 2005, 98.) 

Tilan, yleisön ja esiintyjien uudelleen asemointi ovat keinoja asettaa roolit uudelleen. Kimmo 

Takala lavasti Särjen ääni -ryhmän ääni- ja liikeimprovisaatioesityksen Kaapelitehtaan Pannuhalliin 

ja kuvailee teosta: Salin lattialle sijattiin 60 vuodetta patjoineen, peitteineen, valkoisine lakanoineen 

ja tyynyineen. Maatessaan tai istuessaan vuoteillaan tässä fiktiivisessä makuusalissa tai 

pakolaisleirissä, kuunnellen ympäröiviä ääniä ja todistaen silmiensä edessä improvisoitua toimintaa 

yleisöstä muodostui esityksen elävä lavastus. (Takala, Teatterilehti 6/2001.) 
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6.1. Esityksellisyys  

Richard Schechner määrittelee esitystilanteen kokonaisvaltaiseksi, ja kaikki samassa tilassa olevat 

ihmiset esitykseen kuuluviksi, niin yleisön, näyttelijät, jopa paikalla olevat teatteriteknikot, he 

kaikki yhdessä muodostavat esityksen. (Schechner Hotisen mukaan, 2005, 85.) 

Perinteen muutoksen onkin sanottu olevan merkittävin juuri katsojan kannalta (Kaitavuori 2005, 

97), mielestäni tämä koski performanssia jo sen alkuhetkiltä, sekä draamateatteria 90-luvulta 

lähtien. Kaitavuori jatkaa draamateatterin muutosta kuvaten: ”Teoksen muodon avautuminen, 

välineiden arkipäiväistyminen ja totuudellisesta esittämisestä luopuminen antaa tai suorastaan vaatii 

katsojaa osallistumaan eri tavalla ja eri mittakaavassa teoksen ja sen merkitysten tuottamiseen”. 

(Kaitavuori 2005, 97.) Performanssissa, missä institutionaalisia käytäntöjä ei niinkään ole - vaikka 

arkipäivän askareiden toiminnallinen esitys koetaan jossain määrin sisällöltään traditionaaliseksi 

performanssiksi - muutosta koetaan voimakkaimmin teknologisen kehityksen kautta uusina 

mahdollisina esitysmuotoina. Esimerkiksi webbikameralla vastakkaisille seinille heijastettuna 

keskustelevat henkilöt, jotka fyysisesti sijaitsevat eri tilassa kuin yleisö, muodostavat aivan erilaisen 

esitystilanteen ja roolihenkilön kuin perinteinen teatteri-katsomo-asetelma.  

Varsinkin draamateatteri koetaan turvalliseksi, tutuksi sen esitysmuotojen konventionaalisuuden 

takia. Teatteri antaa katsojan rauhassa tarkkailla ja tulkita, omalta istuimeltaan, omalta reviiriltään. 

Teatteri antaa myös yleisölle tilaa reagoida omalta paikaltaan, mutta ei aseta yleisöä katseen 

alaiseksi siitä. Yleisö tietää sille asetetut toimintaohjeet, normatiivisen käyttäytymisen teatteriksi 

nimetyssä tilassa. Performanssiesitykset koetaan normittomuutensa takia hieman pelottaviksi, juuri 

sen takia ettei voi yleisöksi asettuessaan olla varma joutuuko kenties vaihtamaan esiintyjän rooliin 

kesken esityksen. Aiemmin viittasin yleisön ja esiintyjän interaktioon mobilisoivana välineenä, ja 

määrittelin esiintyjyyden tarvitsevan yleisön (Carlson 2006, 18). Onko esiintyjyys, esiintyjän rooli, 

toisaalta liian tuttu ja käytössä kaikilla joka päivä, osin ehkä tiedostamatta? Onko rooli tilanteen 

tulkinnassa, ja silloin myös tekemisissä katsojan omien kokemusten ja kenties itse tunnistettujen 

omien roolien kanssa?  

7. Teatterista ja performanssista  

Kysymys performanssin ja draamateatterin rooleista alkoi askarruttaa minua ohjattuani muutamia 

näyttelijöitä, joiden lähtökohdat ja tavat lähestyä roolia erosivat toisistaan huomattavasti. Toinen 

heistä, enemmänkin perinteistä draamaa opiskelleena, käytti vahvaa tunnemuistiin perustuvaa 
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metodia esiintyessään. Hän käsikirjoitti mielessään koko ajan ”vertaiskäsikirjoitusta” varsinaisen 

tekstin ohelle, ja pohjasi kaikki tunnetilat ja lavalla tapahtuvat tilanteet jonnekin omaan 

henkilöhistoriaansa. Toinen näyttelijä oli amatöörinäyttelijä, kokenut teatteri-esiintyjä hänkin. 

Valmistautuminen rooliin, lavalla eletty fiktiivinen elämä, lähti hänellä enemmänkin tekemisestä 

näyttämötilassa, rekvisiitan ja tilan haltuunotosta fyysisesti sitä koskettamalla ja siinä toimimalla, 

hakemalla roolihahmolle eleitä ja olotiloja.  

Selvästi ensimmäisellä näyttelijälläni oli vahva tausta opetuksessa, jossa oli käytetty modernin 

teatterin suosimaa Stanislavskin tunnemuistiin pohjautuvaa metodia. Henkilökohtainen mielipiteeni 

tämän kaltaisesta harjoittelusta on se, että roolisuorituksista helposti tulee vain naamioita, jotka 

kuitenkin toimivat kuten näyttelijä itsenään toimisi esitetyssä tilanteessa. Metodi saattaa olla apuna 

harjoituksissa, jos näyttelijän täytyy esimerkiksi pystyä itkemään tarvittaessa. 

Toinen näyttelijäni lähestyi aihetta kehollisuuden ja fyysisen ilmaisun kautta. Hän kuljeskeli 

esitystilassa, käsitteli ja tutkiskeli rekvisiittaa, piti yllään roolivaatteitaan. Hän haki roolinsa 

toiminnan kautta, teki roolihenkilön siihen tilaan ja ympäristöön. Hän myös toivoi aikaisessa 

vaiheessa yleisöä harjoituksiin, piti yleisön vuorovaikutusta esityksen ja roolin rakentumiselle 

tärkeänä. Pidän tätä harjoitusmuotoa henkilökohtaisesti parempana, silloin onnistuessaan lavalla 

kävelee aina fiktiivinen roolihahmo, joka on todellinen juuri siinä tilassa ja hetkessä, sille yleisölle. 

Tein samojen esiintyjien kanssa performanssin Pakkomielteitä Porin Perf 07- tapahtumaan keväällä 

2007. Lähtökohtaisesti esitys oli erilainen luonteeltaan; se oli käsikirjoittamaton, tekemisen 

prosessia korostava teos. Lopputulos oli juuri niin ennalta suunnittelematon kuin miksi se oli 

kaavailtukin, mutta ihmisten omat prosessit esiintyjän rooliin liittyen olivat huomattavasti 

mutkikkaammat. Ongelmat ilmenivät suurimmaksi osaksi ihmisten suhtautumisessa omaan 

tekemiseensä.  

Sanomattakin on varmasti selvää, kumpi edellä mainituista näyttelijöistä koki enemmän rasitusta ja 

epävarmuutta. Stanislavskilaisen lähestymistavan teatterikoulussa oppinut näyttelijä oli kuin tyhjän 

päällä, koska esityksellä ei ollut päämäärää (vrt. Benedetti 1993, 64, ”jos näyttelijä pystyisi 

määrittelemään sen tunteen jota häneltä tiettynä hetkenä edellytetään [...]hänen tulkintansa kohoaisi 

uudelle todellisuuden tasolle, ja näyttelijää yksityishenkilönä ja esiintyjänä halkova kuilu kuroutuisi 

umpeen.”). Ei ollut mitään käsikirjoitusta, mistä hakea tunnetila tekemiseen, vaan ainoa virike oli 

annetut tavarat ja yleisö. 
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Miten esiintyä ilman kirjoitettua roolia? Miten perustella tekemänsä järjettömätkin asiat, ja tehdä ne 

yleisön edessä, luottaen siihen mitä tekee? Minkä takia minä tekijänä halusin esittää yleisölle tämän 

teoksen, suunnittelematta etukäteen aikataulua lavalla tapahtuville asioille?  

8. Performatiivisuus ja esiintyjyys 

”Performatiivinen toiminnallisuus liittyy kompleksiseen ruumiillisuuteen. Se näkyy esityksen 

illuusioiden murtumisena. Sille on yhdentekevää, miten keho näkyy, näkyykö se sellaisenaan vai 

jotenkin naamioituneena. Ratkaisevaa illuusiottomuudelle on että esityksellisyyteen ja esitykseen 

liittyvät seikat kokeillaan vasta esityksessä. Valinnat voivat osoittautua mahdottomiksi, vaikka 

kuinka käyttäisi kehoaan, mieltään ja kieltään.” (Luhta, 2003.) 

Erottaisin teatterin ja performanssin roolit juuri suhteessa illuusioon, vaikka muuten koenkin roolien 

olevan hyvin samankaltaisiin asioihin perustuvia. 

Hotinen kommentoi kuitenkin performanssiin tässäkin tutkielmassa monesti liitettyä määritelmää 

omana itsenä esiintymisestä: ”Muuan esiintyjää koskeva paradoksi liittyy niin sanottuun omana-

itsenään-olemisen ihanteeseen. Tämä pyrkimys ei ymmärrä esiintymisen väistämätöntä vaikutusta 

esiintyjän tietoisuuteen ja psyykeen. Usein tämä tavoite- riisua teatraalisuus paljaan itsen edestä - 

johtaakin narsistiseen vastakohtaansa: omasta itsestä tulee näyttelyesine, egotaiteellinen teos, jonka 

teatraalisuus on vain toisenlaista, realistisen paljauden rooli.” (Hotinen 2002, 57.) 

Hotinen lainaa Herbert Blauta, joka on kirjoittanut postmodernin teatterin paradokseista: ”kukaan ei 

koskaan ole nähnyt esitystä, joka – vaikka kuinka haluaa hävittää jäljittelyn ja kieltää 

näennäisyyden- ei olisi selvästi nostanut teennäisyyden astetta ja aiheuttanut sillä katkosta aikaan, 

jos esitystä verrataan niin sanottuun todellisuuteen.” (Hotinen 2002, 84). Hän jatkaa ajatustaan 

todeten, että ellei luovuta esityksen, rajatun kokonaisuuden, käsitteestä, ei päästä eroon tästä 

kohotetusta ajasta ja energiasta.  

Vastaukseni performanssiesitykseemme liittyvää problematiikkaa pohtiville näyttelijöille oli 

esiintyjän rooli. Mielestäni on melko samantekevää, mitä metodia halutaan käyttää, performanssissa 

haluaisin ihmisten lähtevän hakemaan omaa esiintyjyyttään. Se on rooli, niin kuin käsikirjoitetutkin 

roolit ovat, esiintyvä henkilö, joka toimii suhteessa yleisöön. Mielestäni esiintyjä käyttää valtaa 

suhteessa yleisöön, pitää sitä otteessaan, on katsottavana, ohjaa yleisön huomiota. Yleisö tulkitsee ja 

arvottaa esityksen ja esiintyjän toiminnan omien kokemustensa pohjalta ja antaa palautetta 
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välittömästi. Tärkeintä on kuitenkin vuorovaikutus, yleisön ja esiintyjän, esiintyjän ja 

esitystilanteen, esitystilanteen ja yleisön välillä. Millaiseksi muodostuu esiintyjän rooli 

vuorovaikutuksessa yleisöön? Millä tavoin tässä prosessissa, esiintyjän ja tilan kommunikoidessa, 

vaikuttaa yleisön rooli, muotoutuu se sitten millaiseksi tahansa? Tilan, roolien ja asetelman 

vaihteluilla luodaan erilaisia jännitteitä ja vuorovaikutussuhteita, jotka esitystilanteessa tuovat esiin 

uusia näkökulmia. Esiintyjän roolin muotoutuminen tässä prosessissa on mielestäni 

mielenkiintoisinta, myös siksi valitsin sen myös tutkielmani aiheeksi. 

Alussa esittämäni hypoteesi roolien samankaltaisuudesta osoittautui osittain oikeaksi, 

performanssin ja draamateatterin roolien voi katsoa olevan hyvinkin samankaltaisia esimerkiksi 

puhuttaessa sosiaalipsykologiselta kannalta. Oman päätelmäni mukaan harjoitusmetodien voi katsoa 

tähtäävän samankaltaiseen ilmaisuun ja olemiseen estradilla, mutta jostain syystä varsinaista 

kirjallista materiaalia, jossa aihetta olisi käsitelty suorin sanankääntein, löysin varsin vähän. 

Selkeästi draamateatterintekijät ovat halunneet korostaa psyykkisten metodien merkitystä roolien 

harjoittamisessa. Performanssin tekijät taas vastaavasti pitävät ilman roolia esiintymistä 

oletusarvona omassa taiteessaan. Koen itse että molemmat taiteenlajit ovat niin tiukasti keskittyneet 

vaalimaan perinteitään, etteivät kenties kykene kunnolliseen diskurssiin aiheesta. Jukka-Pekka 

Hotinen fuusioteattereineen on mielestäni oivaltanut paljonkin teatterin performatiivisuudesta ja 

esittävästä taiteesta, ja ilmaisee asian olemalla rajaamatta näitä kahta tiukasti. 

Sekä omissa kokemuksissani että Hotisen teksteissä roolin lisäksi esitys, esityksellisyys, nousikin 

yhtä tärkeäksi näkökulmaksi tutkiessani aihepiiriä, ja etsiessäni yhteneväisyyksien määritelmiä. 

Esityksellisyys tekee teoksen, nostaa tilanteen erityiseksi silloinkin kun rooli ei ole niin selkeästi 

havaittavissa teatterillisin mitoin. Esityksellisyys myös nostaa esiintyjän roolin esiin. Niin kauan 

kuin on siis järjestettyjä esitystilanteita, yleisöjä, katsojia - niin kauan on rooleja, esitykseen 

varautuneita toimintoja. 
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