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THESIS ABSTRACT

I have three basic elements that are the basis for my art 
philosophy and artworks: the personal, the political and hu-
mour. For audiences, the personal aspect gives a chance to 
identify with the issue the piece is dealing with. The spectator 
becomes part of the artwork’s narrative, giving an insider view 
instead of an outsider view. The political aspects opens wor-
ld and society teaching audiences.  The humour has some-
thing to do with both the personal and the political: if you want 
to teach your audience, you can’t be too grim with your art.

As a political tool and art form Live Action Role Plays have 
much to offer: they are giving empirical knowledge to partici-
pants about the issue the game is dealing with in a way that it 
wouldn’t be possible any other way. It makes the audience an 
active part of the piece, not just passive spectator.  Compa-
ring LARPs and Immersive Theatre, the latter offers a much 
restricted form of participating.  Through an immersive pie-
ce it might be easier for a big audience to experience a parti-
cipatory artwork.  As an activist act LARP could be like Hakim 
Bay’s poetic terror. In an ideal situation, a role play art piece 
could activate participants to change the world for the better.
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1. JOHDANTO

Tässä Pro gradu -tutkielmassa pyrin rakentamaan kokonaisku-
van taiteellisen ajatteluni kehityksestä ja sen nykyisestä suun-
nasta sekä päättämään taiteellisen tutkimuksen, jolla hain sisään 
Kuvataiteiden maisteriohjelmaan. Kiinnostukseni kohteena olivat 
liveroolipelit (LARPit, engl. Live Action Role Play) ja niiden hyö-
dyntäminen ja käyttäminen taidekontekstissa – teema jota jo Ku-
vataiteilija (AMK) lopputyössäni tutkin. Silloin keskityin määrittele-
mään, miten larpit sopivat osaksi taidekenttää. Nyt keskityn niihin 
mahdollisuuksiin, joita ne voivat tarjota. Kysynkin, minkälaisia 
mahdollisuuksia osallistavalla ja immersoivalla taiteella voi olla.

Pro graduni koostuu Aalto-aikana kirjoittamistani teksteistä ja 
tutkielmaa varten tehdystä taiteellisesta tutkimuksesta. Pääasial-
lisena tutkimusmetodina olen käyttänyt etnografista lähestymis-
tapaa: kirjoitan omien kenttäkokemusteni ja muistiinpanojeni va-
lossa. Olen myös tehnyt haastatteluja tutkimusta varten. Muina 
lähteinä käytän teoreettista kirjallisuutta, esimerkiksi Bertolt Bre-
chtiä, Denis Guénounia ja Hakim Beytä. Lisäksi materiaalinani toi-
mivat valikoidut elokuvat, taiteilijoiden luennot ja uutismateriaali.
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2. TAIDEKÄSITYKSENI

Tässä luvussa avaan taiteellista ajatteluani suhteessa muuhun tai-
teeseen ja meitä ympäröivään maailmaan. Pohdin teemoja ja asioita, 
jotka vaikuttavat minuun taiteilijana ja yhteiskunnallisena toimijana.

2.1 Korkea- ja populaarikulttuurin ristipaine

Olen kulttuurielitisti, joka ei häpeä rakastaa myös roskaa. Hen-
kisen orgasmini saatan saada rock-konsertissa tai katsoes-
sani b-luokan eksploitaatioelokuvia. Se ei silti tarkoita etten-
kö arvosta ja nauttisi  ”korkeammasta” kulttuurista. Minulla on 
punainen irokeesi, mutta ei se estä minua menemästä ooppe-
raan ja nauttimasta siitä. Taideorgasmi saattaa ihan hyvin tul-
la  näyttelyssä, teatterissa tai konsertissa. Paljon olen koke-
nut taiteen saralla, ja osittain paatunutkin. Siksi tuntuikin niin 
tuoreelta kokea jotain erilaista kesällä 2012 Lontoossa, jossa 
Tate Modern -museossa järjestettiin olympialaisten kunniaksi 
Damian Hirstin (1965-) megaspektaakkeliretrospektiivinäyt-
tely. Olin yllättynyt kun minä, kaiken kokenut kyyninen pas-
ka, liikutuin Hirstin teoksen In and Out of Love:n äärellä. Kaksi 
huonetta täynnä eläviä perhosia sai minut tuntemaan jotakin.

Kuitenkin vahvemman taideorgasmin, peräti uskonnollissävyisen 
hurmoksen, koin Kiasmassa Graham Dolphinin Penkin (2010) ää-
rellä. Penkki on yksi yhteen jäljennös penkistä, jolta on näköyhteys 
Kurt Cobainin (1967 – 1994) kuolintalolle ja josta on kahden vuo-
sikymmenen aikana muodostunut pyhiinvaelluskohde Nirvana- ja 
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Kurt Cobain -faneille. Teoksen äärellä henkeni salpautui ja täytyin 
oudosta tuntemuksesta. Korkeataide ja Kurt Cobainiin kohdistu-
va rakkauteni yhtyivät suureksi ja värisyttäväksi kokemukseksi.

Kuva 1.

Rakastan haastaa itseäni taiteen saralla: kahdeksantuntinen 
Tony Kushnerin (1956-) Angels in America (1993) yhteen put-
keen teatterissa oli varsin nautittava ja sitä olisi mielellään kat-
sonut vielä toisenkin samanmoisen. Kuten edellisistä kappaleis-
ta voi jo päätellä, itse en tee eroa korkea- ja populaarikulttuurin 
välillä. Erot syntyvät korkean ja populaarin sisällä: säädyttömän 
huonot b-elokuvat ovat mielestäni paljon laadukkaampaa tava-
raa kuin esimerkiksi seiskapäivää-kulttuuri. Huvinsa kullakin.
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Taannoin kaverini paheksuivat kuinka veroin varoin tuetaan oop-
peran kaltaista aikansa elänyttä laitosta. Keskusteluun totesin, 
että menen mielelläni teidän verorahoilla nauttimaan 10 eurol-
la oopperasta ja haastamaan ja sivistämään itseäni. Jos jotain 
en ymmärrä, tutustun siihen. En ole xenofobi. En edes taiteen 
saralla. Koulutusohjelmamme on tukenut monipuolisesti kulttuu-
rin katsomista ja ymmärtämistä. Opintojen aikana olen päätynyt 
muutamaan otteeseen katsomaan tanssiteatteria: taidemuotoa, 
jota en ymmärrä alkuunkaan, mutta jota nyt ehkä alan sietää.
Taiteilijana olen osa keskustelua korkean ja populaarin välillä. 
Teen korkeakulttuuria, mutta röyhkeästi ammennan materiaalia ja 
aineistoa matalan laarin puolelta. Kannustimena minulla on ollut 
esimerkiksi maailmalla suuren suosion saanut Richard Thoma-
sin (1964-) ja Stewart Leen (1968-) Jerry Springer - The Opera 
(2003), joka pohjaa amerikkalaiseen samannimiseen törky talk 
show’hun. Siinä roska tuodaan oopperaväen nautittavaksi sopiv-
assa muodossa. Omissa projekteissani tosin en pyri tuottamaan 
roskaa eliitille vaan nostamaan yhteiskunnallista keskustelua ja 
avaamaan yleisön silmiä maailmalle käyttämällä metodeja, muo-
toja ja teemoja, jotka ovat tuttuja koko kansalle.

Mielestäni aiheellisempi kysymys korkean ja matalan taiteen 
konfliktissa pitäisi olla mikä on hyvää ja mikä huonoa; mikä on 
hyväksyttävää ja mikä ei. Makukysymyksiä siis. Korostetaankin 
sitä, mistä joku pitää ja mitä joku arvottaa. Entinen kulttuuriminis-
teri Paavo Arhinmäki meni katsomaan urheilijaelokuvan ensi-il-
taan eikä oopperafestivaalille. Hyi Paavo! Vaihtoehtoisesti voisi 
puhua myös helposta ja vaikeasta taiteesta. Kuinka moni katso-
jista menee oikeasti nauttimaan oopperaan eikä vain näyttäyty-
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mään ja olemaan kulturelli skumppalasien kilistessä väliajalla?

Kuva 2.
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Syksyllä 2011 Diamanda Galasin (1955-) konsertti Savoy-teatte-
rissa oli minulle jumalten puhetta ja henkistä orgasmia, kun taas 
sen jälkeen kokemani Popedan keikka Tavastialla monella ta-
paa vaikea ja jopa vastenmielinen. Voisin tältä istumalta luetella 
monta henkilöä, jotka kääntäisivät asetelman päälaelleen: Pope-
dan äijäuho on sitä henkistä orgasmia ja Diamandan jazzista,  
bluesista, klassisesta musiikista ja blackmetallista  ammenta-
va poliittinen vokaaliavantgarde sietämätöntä tekotaiteellista 
scheißea ja melusaastetta. En sano, etteikö Popeda voisi olla po-
liittista. Varmasti keski-ikäiseen persumieheen bändin lau-
lut suomalaisen miehen vaikeasta elämästä uppoaa. Mi-
nuun toimii paremmin Diamanda, joka laulaa AIDS-poti-
laan kuolinkorinaa, lauluja mielenterveysongelmista tai 
armenialaisten kansanmurhasta. Vastaavan vaikutuksen mi-
nuun teki Yoko Onon (1933-) ja Thurston Mooren (1958)
taiderock-konsertti Helsingin Juhlaviikolla elokuussa 2013.

Ehkä suurimpia syitä korkean ja matalan sotaan on se tapa, 
jolla näistä asioista kirjoitetaan. Taiteeseen täytyy aina liit-
tyä skandaali, jotta se saa itsensä lehtien sivuille. Taannoin 
kansalliseksi skandaaliksi ja häpeäksi nousi YLEn Manner-
heim-elokuva, jossa pääosaa näytteli tummaihoinen amatöö-
rinäyttelijä. Tänä vuonna ihmiset ovat pahoittaneet mielensä 
postimerkistä, jolla juhlitaan Tom of Finlandin (1920 – 1991) 
taidetta. Pitää tehdä konflikteja, jotta saadaan myytyä. Taide-
maailmassa se tiedetään. Voisiko se olla pelastus myös print-
timedialle, joka kärvistelee sähköisen median alistuksessa?
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2.2 Ympäröivä maailma, jossa teen taidetta

Norjassa kesällä 2011 tapahtuneet traagiset pommi-iskut oli-
vat minulle herättävä kokemus. Sitä ennen olin voinut va-
jota ”turvalliseen” pumpuliajatukseen siitä, että eihän meitä 
pohjolan asukkaita kukaan omistamme halua tuhota. Vaikka 
äärioikeisto nousisi, voisin ainakin ulkoisesti olla turvassa. 
Sitten pilvilinna romahti. En voinutkaan enää turvautua fan-
tasiaan. Jopa mielipiteeni saattaisivat saattaa minut vaaraan.

Kouluampumisista sekä muista nuorten ja aikuistenkin te-
kemistä järjettömistä väkivallanteoista on tullut arkipäi-
vää. Jossain vaiheessa tuntui, että perhesurman tekeminen 
oli trendikästä vähän niin kuin homous ja hipsteriys. 
Kokoomuslainen kilpailuyhteiskunta, jota Big Brotherin tyyppi-
set tosi-TV-formaatit rakentavat, ei ole pehmeä hyvinvointiyh-
teiskunta. Tampereen Yliopiston emeritusprofessori Risto Sän-
kiaho (1941.) kommentoi jo syksyllä 2011 lltalehdessä  asiaa:

 “Televisiossa meillä on vuosia etsitty voittajia ja pudotet-
tu heikointa lenkkiä. Keskeisintä näissä TV-formaateis-
sa on yksilökeskeisyys. Ideologinen sisältö on se, että 
jokaisella on mahdollisuus nousta suureksi tähdeksi ja 
luuserit tippuvat rattailta. Yhteisöllisyys ei ole ollut televi-
siossa muotia, solidaarisuudesta puhumattakaan. --- En 
tiedä,  mitä  tosi-tv tekee pitkässä juoksussa länsimaisel-
le demokratialle. Jos  se poikkaisee 500 vuotta kestä-
neen valistuksen projektin, niin kyllähän  se pelottaa.”



12

Sänkiahon mukaan Kiinassa tosi-tv-ohjelmat ovat kielletty-
jä, koska ne koetaan “raskaansarjan poliittisiksi muokkaajiksi”. 
Eikä varmaan aivan suotta. Yksilökeskeisessä markkinayh-
teiskunnassa ihminen arvioidaan tuottavuuden perusteella. Ih-
minen,  joka ei tuota tarpeeksi,  on turha. Kun yksilö ei selviä 
yhteiskunnan paineista, hän ajautuu häpeää paetessaan su-
rullisiin ratkaisuihin. Japanissa häpeäkulttuuri itsemurhaleh-
toineen on oma lukunsa. Koti-Suomessa ei riitä että riistää 
oman henkensä, vaan pitää ottaa monenkin muunkin samalla.

Yhteiskunta kaipaa inhimillisyyttä ja sitä ei taloudellisen hy-
vinvoinnin arvot opeta. Kirjassaan Talouskasvua tärkeämpää 
(2010) Martha Nussbaum (1947-) puhuu taiteen tärkeydestä 
ja merkityksestä kasvatuksen osana. Nussbaum on huolissaan 
taideaineiden opetuksen vähentämisestä talouteen vedoten, 
koska juuri taide ja kulttuuri jos mitkä kasvattaa meitä inhimil-
lisiksi. Juuri nyt olisi aika lisätä taideaineiden määrää ja antaa 
varoja taas siihen, että koululaisia voitaisiin viedä museoihin ja 
teattereihin näkemään erilaisia asioita, jotta he oppisivat peh-
meitä arvoja ja kykenisivät arvostamaan  monikulttuurisuutta. 
TV:stä ei ole tätä aukkoa täyttämään, eikä kaikista vanhem-
mistakaan. Opiskelun ohessa olen ollut osa-aikatöissä VR 
Groupin lähijunissa ja saanut todistaa toinen toistaan ikäväm-
piä tapauksia teinien osalta. Missä on ihmisyys ja humaanius?

Totuus taitaa olla se, että Suomeenkin pesiytynyt zombitalous tah-
too syödä kulttuurin rahoituksen ja käyttää sen paremmin. SKR:n 
Kymenlaakson rahaston vuosijuhlassa 24.4.2014 pitämässään 
puheessaan säveltäjä Kalevi Aho (1949-) pohtii huolestuneena 
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kulttuurin ja taiteen rahoitusta. Ajatus zombitaloudesta nousee 
australialaisen taloustieteen professori John Quigginin kirjas-
ta Zombitalous (2012). Aho tiivistää Quigginin kirjan ajatuksen:

“Nykyisin vallitseva markkinaliberalismi rakentuu harhai-
sille ajatusmalleille, jotka ovat osoittautuneet toistuvien 
talouskriisien myötä kiistattomasti vääriksi. Kuitenkaan 
niitä ei haluta tai uskalleta kuopata, vaan ne nousevat 
zombien tavoin jatkuvasti uudestaan haudastaan. Pienen 
pientä maailmanlaajuista eliittiä, eli tulonsaajien ylintä pro-
senttia lukuun ottamatta kaikki muut ovat kärsineet tästä 
politiikasta. Quiggin mainitsee kuusi moneen kertaan kel-
vottomaksi osoittautunutta taloudellista zombiperiaatetta. 
Ensimmäinen on markkinoiden automaattinen vakaut-
taminen, eli usko siihen, että vapaat markkinat korjaavat 
automaattisesti itsensä niin että osakekurssit päätyvät 
lopulta aina oikealle tasolleen. Tämä usko on osoittautu-
nut talouskuplien myötä kerta toisensa jälkeen pelkäksi 
toiveajatteluksi. Vastaavanlainen ajatuskupla on tehokkai-
den markkinoiden hypoteesi, eli harhakuvitelma, että ra-
hoitusmarkkinoiden oma hintamekanismi kykenee tehok-
kaimmin arvioimaan minkä tahansa investoinnin tuoton. 
Vääräksi on osoittautunut käsitys dynaamis-stokastisesta 
yleisestä tasapainosta, eli usko siihen, että makrotaloudel-
lisen analyysin on perustuttava mikrotason taloudellisten 
tapahtumien mallinnukseen, eikä makrotason suureisiin. 
Vielä tuhoisampi harhakuvitelma on ajatus vaurauden va-
lumavaikutuksesta suurituloisilta pienituloisille. Hyväosai-
sia suosivan politiikan, kuten taloudellisen eliitin verohel-
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potusten ja yritysjohtajien suurpalkkojen ei ole missään 
todettu koituvan myös köyhemmän kansanosan hyödyk-
si, vaan seurauksena on ollut pelkkä yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden ennennäkemätön kasvu.”  (Aho, 2014)

Ahon mukaan Suomessa toteutetaan ankaraa budjettikuria, 
jossa julkistaloutta kiristetään rankasti. Erityisesti kulttuuri on 
menettämässä valtiollisia tukiaan, koska kulttuuri koetaan tuot-
tamattomana menoeränä, vaikka totuus on toinen. Aho nostaa 
esiin maailmalta ja Suomesta kannustavia esimerkkejä , jot-
ka puhuvat kulttuurin ja taiteen puolesta. Esimerkiksi muutama 
vuosi sitten Iso-Britanniassa  taide muodostaa maan kansan-
tuotteesta 0,4 prosenttia, kun taiteen julkinen tuki on vain 0,1 
prosenttia. Jyväskylässä toteutettu tutkimus osoitti taiteen ja kult-
tuurin terveysvaikutusten olevan positiiviset, joten panostaes-
sa kulttuuriin syntyisi säästöä terveyspalveluissa. (Aho, 2014.)

2.3 Manifestaatio

Taide on turhaa. Talouseliitti ajattelee näin. Suurin osa kansas-
ta jakaa myös tämän mielipiteen. Taiteen tohtori Teemu Mäki 
(1967-) taas kertoo taiteen vaikuttavan kuin pullollinen Kossua.  
Ala on kuoleva ja taiteen koulutusta lakkautetaan kaiken aikaa 
säästösyihin vedoten. Tällä hetkellä itse koen varsinkin perintei-
sen kuvataiteen turhaksi. Ehkä se johtuu siitä, että olen jo ko-
kenut ja nähnyt ”kaiken”. Tai sitten teokset eivät vaan puhuttele 
minua muodollaan tai sanomallaan. Koen kuvataiteen opintoni 
odysseiaksi, jonka aikana olen kasvanut ihmisenä kantaaotta-
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vaksi toimijaksi. Nyt alan myös ymmärtämään vähitellen mitä 
on taide ja kuinka sitä tulisi tehdä, että se olisi merkityksellistä.

Saksalainen teatterinero Bertolt Brecht (1898 – 1956) on to-
dennut, että jos yleisöä haluaa opettaa, heitä pitää ensin viih-
dyttää. Mutta miten sen tekisi onnistuakseen?  Ja tajuaako 
siltikään tosi-TV:stä ja seiskapäivää-lehdestä plösähtänyt kan-
sa mitään mitä tekijät haluavat sanoa? Hukkuuko sanoma 
näyttämökuvien, kauniiden ihmisten ja yleisöä naurattavien 
nokkeluuksien alle? Muoto on tärkeä, mutta miten tehdä tai-
teesta Brechtin sanoin vasara, joka muovaa todellisuutta?

Ranskalainen filosofi Georges Bataille (1897 – 1962) kertoo ar-
tikkelissaan Uhrauksellinen silpominen ja Vincent van Goghin ir-
tileikattu korva (1930) erilaisista myyttisistä ja todellisista uhrauk-
sista rinnastaen ne Vincent van Goghiin (1853 – 1890), joka 
houreissaan silpoi korvansa irti ja toimitti sen portolle ilotaloon.

Jos palaamme historiaan ja tutkimme, miten kansaa on opetettu 
ja mitä taiteen saralla on tehty, löydämme mielenkiintoisia asioi-
ta: mielettömyyttä ja väkivaltaa. Roomassa kansa mässäili veri-
sillä sirkusorgioilla Colosseumeilla: ihmiset tappoivat ja silpoivat 
toisiaan, ihmisiä syötettiin eläimille. Tämä oli ajan henki. Kansa 
oli turtunut, eikä muu kuin raaka todellinen väkivalta tuottanut 
mitään tuntemuksia. Keskiajalla opetus tapahtui pyhimystarinoi-
den avulla, jotka kaikki huipentuivat orgastiseen teloitukseen.
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Kuva 3.

Väkivaltaperinne on jäänyt taiteeseen, varsinkin performanssei-
hin.  Serbialaistaustainen performanssitaiteilija Marina Abramo-
vic (1946-) on usein teoksissaan alistanut kehonsa rituaalisel-
le kivulle, joko itsensä itsensä tai yleisön toimesta. Esimerkiksi 
teoksessa Rhytm O (1974) hän antoi kuuden tunnin ajan gal-
leriayleisön koskettaa häntä erilaisin välinein tuottaen hänel-
le nautintoa ja kipua taiteilijan pysytellessä paikallaan. Kolmen 
tunnin jälkeen hänen vaatteensa oli leikattu pois partaveitsen 
terillä, hänen ihoaan oli viillelty, mutta lopulta hänen päätään 
tähtäävä ladattu pistooli keskeytti performanssin. Chris Bur-
den (1946-) nousi ikoniseksi taiteilijaksi tehtyään performanssin 
Shooting Piece (1971), jossa häntä ammuttiin käteen (Goldberg, 
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2011.  159,165). Yoko Ono taas on antanut yleisön leikata pu-
vustaan paloja pois performanssissaan Cut Piece (1964).  Pi-
simmälle rituaalisen silpomisen on vienyt on ranskalainen Or-
lan (1947-), joka taiteilijanimensä turvin on teettänyt itselleen 
lukuisia kosmeettisia leikkauksia vuonna 1990 aloitetussa  
teoksessaan The Reincarnartion of Saint Orlan. Orlan kokee 
videoidut leikkausoperaatioperformanssinsa rienaavina paro-
dioina krisitillisestä marttyyritraditiosta (Faber 2004, 108-109).

Myöhempien aikojen pyhä tosi-TV-perinne juontaa juurensa 
Rooman sirkushuveihin. Toistaiseksi ketään ei ole teloitettu jul-
kisesti tosi-tv:n varjolla, vaikka esimerkiksi Saddam Husseinin 
(1937 – 2006) teloitusvideo vuosikin nettiin. Nyt riittää julkinen 
örvellys ja unelmien sekä itsetunnon murskaaminen. Suzanne 
Collinsin (1962-) nuortenkirjassa Nälkäpeli (2008) ja sen poh-
jalta tehdyssä elokuvassa tulevaisuuden tosi-tv on muuttunut 
sirkushuviksi, jossa nuoret tappavat toisiaan kameroiden seu-
ratessa ja voittajaksi selviytyy hän joka viimeisenä on elossa.

Jollain tavalla taiteen täytyy olla mieletöntä, jotta se olisi mielekästä 
itselleen ja jollain tavalla kantaa ottavaa ja merkittävää. Jos haluaa 
muuttaa yhteiskuntaa, sitä on ravisteltava kunnolla. Ehkä pitäisi 
ottaa radikaali filosofia Rote Armee Fraktionin Ulrike Meinhoffil-
ta (1934 –1976)1 ja käytäntö Hakim Beylta (1945-) (ks. luku 3.2). 
Marttyyriksi kukaan tuskin haluaa, myytiksi ehkä mieluummin. Ka-
lervo Palsa (1947 – 1987) sai ansaitsemaansa arvostusta vas-
ta kamalan kuolemansa jälkeen. Kuka enää muistaisi ja palvoisi 
1  ”Protesti tarkoittaa, että sanon, tämä ja tämä ei sovi minulle. Vas-
tarinta tarkoittaa, että pidän huolen siitä, ettei se, mikä ei sovi minulle, enää 
tapahdu.” - Ulrike Meinhof.
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Kurt Cobainia, Che Guevaraa (1928 – 1967) tai Jim Morrisonia 
(1943 –1971), jolleivät he olisi kuolleet nuorina? Arvon saa kär-
simällä ja kuolemalla. Myytiksi pääsee vain kuolemalla nuorena.

Tulisiko siis todellisen taiteilijan olla kuin kallioon kahlittu Pro-
metheus, jonka sisäelimet kotka käy repimässä ja syömässä 
joka iltaa uudestaan? Olisiko se tarpeeksi konkreettinen osoitus 
siitä työstä ja uhrauksista, joita taiteilija tekee tehdessään sitä 
mihin kokee kutsumuksensa ja palonsa? Vai tajuaisiko kan-
sa  sittenkään? Taiteen pitää olla mielekästä tekijälleen ja ylei-
sölleen. Jos se ei ole sitä kummallekaan, ei sitä kannata tehdä.

Media suoltaa meille kaiken aikaa sellaista materiaalia, joka 
saa roomalaisten sirkushuvitkin kalpenemaan. Me turrumme. 
Raakojen kuvien katsominen ei oikein tunnu missään. Koske-
tus sisäiseen ihmiseemme kärsii. Siksi tarvitsemme spektaak-
keleita. Media on kova vihollinen ja sitä on vaikea voittaa. On 
vaikea tehdä teoksia jotka saavat edes hieman aikaa medias-
sa. Media on kova vastus taiteelle. Yhdessä asiassa media on 
kuitenkin taidetta jäljessä. Media ei voi tarjota humaaneja koh-
taamisia. Se voi tarjota emotionaalisia tunnehuorausitkuhetkiä, 
mutta kosketusta se ei voi tarjota. Ei mitään henkilökohtaista.

Taide voisikin ottaa yhdeksi tehtäväkseen opettaa ih-
misyyttä. Taiteilija voisi sitoutua tähän tehtävään ja teh-
dä taiteensa sellaiseksi, että se tavoittaa niitäkin, jotka sitä 
eivät muuten kohtaisi, jottei se jäisi vain eliitin ja toisten taitei-
lijoiden huviksi. On mietittävä, miksi taide ei puhuttele. Miksi 
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se ei löydä yleisöä. On katsottava asioita laatikon ulkopuolelta.

Oma käsitykseni taiteesta on tavallaan turkkalainen: sanoman ja 
päämäärän pitää olla esillä ”itse näissä jutuissa” eli teoksessa 
(Rinne, 2010, 220). Ei sen ulkopuolella olevassa teoreettisfilo-
sofisessa viitekehyksessä ja tekstissä, jolla taiteilija puolustaa 
oman ajattelunsa neroutta teoksen loistaessa sisäistä tyhjyyttä.

Oma taidefilosofiani lähtee kolmesta perustekijästä, jotka var-
mistavat sen, että teos on hyvä ja se puhuttelee katsojia: hen-
kilökohtaisuus, poliittisuus ja hauskuus. Kun teos on henkilö-
kohtainen, siinä antaa itsestään enemmän taiteilijana ja samalla 
katsojalla on enemmän samaistumispintaa siihen. Poliittisuus 
ja hauskuus kulkevat käsi kädessä. Brechtin hengessä tie-
dän, että jos haluan opettaa jotain yleisölle, sitä pitää myös 
viihdyttää. Poliittinen ja yhteiskunnallinen sanoma vuorotte-
lee kevyempien osien kanssa. Yhteiskunnallinen sanoma tu-
lee salakavalasti pieninä palasina osana suurempaa kudetta.  
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3. Liveroolipelit eli LARPit

Tässä kappaleessa käyn läpi ajatuksiani ja kokemuksiani li-
veroolipeleistä taiteena ja vaikuttamisen keinona. Käyn ly-
hyesti läpi niiden historiaa ja laajennan näkökulmia teoreet-
tisilla viitekehyksillä. Käyn myös lyhyesti läpi, minkälaista 
taide- ja poliittista keskustelua LARPpien ympärillä on käyty Poh-
joismaissa 2010-luvun taitteessa. Lopuksi käsittelen LARPin mah-
dollisuuksia poliittisena taidetyökaluna esimerkkitapauksen avulla.

3.1. Liveroolipelien historiaa ja pyrkimyksiä kohti taiteen 
kaanonia

Liveroopelit kehittyivät pöytäroolipeleistä 1980-luvun alussa Yh-
dysvalloissa. Suomeen LARPit rantautuivat jo saman vuosikym-
menen loppupuolella. LARP-aiheiset elokuvat2 innostivat ihmisiä 
uuden harrastuksen pariin. Vielä varsin primitiiviset pelikokeilut 
hakivat teemansa ja ideansa fantasiakirjallisuudesta, mutta vä-
hitellen mukaan astuivat genreinä myös kauhu (erityisesti vam-
pyyrit), kyberpunk ja scifi. Vuosikymmenten kuluessa eri puolilla 
maailmaa on syntynyt hyvin erilaisia LARP-kulttuureita. Esimer-
kiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa larppaaminen on sääntöorien-
toitunutta pöytäroolipelien tapaan ja keskittyy vahvasti fantasia- 
ja kauhuteemojen ympärille. Pohjoismainen LARP-kulttuuri 
puolestaan painottaa eläytymistä sääntömekanismeja enemmän 
ja on avoimesti lähtenyt kokeelliseen suuntaan. Pohjoismaissa 

2 Esimerkiksi Mazes and Monsters (1982) ohjaus: Steven Hilliard 
Stern.
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myös peligenrejen kirjo on muuta maailma laajempi. Ei olekaan 
siis ihme, että juuri Pohjoismaissa kirjoitettiin 2000-luvun tait-
teessa joukko LARP-manifesteja (mm. Norjalainen Dogma 99 
ja Turun koulukunnan manifesti3). (Pettersson 2005, 89-104.)
2000-luvulla liveroolipelaaminen on noussut yleiseen tietoisuu-
teen ja päässyt irti ikävistä leimoista, joita sille varsinkin pelien 
alkuaikoina annettiin4. Myös taidekenttä on toivottanut LARPit 
tervetulleeksi ja niitä on järjestetty museoissa ja osana taide-
festivaalien ohjelmistoa5. Ruotsissa nousi kohu  vuonna 2011 
AIDS-epidemian alkua käsitelleen LARPin Just a Little Lu-

3    Dogma 99 sai inspiraationsa elokuvaohjaaja Lars von Trierin 
(1956-) Dogma 95-manifes-tista, ja siinä korostetaan mm. peliin luotujen 
hahmojen tasa-arvoisuutta, väkivallan välttämistä peleissä ja juonen liiallista 
ennakkoon suunnittelemista. Manifestissa pelintekijöistä tehdään LARP-tai-
telijoita ja heiltä vaaditaan sitoutumista LARPn kehittämiseen taidemuotona 
kritiikkiä ja vallitsevaa makua uhmaten. Manifestissa painotetaan myös 
kriittistä asennetta LARPpeihin, tekijän vastuuta teoksestaan ja toivetta va-
kavasti otettavan LARP- kritiikin syntymisestä. (Pettersson 2005, 105-106.) 
Turun koulukunnan manifestin (2000) tyyli tule Karl Marxin (1818-1883) 
Kommunistisesta manifestista (1848) ja pyrki tietoisesti määrittelemään mitä 
roolipelaamisen pitäisi olla. Painotus on pelaajan eläytymisessä ja siinä pyri-
tään eroon roolipelin pelimäisyydestä. Manifesti korostaa roolipelien asemaa 
taidemuotona muiden ilmaisumuotojen rinnalla. Erityispiirteenä siinä koros-
tetaan pelinjohtajan absoluuttista valtaa, pelaajan osaksi jäädessä toteuttaa 
pelijohtajan toiveet pelityylistä. (Pettersson 2005, 105-106.)
4    Larppaajia mm. Syytettiin saatananpalvojiksi ja pelien uskottiin 
ajavan nuoria itsemurhiin.
5 Esim. Pohjola & Ekholm: Todellinen Kaupunki (2004) ANTI-festiva-
li; Kontusalmi, Pohjola & Tikkaoja: Katvealue (2008) Ateneum ja KIASMA; 
Human|Culture-hanke Imatran Taidemuseo (2011); Kinanen & Nissinen: Vi-
han itkuvirsi (2011) Työväenmuseo Werstas; Kaljonen, Montonen, Raekal-
lio: Dublin2 (2011) Urb 2011,  Honkanen & Nissinen: Vili Nissinen Talk Show 
(2012-) Titanik-galleria, MUU-Galleria.
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vin’in ympärille, kun maalis-toukokuussa maan suurim-
man sanomalehden Expressenin sivuilla käytiin kiivas-
ta keskustelua LARPin taiteellisesta arvosta ja siitä saako 
AIDSia käsitellä leikin avulla. Keskusteluun osallistui niin tai-
dekriitikkoja, poliitikkoja kuin larppaajia. (Gerge 2012, 42-46)

Kuva 4.
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3.2 Näkökulmia liveroolipeleihin

Taidehistoriasta ja filosofiasta löytyy muutamia polkuja, joi-
den kautta liveroolipelaamista voi katsella laajemmas-
ta näkökulmasta. Runousopissa Aristoteles puhuu draa-
man (runouden) syntyneen ihmisen luontaisesta jäljittelyn 
tarpeesta. Heimojen ja yhteisöjen päälliköt kertovat tarinoita 
yhteisön jäsenille, jotka sitten ”jäljittelevät” kertomusten hen-
kilöiden toimintaa (161). LARPeissa osallistujat eläytyvät ta-
rinan hahmoihin ja esittävät/pelaavat/jäljittelevät näiden elä-
mää sen mukaan, mitä pelin kirjoittajat ovat heille kirjoittaneet.

LARPpien ja pelillisten teosten yhteydessä puhutaan usein en-
simmäisen persoonan yleisöstä tarkoittaen, että tekijä/osallistuja 
on yhtaikaa esiintyjä sekä yleisö (Stenros 2010, 301). Osallistujat 
eläytyvät tarinaan, mutta rakentavat sitä myös yhdessä. Tämä 
tuo vahvasti mieleeni Friedrich Nietzschen (1844 – 1900) kirjan 
Tragedian synty (1872), jossa hän  kirjoittaa dionyysis-apolloo-
nisesta taiteilijanerosta, joka on samanaikaisesti sekä subjekti, 
objekti, runoilija, näyttelijä että yleisönsä (2000, 176-77). Vaatii 
ihmiseltä jotain, jotta hän voi yhtaikaa hoitaa nämä kaikki teh-
tävät.  Myös Lea Kantonen on yhteisötaidetta käsittelevässä 
väitöskirjassaan Teltta (2005) puhunut tekijöistä omana ylei-
sönään. Hän mukaansa  teos on yhteisesti eletty tapahtuma, 
joka syntyy yhteistyön tuloksena. Prosessi on kuin jatkuva per-
formanssi, jossa tekijät toimivat myös omana yleisönään (49).

Olen yrittänyt pohtia liveroolipelaamista Aristoteleen ja Brechtin 
näkemysten kautta, mutta jotenkin aristoteellinen ja brechtiläinen 
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draama eivät tunnu sopivan täysin siihen. Eeppinen lähestymista-
pa tosin on lähempänä. Liveroolipelissä pyritään eläytymään ja sen 
kautta kokemaan, mutta toisaalta erilaiset pelitekniikat vieraan-
nuttavat ja etäännyttävät  pelaajaa pelimaailmasta ja -tilanteesta 
ja rakentavat eräänlaista metatason informaatiota ja kokemusta. 
Eeppisen teatterin teoriassaan Brecht puhuu vieraannuttamises-
ta, jonka avulla katsojan eläytyminen näyttämön tapahtumiin pyri-
tään rikkomaan. Näin yritetään saada katsoja esityksen nähtyään 
toimimaan ja lähtemään parantamaan maailmaa. Itse olen pitkään 
miettinyt, miten ihmisen saisi osallistamalla näkemään maailma 
toisen silmin ja tehdä sen seurauksena muutoksia omassa elä-
mässään/ympäristössään. Ihmisiä voisi vietellä mukaan toimin-
taan ja sitten pakottaa heitä kokemaan maailma uudella tavalla.
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Brechtin listaus draamallisen (aristoteellisen) 
draaman ja eeppisen teatterin eroista:

DRAAMALLINEN: EEPPINEN:
Näyttämö “ruumiillistaa” tapah-
tuman

Näyttämö kertoo sen

Kietoo katsojan mukaan toi-
mintaan ja

Tekee hänestä tarkastelijan, 
mutta

Kuluttaa loppuun hänen ak-
tiivisuutensa

Herättää hänen aktiivisuutensa

Mahdollistaa hänelle tunteet Pakottaa hänet tekemään rat-
kaisuja

Välittää katsojalle elämyksen Välittää katsojalle tietoja
Katsoja siirretään tapahtumien 
keskellä

Katsoja asetetaan vastakkain 
sen kanssa

Työskennellään suggestion 
avulla

Työskennellään argumentein

Aistimukset tallennetaan Tehdään tiedostettaviksi
Ihminen oletetaan tunnetuksi Ihminen on tutkimuskohde
Muuttumaton ihminen Muuttuva ja muuttava ihminen
Loppu jännittää Tapahtumien kulku jännittää
Kohtaus toista kohtausta varten Kukin kohtaus itsenäinen
Tapahtumat kulkevat lineaaris-
esti

Tapahtumat kulkevat mutkitel-
len

Natura non facit saltus Facit saltus
Maailma sellaisena kun se on Maailma sellaisena mikä siitä 

tulee
Mikä on ihmisen osa Mitä ihmisen on tehtävä
Ihmisen vietit Hänen vaikuttimensa
Ajattelu määrää olemista Yhteiskunnallinen oleminen 

määrää ajattelun
(Brecht 1991, 84-85. suom. Anja Kolehmainen)
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Myös Hakim Bey haluaa  ideallaan poeettisesta terro-
rismista  vaikuttaa ihmisiin siten, että he koettuaan jo-
tain poikkeavaa lähtevät elämään elämäänsä uudel-
la tavalla ja ehkä pyrkivät muuttamaan maailmaa jotenkin:

”Yleisön reaktion   tai   poeettisen terrorismin  tuottaman 
esteettisen shokin  pitäisi olla vähintään yhtä voimakas 
kuin sen tuottama kauhun tunne -  voimakasta vasten-
mielisyyttä, seksuaalista kiihottumista, taikauskoista kun-
nioitusta, dadaistista pelkoa - olipa poeettisen terrorismin 
kohteena yksi tai useampi henkilö, --- ellei se muuta (taitei-
lijan lisäksi) jonkun elämää, se epäonnistuu.” (2009, 9-10).

Jossain Aristoteleen, Brechtin ja Beyn välimaastossa lepää to-
tuus ja ratkaisu. LARPit voisivat toimia poeettisena terrorismina:

 ”Poeettinen terrorismi on näytös Julmuuden teatte-
rissa, jossa ei ole esiintymislavaa, ei tuolirivejä, ei lip-
puja eikö seiniä. Jotta poeettinen terrorismi toimisi ol-
lenkaan se tulee erottaa kategorisesti kaikesta taiteen  
kuluttamisen muodoista (galleriat, julkaisut, media). 
Jopa situationistisen katuteatterin sissitaktiikat ovat 
liian hyvin tunnettuja ja odotettuja.”  (Bey 2009, 10).

1960-luvun happening-performansseja on verrattu liverooli-
peleihin, joskin happeningit eivät olleet yhtä suunniteltuja kuin 
LARPit (Stenros 2010, 310). Happeningien tapaan yllättävään 
paikkaan sijoitettu liveroolipeli, joka näennäisesti muistuttaa nor-
maalia elämää, voisi toimia poeettisena terrorina. Esimerkkinä 
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tästä voisi olla kesällä 2011 URB-festivaalilla ollut LARP-teos 
Dublin-2, joka toi pakolaisleirin rajun arjen Lasipalatsin aukiolle.

3.3 Poliittiset liveroolipelit vasarana: Halat Hisar

Esimerkiksi liveroolipelistä poliittisena työkaluna nostan lo-
kakuussa 2013 järjestyn suomalais-palestiinalaisen Halat 
Hisar- LARPin, joka toi Palestiinan miehityksen Suomeen. 
Graduani varten haastattelin pelin järjestäjiä ja pelaajia.

Pelin tarkoituksena oli tuoda esiin tavallisen kansalaisen näke-
mys ja kokemus konfliktista, sekä  nostaa esiin moraalisia ky-
symyksiä miehityksen sisällä, esimerkiksi mikä on oikea tapa 
vastustaa miehitystä. Pelissä yritettiin olla ottamatta kantaa eri-
laisiin näkemyksiin, joita miehityksen alla elävillä ihmisillä voi po-
liittisesta tilanteesta tai erilaisista ratkaisumalleista olla. Pelissä 
kuitenkin tehtiin tietoinen valinta siitä, että tilanne kokonaisuu-
dessaan esitetään miehityksen alla elävien, ei miehittäjien, nä-
kökulmasta. Ylipäätään pelin avulla pyrittiin nostamaan Palestii-
na-kysymys esiin tavalla, joka ei nouse esiin medianarratiivissa.

Painopiste pelissä oli sillä, mitä miehittämisen alla eläminen 
on. Se pyrki myös luomaan kulttuurivaihtoa Suomen ja Pales-
tiinan välille ja avartamaan suomalaisten näkemystä konflik-
tista, jotta se inhimillistyisi eikä olisi vain tilanne kaukana jos-
sain. Tätä edesauttoi se, että suomalaiset liveroolipelaajat eli 
larppaajat pääsivät pelitapahtuman yhteydessä tutustumaan 
palestiinalaisiin larppaajiin. Pelissä pyrittiin löytämään myös 
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positiivisia kokemuksia nationalismista, kärjistetysti sanoen 
ei ”Persu-nationalismia”, vaan keskittyen olemassaolon oikeu-
teen ja siihen ettei ketään tulisi sortaa.  LARPiksi Halat Hisar 
sai paljon mediahuomiota. Mm. Helsingin Sanomat ja paikallis-
lehdet kirjoittivat siitä. YLEn kulttuuriohjelma Strada teki myös 
pienen jutun pelistä. Peli sai myös tukea Taiteen Edistämis-
keskukselta ja Suomen Kulttuurirahastolta. (Kangas, 2014)

Kuva 5.

Koska tässä gradussakin pohdin osallistavan taiteen mah-
dollisuuksia, kyselin peliin osallistuneilta pelaajilta seuraa-
via kysymyksiä: Miten peli on vaikuttanut kuvaasi todelli-
suudesta? Oletko saanut uusia oivalluksia maailmasta sen 
kautta? Miten roolin omaksuminen vaikuttaa pelin/teoksen 
osallistumiseen/katsomiseen?  Mikä on roolin merkitys uusien 
oivallusten syntyyn? Olen tähän koostanut vastauksia, jot-
ka edustavat hyvin teemoja, joita haastatteluista nousi esiin.
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Pelillä on ollut suoraa vaikutusta siihen, miten pelaa-
jat ovat pelin jälkeen kokeneet Palestiina-Israel-konfliktin:

”Peli lisäsi kyllä tietoutta siitä mitä miehityksessä tapahtuu, 
ja ahdistusta sen takia. Aiemmin olin aktiivisesti pyrkinyt ole-
maan ”puolueeton” Israel-Palestiina-konfliktissa; se ei tun-
tunut läheiseltä tai asialta jolle voisi tehdä jotain. Koin että 
en tiedä asioista tarpeeksi. Pelin jälkeen tuntui että ei voi 
olla ottamatta kantaa, koska tilanne siellä on kestämätön, 
mutta se tunne, ettei itse voi tehdä asialle mitään, voimistui.”

”Peli nosti hetkellisesti omaa kiinnostusta aiheeseen, 
mutta ei kuitenkaan syntynyt oloa, että nyt aktiivises-
ti lähden toimimaan asian puolesta. Ei minulle tul-
lut sellaista oloa, että haluaisin mennä Palestiinaan.”

”Olin ennen ehkä askeleen enemmän Israelin puolella Pa-
lestiinan tilanteessa, vaikka pääsuhtautumiseni on ollut 
”tätä ei olla ratkaistu moneen tuhanteen vuoteen”. Varsinkin 
taustamateriaalin kautta opin, että tilanne onkin vasta sata 
vuotta vanha ja Israelin toimintatapa on ollut todella brutaa-
lia. Toki v. 1967 arabien liike tuhota Israel lopullisesti on ollut 
yhtä inhottavaa. Eli sympatiani on siirtynyt palestiinalaisille.”

Peli on siis tuottanut kokemusperäistä tietoa pelaajil-
le konfliktista ja herättänyt heissä jonkinlaisia tuntemuk-
sia. Voisi sanoa, että konflikti on inhimillistynyt heille. Osal-
le pelaajista isänmaallisuuden pelaaminen tuotti ongelmia:
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Kuva 6

”Isänmaallisuus on vaikea ja vaivaannuttava teema ny-
kyään. Äärioikeisto on ominut niin vahvasti nationa-
listisen symboliikan, että isänmaallisuudesta on tul-
lut hävettävä tunne, eikä siihen haluaisi samaistua. 
Siksi itse koin sen pelaamisen vaikeaksi itselleni.”

Osallistuminen roolin kautta tuotti pelaajille erilai-
sia kokemuksia, joista keholliset nousivat erityises-
ti esiin samoin kuin inhimillisen tragedian mittavuus:

”Peli avasi sen miten pelon kokeminen vaikuttaa ihmiseen, 
kun pelosta tulee fyysinen kokemus ja tunne. On jatkuva 
pissahätä ja jano. Stressikireys siitä, että sotilaiden tullessa 
ei saa henkkareita mukaan, ja jos niin käy, pääseekö pois 
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kuulusteluista kotiin enää? Siinä oppi jatkuvan pelon ja oman 
pelon kohtaamisesta ja kokemisesta. Ei se tietenkään täysin 
vastaa miehitystilassa  olevaan, mutta antaa kaukaisen kä-
sityksen miten raskasta se voi olla. Peli lisäsi myös ymmär-
rystä siitä omasta privilegiosta, joka on asua  pohjoismaissa.”

”Pelin jälkeen tajusin, että miehityksessä elä-
vät eivät voi panna peliä poikki, kuten pelissä pe-
laaja voi ahdistavan tilanteen tullessa vastaan. 
Peli toi henkilökohtaiseksi konfliktin kamaluuden.”

Kuva 7

”Vaikka LARPissa vaan ”leikisti” kokee asian 
ja tilanteen, se on silti tapahtunut ja se jät-
tää muistijäljen kehoon ja keho muistaa sen.”
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”Melko vähän. Itse olin arkkityyppiä "turhautunut 
palestiinalainen, joka purkaa vihansa pelkurina omiinsa". 
Vastajapelaajani oli taas "luovuttanut palestiinalainen, joka 
masentuneena voisi yhtä hyvin tehdä itsemurhaiskun". 
Lähinnä näiden arkkityyppien ääneen lausuminen herät-
ti ajatuksen ”aah, tällaisiakin suhtautumisia tilanteeseen”. 
Itse roolin omaksuminen ei tuonut mitään lisäarvoa.”

Roolin merkityksestä kokemusten syntyyn pelaajilla oli useita 
mielipiteitä:

”Rooli etäännyttää todellisuudesta ja siten auttaa oi-
valluksen synnyssä. Se vapauttaa käsittelemään tee-
moja paremmin. Etäännyttäminen on myös psykolo-
gisesti terveellistä, koska se avartaa teemaa ja tekee 
siitä helpommin lähestyttävää. Rooli pilkkoo suoja-
muureja, mutta toimii myös itse sellaisena pelaajalle.”

”Roolin omaksuminen on kaikki kaikessa. Roolin kautta ti-
lanteen / asian näkee toisin silmin ja voi ehkä oppia ymmär-
tämään miksi toinen ihminen toimii siten kuin toimii. Rooli 
antaa näkökulman josta lähestyä aihetta, ja alibin omalle toi-
minnalle. Ilman roolia tilanteen kohtaa omana itsenään, eikä 
uusia oivalluksia synny samalla tavalla. Siinä katsoo vaan 
miten itse ehkä reagoisi tilanteeseen, mutta toisen ihmisen 
nahoissa / roolissa tilanteen tullessa toimii kuten toinen toi-
misi / reagoisi ja se on eri asia. Rooli on loistava työkalu, mut-
ta riippuu ihmisestä ja tilanteesta että toimiiko se vai eikö.”
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Kuva 8

”Ns. kokemusvuoto (engl. Bleed), jossa hahmon tun-
temukset sekoittuvat pelaajan omiin, tuo ja syn-
nyttää oivalluksia eri tavalla kuin tiedon omak-
suminen esim. pelkästään lukemalla asioista.”

Pelaajille peli on siis toiminut työkaluna ymmärtää ja kokea konflik-
tia ja saada siitä kokemusperäistä tietoa, jota median välityksellä ei 
syntyisi. Tässä juuri on se potentiaali, jolla aktivoida ihmisiä toimi-
maan. Laittaa heidät kokemaan jotain, sitä kautta oppimaan jotain 
maailmasta ja ehkä myös rohkaisemaan heitä muuttamaan sitä.
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 3.4 Yhteenveto

Teoreettisessa viitekehyksessä liveroolipelit tarjoavat mielen-
kiintoisia lähestysmitapoja ja paljastavat larppauksen olevan 
muutakin kuin vain viihdettä. Sen potentiaali yhteisöllisenä kas-
vatus- ja opetusmetodina sekä poliittisena työkaluna on valtava.
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4.  Vaellusta rinnakkaismaailmoissa - immersio-
teatteri ja Punchdrunk

”Edessäni avautuu ovet vanhaan varastorakennukseen. 
Edellisessä elämässään se oli Britannian Royal Mailin 
lajittelukeskus, mutta nyt se on aikakone. Sen ulkopuo-
lella on Lontoo helmikuussa 2014. Sisäpuolella vallan 
ottaa Temple Studiot Hollywoodissa ja pieni kylä sen ul-
kopuolella. Filmistudio edustaa unelmia: syntyviä ja jo 
saavutettuja, siinä missä kylä studion ulkopuolella edus-
taa hukkaan heitettyjä tilaisuuksia ja menetettyjä unel-
mia. Sinne minä olen matkalla. Mitä siellä kohtaankaan?”
(Päiväkirjamerkintäni 20. helmikuuta 2014.)

Tässä kappaleessa kirjoitan immersioteatterista keskittyen 
brittiläiseen Punchdrunk-ryhmään (2000-) ja heidän pelimuo-
toisiin esityksiinsä. Pyrkimykseni on tuoda esiin asioita, jotka 
tekevät Punchdrunkista ja sen metodeista erityisen ja kiinnos-
tavan. Ryhmän alkuajoista asti heidän esitystensä tunnusmerk-
kejä ovat olleet yleisön esityksen aikana käyttämät naamiot, 
yleisön vapaus valita mitä esityksen aikana tekevät, aistimelli-
set kokemukset sekä pimeyden ja valon leikki. Koska ryhmän 
esityksissä yleisön kokemus ja osallistuminen ovat keskiössä, 
keskityn suurimmaksi osaksi Punchdrunkin Georg Bühcne-
rin (1813 -- 1837) näytelmään Woyzeck (1837) pohjautuvaan  
esitykseen The Drowned Man (2013 -- 2014), jonka koin Lon-
toossa helmikuussa 2014. Keskityn tekstissä omaan koke-
mukseeni, koska jokaiselle katsojalle kokemus on erilainen.
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4.1 Immersioteatterin juuria ja määrittelyä

’Immersio’ (uppoaminen) sanana nousi yleiseen tietoisuuteen 
1980-luvulla tietotekniikan kehittyessä ja mahdollistaessa telemaat-
tisten ympäristöjen hyödyntämisen ja 3D- ja 4D-elämykset. Yleen-
sä immersio/immersoiva sanana ymmärretäänkin tietokonesys-
teeminä tai näyttölaiteena, joka luo kolmiulotteisen kuvan käyttäjän 
ympärille. (Machon 2013, 58-9). Josephine Machon on jatkokehi-
tellyt peliteorian immersiokäsitystä vastaamaan immersioteatteria:

1. Immersio imeytymisenä: esitys onnistuu saamaan osal-
listujan keskittymisen, mielikuvituksen, toiminnat ja keskit-
tymisen täysin.

2. Immersio siirtymänä: katsojaosallistuja mielikuvituksen ja 
lavastuksen avulla siirretään toiseen paikkaan, tuonpuolei-
seen maailmaan jossa liikkumista ohjaa omat logiikkansa 
ja sääntönsä.

3. Täydellinen immersio: molemmat yllä mainitut tekijät, 
johtaen vahvasti katsojaosallistujan läsnäolon tunnistami-
seen osana kokemusta. (2013, 62-3).

Kuva 9
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Immersioteatterin juuret taidemaailmassa löytyvät Welfare Sta-
ten (1968 -- 2006) teoksista, jotka hämärsivät elämän ja taiteen 
välisiä rajoja Happening-tyylisissä ritualistisissa seremoniois-
sa.  1980-luvulla Oil Cart-ryhmä alkoi toteuttaa moniaistimelli-
sia teoksia vammaisille lapsille ja nuorille. 1990-luvulta alkaen 
immersio on kulkenut yhteydessä digitaaliseen performans-
siin. Immersioteatteria voidaan kutsua hybridiksi, koska se hä-
märtää rajoja yksityisen ja julkisen rituaalin sekä installaation 
ja performanssin välillä ottaen mukaansa vaikutteita esimer-
kiksi tanssista, sirkuksesta, tarinankerronnasta, nukketeatte-
rista sekä video- ja äänitaiteesta. (Machon 2013, 63-9, 76).

4.2 Ryhmän taustaa

Punchdrunk sai alkunsa ryhmän perustajajäsenen ja taiteelli-
sen johtajan Felix Barretin opiskellessa draamaa Exceterin yli-
opistossa. Hän tajusi ettei nauttinut teatterista katsoessaan sitä. 
Barret koki, että esitykset eivät olleet tehty ensijaisesti yleisölle. 
Yleisö vain istui hiljaisuudessa paikoillaan tarkkaillen mitä laval-
la tapahtui, pitivätpä he siitä tai eivät. Yllätyksettömyyden takia 
yleisö ei enää innostunut esityksistä (Barret 2007). Barret pe-
rusti Punchdrunkin vuonna 2000 ja on suunnitellut ja ohjannut 
jokaisen ryhmän produktion6. Alusta asti hän on työskennellyt yh-

6 The Cherry Orchard (2000), Anton Tsehovin näytelmän pohjalta. 
The House of Oedipus (2000), Sofokleen Kuningas Oidipuksen ja Antigonen 
pohjalta. The Moonslave (2000). Johnny Formidable: Mystery at the Pink 
Flamingo (2001). Midsummer Night’s Dream (2002) , William Shakespearen 
näytelmän pohjalta. Chair (2002), perustuen Eugène Ionescon näytelmän 
Tuolit. The Tempest (2003), sovitus Shakespearen näytelmästä. Sleep No 
More (2003). Woyzeck (2004), Georg Buchnerin näytelmän pohjalta. The Fi-
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dessä koreografi Maxine Doylen kanssa. Ryhmä työskentelee 
pääasiassa Lontoossa, mutta heidän esityksiään on nähty myös 
Yhdysvalloissa. William Shakespearen (1564 -- 1616) näytel-
mään Macbeth (n. 1606) perustuva Sleep No More (2003) on ko-
kenut uuden tulemisen niin Bostonissa 2009 kuin New Yorkissa 
2011, missä sitä edelleen esitettään loppuun myydyin esityksin.

Barret haluaa esityksillään tuoda yllätyksen takaisin teatteriin 
(Barret 2011). Passiivisten katsojien sijasta hän haluaa voima-
uttaa katsojat ja tehdä heistä esityksen keskiön. Hän haluaa an-
taa heille valtaa ja jotain mikä ei ole vain tavanomaista teatteria. 
”Pyrkimykseni oli tehdä jotain joka iskee syvälle ja tuntuu sisäeli-
missä, muisto joka elää kokijassa. Todellinen kokemus, joka 
muuttuu anekdootiksi. Se on sinun, sinä olet kaivautunut sen 
läpi, sinä rakensit oman elämyksesi ja se pysyy sinussa” (Barret 
2007). Barret haluaa yleisön pois omilta mukavuusrajoiltaan. Sii-
henhän pyrkii tuottamalla katsojille epämukavuuden tuntemus-
ta. ”Kun teet niin, sinä pelkäät, adrenaliini virtaa sinussa, tun-
net kuumeen, tunnet että olet osa esitystä. Kokemus syntyy kun 
epämukavuus paritetaan yhteen vallan tunteen kanssa” (Barret 
2007). Koska jokainen osallistuja katsoo esitystä oman elämän-
rebird Ball (2005), perustuen Shakespearen Romeoon ja Juliaan sekä Stra-
vinskyn balettiin Tulilintu. Marat/Sade (2005), Peter Weissin näytelmän poh-
jalta.  Faust (2006-7), sovitus Goethen Faustin ensimmäisestä osasta. The 
Masque Of The Red Death (2007–8), Edgar Allan Poen novellien pohjalta. 
Tunnel 228 (2009). Sleep No More (2009). It Felt Like A Kiss (2009), yhteis-
työssä dokumentaristi Adam Curtisin ja muusikko Damon Albarnin kanssa. 
The Duchess of Malfi (2010), oopperasovitus John Webster in näytelmästä 
Torsten Raschin musiikilla. Sleep No More (2011-). The Crash of the Elysi-
um (2011). Black Diamond (2011). And Darkness Descended... (2011).  The 
Drowned Man: A Hollywood Fable (2013-2014).
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kokemuksensa kautta, jokainen kokee esityksen täysin eri tavoin.

Kuva 10

Punchdrunkin ensimmäiset esitykset olivat klassikkotekstejä esi-
tettyinä kaupunkitaloissa, mutta produktioiden muuttuessa suu-
remmiksi ja näyttävämmiksi alkoi tila viedä katsojien huomion 
itse esitykseltä. Muistaakseni vaelsin esitystilassa ainakin vartin, 
ellen lähemmäksi tuntia, ennen kuin kohtasin yhtään esiintyjää 
esiintymässä. Barretille juuri tämä oli osa ongelmaa. Kun katso-
ja löytää esiintyjät, hän saapuu kesken dialogin, seikkailtuaan 
upeissa tunnelmissa ja täyteen lavastetuissa tiloissa. Tilojen kes-
kellä dialogin keskelle päätyminen tuntuu antiklimaatiselta. Bar-
retista tuntui, että yleisö petettiin, sillä näyttelijät eivät pystyneet 
luomaan tarpeeksi jännitettä saadakseen huomion mahtiponti-
selta lavastukselta. Tilan ollessa Barretin intohimo hän lopulta 
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päätyi karsimaan suurimman osan dialogista pois. (Barret 2007)

Nykyisin kaikki Punchdrunkin esiintyjät ovat tanssijoita, olivatpa 
he puheroolissa tai eivät. Barretin mielestä tanssija voi rakentaa 
hahmonsa helpommin käyttäen tunteita, joita esitystila herättää 
hänessä. Tanssijasta jää myös muisto ja jälki tilan omaan histo-
riaan. ”On melkein mahdotonta häivyttää esiintyjän omaa persoo-
naa, näyttelijät täytyy varovaisesti pakottaa siihen, koska he op-
pivat pystyttämään muureja rakentaessaan hahmoaan. Tanssijat 
eivät tee niin. Jaamme roolit siten, että esiintyjän persoona sopii 
yhteen hahmon kanssa, jotta he olisivat hahmo”. (Barret 2007).

Kuva 11

Yhdyn osittain Barrettin näkemykseen. Koulutettu tanssija voi il-
maista fyysisesti paljon enemmän tunteiden kirjoa kuin näyttelijä. 
Se näyttää hyvältä, mutta kaikki katsojat eivät osaa lukea tanssia 
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kuin tekstiä. Kaikki tanssijat eivät myöskään ole hyviä näyttelijöi-
tä. Tanssijoiden käyttö johtaa helposti kökköön näyttelemiseen. 
Mykkärooleihin jotka perustuvat esiintyjän fysiikkaan, tanssijat 
sopivat loistavasti. Koin joitain turhauttavia hetkiä tullessani tilan-
teeseen kesken dialogin. Teksti oli läsnä, mutta esiintyjät puhui-
vat niin hiljaa, että se jäi muminaksi enkä saanut siitä selvää. Ja 
minähän tahdoin kuulla sen! Miksi jättää pieniä rippeitä dialogista 
kiusaamaan katsoja, jos suurin osa siitä on korvattu tanssilla? Voi-
siko sitten olla vain tila, äänimaisema ja tanssijat ilman puhetta?

Keskeisimpiä Punchdrunk-elementtejä on esitystila. ”Pel-
kän älyllisyyden sijasta esitys on koko keholle, ei vain aivoille. 
Se tulee ilmi tunnelmassa. Vietämme kuukausia luodessam-
me tunnelmaa, joka nielaisee yleisön joten kukaan ei voi vält-
tyä imeytymästä mukaan” (Barret 2007). Barretilla  installaa-
tio merkitsee luonnostaan teatraalista tilaa: tila ei vielä esiinny 
itse, mutta katsojan astuessa siihen se lumoaa hänet. Tila an-
taa katsojalle ärsykkeen ja luo kokemuksia ja muistoja paikan 
historiasta. Nykyisin Punchdrunk installoi esityksensä vanhoi-
hin hylättyihin rakennuksiin, koska niillä on enemmän henkeä 
kuin kalpeilla gallerioilla. Tilan pitää herättää katsojan mieliku-
vitus. Siksi esitystutkija Josephine Machon kutsuu Punchdrun-
kin esityksiä tilaherkiksi ( engl. site responsive) (2013,21).
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Kuva 12

The Drowned Manissa (myöhemmin TDM) tapahtumapaikka on 
lihallinen noir-maailma jossain korkeakulttuurin ja roskan väli-
maastossa. On Temple Studiot ja niiden ulkopuolinen kylä. Jo-
kainen tila on täysin installoitu ja tuotu mukaan. Jokainen stu-
dioiden soppi, jokainen nurkka kylästä on rakennettu yleisön 
löydettäväksi ja tutkittavaksi: pukuhuone täynnä pukuja, meikkejä, 
valokuvia jne. Sekatavarakauppa kaikkine myyntiartikkeleineen, 
metsä, kirkko jne. Tunnelma on kuin David Lynchin (1946--) ja 
Alfred Hitchcockin (1899 – 1980) äpäräelokuvasta sijoitettuna 
Edward Hopperin (1882 –1967) maalausten maisemiin. Felix 
Barret on sanonut, että toki yhteyksiä Lynchiin ja Hitchcockiin 
löytyy, mutta itse elokuvia tärkeämpiä hänelle on herrojen elo-
kuvien soundtrackit. Barretille Bernard Hermannin (1911 – 
1975) ja Angelo Badalamentin (1937-) elokuvamusiikit ovat 
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kiinnostavampia ja tärkeämpiä kuin ohjaajien työt (Barret 2007).

Kuva 13

4.3 Punchdrunk ja rituaali

”Kun oli lopulta oma vuoroni astua mukaan tarinaan, mi-
nut johdatettiin pimeään käytävään kahdenkymmenen 
muun ihmisen kanssa, jossa paholaismainen miesää-
ni kuiskutteli varoituksia tulevasta. Tunnelin päässä oli 
onneksi valoa. Nainen glamoröösissä iltapuvussaan ja 
höyhenpuuhkassaan kutsui meidät kanssaan hissiin. 
Hän kertoi meille säännöt ja saimme naamiot. Naamiot 
erottavat yleisön esiintyjistä, vaikka yhtalailla yleisökin 
esiintyy: minä olen katsoja, mutta myös esiintyjä. Esitän 
omaa tarinajuonnettani tässä tarinoiden verkossa.”

Heti astuttuani esitykseen tajusin, että nyt olen jossain muualla, 
esityksen tarjoamassa omassa rinnakkaismaailmassaan. Kaikki 
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on hyvin todentuntuista, mutta silti fiktiota. Olen kuin jossain li-
minaalisessa tilassa toden ja fantasian välissä. Ajatus liminaa-
lisuudesta johdattaa etnografi Victor Turnerin (1920 –1983) ri-
tuaalia ja liminaalisuutta käsittelevien kirjoitusten pariin. Turnerin 
mukaan rituaalit erottavat tietyn joukon ihmisiä jokapäiväisestä 
elämästä sijoittaen heidät toismaailmalliseen limboon, paikkaan 
jossa he eivät ole ennen olleet eivätkä tule myöhemmin olemaan 
ja lopulta palauttaa heidät muuttuneina arkielämään (1988, 25). 
Punchdrunkin esityksissä lipun lunastaneet katsojat lähetetään 
aavemaiseen rinnakkaismaailmaa,  ja palatessaan esityksen 
jälkeen kotiinsa he ovat jälleen yhden kokemuksen rikkaampia.

Toinen ”ritualistinen” aspekti esityksissä on baaritila. Se on ai-
noa esitykseen kuuluva alue, jossa saa kulkea ilman naamiota 
ja puhua. Jonkinlainen liminaali, välitila, esityksen ja tavanoma-
sien välillä. Vaikka Punchdrunkin esitykset täyttävätkin Turnerin 
rituaalille määrittämän kaavan, esitykset ovat silti enemmän jäl-
kiteollisen ajan liminoideja. Esitykset ovat sidoksissa vahvasti 
oman aikamme populaarikulttuuriin ja vapaa-ajanviettoon, kun 
taas rituaali on sidoksissa elämänvaiheisiin liittyviin siirtymiin 
ja vuodenaikoihin. Kolmas rituaaleihin viittaavaa aspekti esi-
tyksissä on naamio, jota yleisön tulee käyttää koko esityksen 
ajan. Naamioilla on oma keskeinen merkitykensä rituaaleissa.

Osallistuin shamaani Charles Lawrencen luennolle ja työpa-
jaan toukokuussa 20147. Luennon aikana Lawrence puhui naa-
mion merkityksestä välineenä  1. yleisön ja esiintyjän  (naamio 
kertoo mikä hahmo on kyseessä) ja 2. esiintyjän ja hengen/ju-

7 Teatterikorkeakoulu, 9.5.2014.
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malan välillä. Lawrence antoi esimerkin Pohjois-Amerikan alku-
peräiskansojen rituaaleista, jossa noviisin täytyy luopua osasta 
egoaan päästäkseen eteenpäin tai siirtyäkseen aikuisuuteen. 
Naamiot näyttelevät tärkeää osaa rituaalissa: päästäkseen yh-
teyteen haluamansa hengen kanssa noviisin tulee käyttää naa-
miota, joka edustaa kyseistä henkeä. Naamio  toimii välikappa-
leena heidän välillään ja mahdollistaa sen, että noviisi ja henki 
tulevat yhdeksi ja osa noviisin egosta siirtyy hengelle. Rituaali-
tanssien aikana henki ottaa vallan naamioidun kehossa ja yleisö 
voi nähdä muutoksen ihmisestä hengeksi tanssijan liikekielessä.

Kuva 14
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Punchdrunkin esityksissä naamiotu yleisö muuttuu ja imeytyy 
osaksi tarinaa ja esitystä. Heistä tulee henkiä ja kummituksia ti-
laan. He eivät ole enää vain katsojia, heistä tulee ritualistisia-
osallistujia. Felix Barretille juuri naamio on elintärkeä elementti:

”Se tarjoaa sinulle anonyymiyden, eivätkä esiintyjät voi 
tunnistaa sinua. Se tarjoaa mahdollisuuden katsojil-
le päästä niin lähelle esiintyjää kuin haluavat. Se kut-
suu sinua menemään pidemmälle, kuin normaalisti me-
nisit. Naamio tekee sinusta tirkistelijän tai kameran, 
koska olet  tietoisempi siitä minne katsot.” (2007)

Naamio muistuttaa muodoltaan venetsialaista bauta-naamio-
ta, mutta harmaa väri ja normaalia suuremmat silmäaukot tuo-
vat mielen myös ufon. 1700-luvulla bauta näytteli keskeistä 
osaa Venetsian politiikassa. Anonyymiyden turvaksi kansa-
näänestyksissä kansa käytti bautanaamiota. Bauta on yksin-
omaan miesten naamio, joten ehkäpä Punchdrunk-naamio 
on bautan unisex-versio. Naamio on suunniteltu Punchdrun-
kille ja sen on tarkoitus olla mahdollisimman mukava, jotta se 
kasvoillaan pystyy seuraamaan häiriöttä esitystä. Suurten sil-
mänaukkojan ansiosta näin esteettömästi kaiken mitä pitikin. 
Muotoilun ansiosta naamio ei painanut ikävästi otsaani. Ainoa 
miinuksena oli muovi materiaalina: kolmen tunnin esitys, jon-
ka aikana liikuin jatkuvasti naamio päässä, tuotti ikävää hikoi-
lua otsan seudulla. Tunsin hikipisarat, jotka valuivat pitkin kas-
vojani, mutta naamio oli pidettävä päällä koko esityksen ajan.
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4.4 Punchdrunk ja lihallisuus

Kuva 15

Esitys tuntuu ja näyttää salaisilta snobistisilta orgioilta Stanley 
Kubrickin (1928 –1999) Eyes Wide Shutin (1999) tyyliin. Jopa 
elokuvan teemamusiikki, Dimitri Shostakovitsin (1906 –1975) 
Waltz 2 from Suite for Variety Orchestra (1956) soi esityjsen ai-
kana. Osa kohtauksista on koregrafioitu raa’aksi yksityiskohtai-
seksi seksiksi, toiset taas muistuttavat enemmän tanssia. Halu 
ja himo ovat keskiössä kummassakin TDM:n rinnakkaisessa ta-
rinalinjoissa: Wendy studioilla ja Marshall kylässä kulkevat omaa 
Woyzekin kujanjuoksuaan kohti vääjäämätöntä loppua. Alasto-
mia miesvartaloita on kaikkialla, mutta  alastomia naisvartaloi-
ta ei juurikaan ole esillä. Hollywood- ja hillbillyorgioita, salaisia 
seksuaalisia kohtaamisia varjostavat Eros ja Thanatos, elämän 
ja kuoleman vimma. Joitain katsojia kosketellaan Hollywood-or-
gian aikana. Toisia hellästi kasvoihin, toisia rajummin muualle.
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Kuva 16

Artikkelissaan Touching the Spectator: Intimacy, Immersion 
and the Theatre of Velvet Rope (2012) Collette Gordon vertaa 
Punchdrunkin immersiota  strippiklubien vastaavaan. Molem-
missa paikoissa on tietty aika, jonka saat niissä viipyä. Molem-
missa esiintyjät odottavat katsojan käyttäytyvän tietyllä tavalla ja 
katsojalla on oma selkeä rooli. Olen vieraillut kerran elämässä-
ni strippiklubilla osana ystäväni polttareita. Paikka oli kuin tois-
maailmallinen limbo, jossa vietimme annetun ajan immersoituen 
paikan narratiiviin. Osa seurueesta seurasi tapahtumia nurkassa 
istuen, mutta minä esitystaiteilijana ja larppaajana päätin ottaa 
kaiken irti kokemuksesta. Otin roolin parikymppisenä miehe-
nä, joka nauttii täysin palkein ajastaan strippiklubilla. Verhou-
duin tähän rooliin samalla tavalla kun Punchdrunkin esityksessä 
naamioon. Sain pienen sylitanssin ja mahdollisuuden työntää 
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muovista monopolirahaa stripparin stringien ja rintaliivien na-
rujen alle. Roolihahmollani oli hauskaa, mutta minusta siinä ei 
nyt ollut mitään niin erityistä. Immersoiduin, kuten TDM:ssäkin.

Strippiklubilla kukaan ei kerro sinulle sääntöjä, mutta Pun-
chdrunkin esitykset alkavat niillä. TDM:ssä glamoröösi nai-
nen hississä ja SNM:ssä vampahtava SM-henkinen klubi-
emäntä (Gordon, 2012) kertovat kuinka toimia esityksen 
aikana: Naamioita tulee käyttää kaiken aikaa esityksen sisällä. 
Puhuminen ja kännyköiden käyttäminen on ehdottomasti kiel-
letty. Yleisöä kehotetaan kulkemaan yksin, ei parittain tai ryh-
missä. Ei koskemista. Ei astumista tiloihin jotka on lukittu, el-
lei joku päästä sinua sellaiseen. Tirkistelyn ilmapiiri on läsnä.

On vielä eräs erityinen seikka, joka Punchdrunkilla muistut-
taa strippiklubeista: hekin tarjoavat henkilökohtaisia elämyksiä. 
Katsoja kutsutaan yksityiseen tilaan, sylitanssin tapaan. Tilassa 
esiintyjä riisuu katsojan naamion ja kertoo hänelle tarinan. Ylei-
sö on kutsunut näitä kokemuksia tajunnan räjäyttäviksi (Gordon, 
2012). Punchdrunk on teatteria kaikille aisteille. Kokemusta ku-
vataan sanalla (syn)esteettinen ([syn]aestethic), joka juontaa 
juurensa sanoista synestesia ja estetiikka. (Machon 2013, 104)

Suljettuun tilaan en päässyt TDM:n aikana, mutta eräänlaisen 
henkilökohtaisen kohtaamisen sain esiintyjän kanssa. Studi-
otarinalinjan Woyzeck-Wendy hyväili käsivarsiani verisillä kä-
sillään. Hetkeä aiemmin hän oli murhannut rakkaansa saksil-
la. Yhtäkkiä olin todellinen tarinassa. Olin lihaa ja verta. Yritin 
perääntyä, mutta nainen tuli päättäväisesti minua kohden ja 
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aloitti hyväilyn. Olin samaan aikaan kahdessa todellisuudes-
sa: Wendy hyväilee minua Temple Studioilla, mutta mieleni on 
toisaalla. Tosielämässä. Sillä hetkellä immersioni särkyi. En 
voinut olla ajattelematta, mitä tekoveri tekee hupparilleni, ei ai-
nakaan hyvää. Ja sillä hetkellä kohtasin molemmat maailmat.

4.5  Pelillisestä immersiosta

”Vihdoin aloitan matkani rinnakkaisessa todellisuudes-
sa. Minut karkotetaan hissistä studioiden ulkopuoliseen 
mäntymetsään. Metsän takaa häämöttää kirkko. Kul-
jen sitä kohden. Se paljastuu hökkelikirkoksi, jossa val-
taa pitää pelottavalla tavalla outo katolinen sisustus. 
Sisätiloja valaisevat kynttilät ja missään en ole näh-
nyt niin paljoa krusifikseja kuin tuolla. Kuljen kirkos-
sa eteenpäin. Takahuoneessa on kylpyamme jossa...”

Osa hauskuudesta on Barretin idea yhdistää esitykseen peliä ja 
leikkiä. Katsojalle esityksestä muodostuu leikkimielinen seikkai-
lu ja löytöretki. Ehkä siksi Punchdrunk on spontaania ja vaaral-
lista leikkiä aikuisille. Vaikka säännöt sitovat katsojaa, vapaalle 
tutkimiselle jää silti paljon tilaa. Esimerkiksi normaalisti näytel-
mässä hahmon lukiessa kirjettä näyttämöllä katsoja ei näe kirjet-
tä. Punchdrunkin esityksissä yleisön on mahdollista mennä niin 
lähelle esiintyjää että hekin näkevät mitä kirjeessä lukee. Muis-
tan yhden kohtauksen TDM:stä, kun mieshahmo kylpi ja löysi 
kirjeen ammeen pohjalta. Ennen tätä yleisö pysytteli huoneen 
reunoilla seuraamassa kylpemistä, mutta kirjeen löydyttyä he 
siirtyivät rivakasti ammeen ympärille saadakseen vilauksen kir-
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jeen sisällöstä. Kun dialogia ei ole, täytyy ottaa kaikki irti vihjeistä 
joita satelee. Vastaavasti toisaalla lääkärin vastaanottohuonees-
sa yleisöllä oli mahdollisuus päästä käsiksi potilasrekistereihin.

Katsomoton performanssi mahdollistaa näytelmien dekonstruk-
tion. Se antaa mahdollisuuden näyttää mitä hahmot tekevät 
sillä aikaa kun he eivät ole esillä näyttämöllä. Katsojalla onkin 
mahdollisuus täyttää omassa tarinalinjassaan näitä aukkoja 
näkemällä kohtauksia, joita alkuperäistekstissä ei ole. (Bar-
ret 2007). Näin kohtauksia joissa ihmiset valmistautuivat juh-
liin, kuvasivat kohtauksia uuteen elokuvaan, itkivät jossain 
itsekseen jne. Näytelmien dekonstruktio tarjoaa myös mah-

Kuva 17
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dollisuuden yhdistellä materiaalia erilaisista lähteistä. J.D. 
Oxblood kuvaa kokemustaan yksityiskohtauksesta SNM:n ai
kana pienessä mökissä, jossa hänelle tarjottiin teetä ja esiin-
tyjä kertoi teenjuonnin lomassa hänelle tarinan, joka oli otet-
tu suoraan Büchnerin Woyzekista (2012). Alkuperäisteksti on 
läsnä, mutta mukana on kerroksia napattuina muista teoksista.

Punchdrunk tuo mieleeni hyvin vahvasti larpit, joissa jokainen 
pelaaja pyrkii immersoitumaan omaan hahmoonsa ja pelin maa-
ilmaan.  Artikkelissaan Nordic Larp – Theatre, Art, Game Jaak-
ko Stenros sanoo, että liveroolipelit ovat väliaikaisia maailmoja, 
jotka limittyvät tosielämän kanssa. Fiktio kehystää niitä ja osal-
listuja on läsnä hetkessä itsenään ja pelaamanaan hahmona. 
(2010, 300-301). Tietoisuus rinnakkaismaailmoista on läsnä kai-
ken aikaa molemmissa: niin esityksen/pelin maailmassa kuin 
arkimaailmassammekin. Liveroolipelien yhteydessä käyteään 
termejä in- (pelin sisäinen) ja offgame (pelin ulkopuolinen). Jos-
kus puhutaan myös metagamesta, joka on eräänlainen in- ja 
offgamen välissä oleva tila, eräänlainen välitila sekin. Pelitek-
niikoiden avulla peleissä on helppo liikkua in:n ja off:n välillä.
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4.6 Lopuksi

Stanley Kubrickin elokuvassa Eyes Wide Shut Tom Crui-
sen (1952-) näyttelemä aviomies ajautuu yllättävään seikkai-
luun hahmon vaimon tunnustettua miehelleen hänellä olleen 
parin lomalla seksifantasioita toisesta miehestä. Vierailtuaan 
salaisissa naamio-orgioissa mies ei pysty enää erottamaan 
fantasiaa todesta ja se murtaa hänet lopulta. Lopuksi hän 
tunnustaa kaiken vaimolleen ja elämä normalisoituu. Immersio-
teatterissa, larpeissa ja strippiklubeissa tirkistelyt ja toiset maa-
ilmat antavat meille mahdollisuuden kokea asioita, joita nor-
maalisti emme kokisi. Kyse on fantasioistamme. Halusta leikkiä 
tulella ilman sen koskettamista. Flirttailua vaaran kanssa, kun 
todellisuudessa haluamme pitää sen kaukana tosielämästämme.

Toisinaan haluan paeta tästä maailmasta, ollakseni joku muu 
ja unohtaakseni tämän maailman ongelmat. Siksi olenkin lar-
pannut niin paljon: upotakseni toisiin todellisuuksiin ja toisen 
ihmisen nahkoihin. Voidakseni elää kuin hän, nähdä hänen 
uniaan. Eläytyä. Jossain vaiheessa pelasin useamman vuo-
den putkeen mieleltään tasapainottomia hahmoja, jotka yhteisö 
ja perhe eri tavoin pettivät pelin lopussa. Halusin jotain muuta. 
Mukavampia kokemuksia ja tuntea oloni hyväksi pelin jälkeen.

Teattereissa olen nauttinut eniten, kun voin elää ja tuntea vahvasti 
sitä mitä lavalla tapahtuu. Toisaalta hyvin usein muu yleisö onnistuu 
tuohoamaan immersioni kommentoimalla esitystä vierustoverilleen 
tai räpläämällä kännykkäänsä ja rapistelemalla karkkipapereita.
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Ehkä juuri siksi nautin niin paljon TDM:stä: se yhdisti teatteria ja 
larppaamista ja minä sain tehdä kokemuksestani juuri sellaisen 
kuin halusin esityksen antamissa raameissa: saatoin seikkailla 
vapaasti ympäri lavastettua tilaa, valitsin itse mitä halusin näh-
dä, ketä esiintyjiä seurata. Tein asioita, joihin larpissa tai taval-
lisessa teatteriesityksessä ei olisi pystynyt. Silti aina hetkittäin 
palasin todellisuuteen, ja ehkä hyvä niin. Nämäkin hetket oli-
vat itsestäni kiinni, eivät ulkopuolisesta häiriöstä. Puncdrunkin 
esityksissä korostuvat yksilön valinnat. Ehkäpä se siksi sopii 
minulle. Saan keskittyä ja kokea rauhassa. Kukaan ei häiritse. 
Vaikka Punchdrunkin immersioteatteri ei tarjoa strippiklubien 
passiivista osallistumista suurempaa valtaa, larppausta muis-
tuttava aspekti tekee siitä minulle mielenkiintoisemman. Suu-
relle yleisölle kokemus on kuitenkin  uudenlainen ja avaava.

Esimerkiksi muualla maailmalla tapahtuvasta pelillisestä immer-
sioteatterista käyvät radikaalin italialaisohjaajan Pietro Floridi-
an teokset, joiden kautta hän on käsitellyt mm. juutalaisvainoja 
toisen maailmansodan aikana ja elämää pakolaisleireillä. Teok-
sissaan yleisö tietoisesti tai tiedostamatta osallistetaan mukaan. 
Juutalaisvainoja käsitelleessä esityksessä yleisölle tarjottiin 
roolit vainottuina, mutta annetiin vapaat kädet toimia auktoriteet-
tejä vastaan. Tämä johti tosin siihen, että esitysten jatkuessa 
sama yleisö saapui illasta toiseen osallistumaan esitykseen ja 
he lopulta oppivat taktikoimaan strategisesti voittaaseen pelin. 
Pakolaisleiriä käsitelleessä tempauksessaan Floridia ryhmineen 
hyökkäsi pakolaistilannetta käsitellesseen huippukokoukseen ja 
pakotti konferenssivieraat käymään läpi pakolaisleirille saapumi-
sen proseduurin. (Floridia 2014). 
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5. Vili Nissinen Talk Show

Tässä kappaleessa käsittelen osallistavaa teostani Vili 
Nissinen Talk Show (2012-), joka on ollut pääprojekti-
ni opiskelujeni aikana Aalto-yliopiston Taiteiden ja Suunnit-
telun Korkeakoulussa.  Avaan teoksen lähtökohtia ja pyr-
kimyksiä ja luon sen ympärille teoreettista viitekehystä.

5.1 Taustaa

Osallistuin heinäkuussa 2012 Ropeconissa, Pohjoismaiden 
suurimmassa roolipelikonferenssissa, paneelikeskusteluun roo-
lipelien ja taiteen suhteesta yhdessä todellisuuspelisuunnitte-
lija Pekko Koskisen, kirjailija Mike Pohjolan, pelisuunnittelija 
Juhana Petterssonin, tutkija Hanna Järvisen ja kuvataiteilija 
Katri Lassilan kanssa. Keskustelussa nousi esiin yleisön osal-
listaminen teatteriesityksissä. Juhana Pettersson nosti esiin ko-
kemuksensa, jossa erään esityksen aikana lavalla naishahmoa 
oli raiskattu ja eräs esiintyjistä oli tullut raivoamaan Pettersso-
nille, että miksi tämä ei puutu tilanteeseen mitenkään. Tämä 
esimerkki nosti esiin keskustelua siitä, että miksi yleisön osal-
listaminen esityksissä usein on ikävää ja miksi se ei voisi olla 
riehakasta ja mukavaa. Toin keskustelussa esiin esimerkkinä 
mukavasta osallistumisesta amerikkalaisen kulttiklassikkoelo-
kuvan The Rocky Horror Picture Show:n (1975) ja sen ympäril-
le rakentuneen fanitradition, jossa yleisö vakiintunein tavoin ja 
spontaanein huudoin osallistuu elokuvan tapahtumiin. Voisiko 
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vastaavaa toimintaa käyttää myös ns. korkeakulttuurin parissa?

5.2  Amerikkalainen törky talk show ja Jerry Springer Show.

Yhdysvalloissa suuren suosion saavuttanut törky talk show, Jerry 
Springer Show (1991-) marssittaa viikoittain eetteriin toinen tois-
taan kummallisempia ja kieroutuneempia vieraita perheineen. 
Jaksojen teemat saattavat olla mitä tahansa tyyliin: ”Sexy Cyber 
Hooks-Up”, ”I Slept With My Twinbrother’s Boyfriend”, ”Trailer 
Park Hustle” ja ”You Got Me A Tranny Stripper!?”.  Sarjan ideana 
on, että tavalliset ihmiset haluavat kertoa jotain kumppanilleen tai 
perheelleen ja saavat siihen mahdollisuuden suorassa TV-lähe-
tyksessä. Useimmiten paljastukset ovat törkyisiä: nainen kertoo 
netissä tapaamalleen miehelle, joka kosii häntä, ettei ole oikeasti 
nainen, tai kumppani paljastaa rakkaalleen törkyisen fetissinsä.

Kuva 18
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Sarjassa tärkeässä osassa on myös live-yleisö. Yleisö kom-
mentoi huudoillaan vieraiden puheita ja tekemisiä: jos vieras 
saa katsojat raivon valtaan, hän kuulee siitä, tai jos vieraiden 
kesken syntyy tappelu, yleisöstä löytyy aina innokkaita hen-
kilöitä tappelemaan mukaan. Yleensä yleisön joukosta löytyy 
myös vapaaehtoisia kokeilemaan jotain iljettävää, mistä vie-
ras on tullut kertomaan rakkaalleen, mutta johon kumppani ei 
itse sitten ole innostunut lähtemään mukaan. Olkoon käsikir-
joitettua tai ei, amerikkalaisyleisöön tämä reality-sarja uppoaa.

Amerikkalainen törky talk show-perinne tuo mieleeni vahvasti 
venäläistutkija Mihail Bahtinin (1895 – 1975) kirjoitukset karne-
vaalista. Kirjassaan Rabelais: keskiajan ja renessanssin nauru 
(1965) Bahtin kirjoittaa, että karnevaalin aikana lait ja muut ihmi-
sen toimintaa rajoittavat tekijät on lakkautettu. Karnevaali kutsuu 
ihmisiä ilmaisemaan poikkeuksellisempaa käytöstä: huutelemis-
ta, häpäisemistä ja herjaamista. Keskeinen aspekti karnevaalis-
sa on myös karnevaalikuninkaan kruunaaminen ja pilkkaaminen. 
(Carlson 2006: 42-43.) Varsinkin karnevaalikuningasrituaali liittää 
törky talk showt tähän perinteeseen. Jokainen talk showvieras saa 
oman ”karnevaalikruununsa”, josta he joutuvat luopumaan yhdes-
sä kunniansa ja ihmisarvonsa myötä tullessaan häväistyiksi julki-
sesti. Toki talk showvierailla on etunaan se, että he saattavat saada 
yleisön sympatiat puolelleen ja siten he saavat pitää ”kruununsa”.

Teininä, VHS-aikana, nauhoitin yöaikaan sarjan jaksoja ja seu-
raavan päivänä vietin rattoisan 50-minuuttisen nauraen pu-
naniskajenkkiväestön toilailuille. Nykyään Youtube tarjoaa 
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parhaat pätkät internetissä vuosikymmenten ajalta. Jerry Sprin-
ger Show:n sitoo vahvasti meidänkin maailmaamme paljas-
tumisen ja tirkistelyn halu. Big Brother tuottaa vuosittain uu-
sia lööppijulkkiksia, joiden toilailuun kansa voi paeta omaa 
tylsää elämäänsä. Tosi-TV toimii Andy Warholin (1928 – 
1987) Factoryn kaltaisena friikkien esiin tuojana, joka mah-
dollistaa kaikille oman viisitoistaminuuttisensa valokeilassa.

5.3 Teoksesta

Aikana, jona mediasodan juhlitut ammattisoturit ovat parhaat päi-
vänsä nähneitä strippareita, peräkyliltä tempaistuja neitsytpoliitik-
koja ja rakkaudessa riutuvia elämäntaiteilijoita, ei voi kuin ihmetellä 
mitä kaikkea maastamme voikaan löytyä. Karpolla on asiaa (1981-
2007) -sarjan päätyttyä tavan kansa on saanut äänensä kuuluviin 
vain internetin keskustelupalstoilla ja Facebookin viharyhmissä. Tä-
män valjastamattoman raaka-aineen otan käyttööni projektissani.

Teokseni Vili Nissinen Talk Show on osallistava esitys. Esitys 
päivittyy kaiken aikaa ja pyrkii oleman ajan hermoilla sekä tarjo-
amaan ajankohtaisia teemoja päivänpolttavista aiheista ja nos-
tamaan yhteiskunnallista keskustelua. Esitys on muunnettavissa 
tilanteeseen ja paikkaan sopivaksi. Jokainen esityskerta on siis 
ainutlaatuinen. Muodoltaan teos on immersiivistä teatteria: se liik-
kuu osallistavan performanssin, näytelmäroolipelin ja nykyteatte-
rin välimaastossa rikkoen ja avaten näiden taidemuotojen rajoja 
toisilleen ja yleisölle. Taidemuotojen rikkominen ja sekoittaminen 
mahdollistaa mielekkään osallistavan taiteen metodin, joka tar-
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joaa osallistujilleen matalan kynnyksen hypätä mukaan teokseen. 
Roolipelin tuominen osaksi teosta luo uudenlaisen tavan kokea 
teos sen sisältä, osana sitä. Teosta voi seurata myös yleisön jou-
kosta joko katsojana tai osallistujana, jolloin teatterin neljäs sei-
nä rikotaan. Lopputuloksena on hauska ja vapauttava kokemus. 

Jokainen esitys kuvaa yhtä jaksoa kuvitteellisessa talk showssa. 
Osallistujille tarjotaan roolia sarjan vieraista, turvallisuustiimis-
tä tai yleisöstä. Oman kiinnostuksen ja uskalluksen mukaan voi 
siis valita kuinka suureen valokehään päätyy. Yleisössä olemi-
nen on helppo ja kivuton tapa ottaa osaa osallistavaan taitee-
seen: oman kiinnostuksen mukaan voi vain seurata tai osallis-
tua mukaan huudoin ja rynnätä jopa estradille, jos siltä tuntuu. 
Rohkeammille löytyy sitten enemmän esillä olevia rooleja. 

Kuva 19
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Vieraiden roolit on kirjoitettu etukäteen. Siinä teos noudattaa 
amerikkalaisten esikuviensa mallia, koska suurin osa ”sarjan” 
tapahtumista on käsikirjoitettuja ja ennalta suunniteltuja. Lop-
puratkaisut kuitenkin tehdään itse tilanteessa. Lyhyet, karrikoi-
dut roolihahmot taustoineen ja kontakteineen on helppo omak-
sua nopeassa ajassa. Valmiita vuorosanoja lavalla olijat eivät 
saa. Ranskalainen teatteriohjaaja ja filosofi Denis Guénoun 
(1946-) (2007,9) kirjoittaa näytelmätekstin tulevaisuutta kä-
sittelevässä tekstissään, että tarvitseeko enää kirjoittaa hen-
kilöhahmoja. Riittäisikö vain partituuri näyttelijälle? Eräänlai-
nen verbaalinen runko, jonka pohjalta improvisoidaan. Tähän 
olen itse pyrkinyt. Ainoa varsinainen käsikirjoitus, joka teok-
seen tehdään, ovat juontajahahmon kysymykset, joiden avulla 
hän johdattaa juonta eteenpäin ja tukee esiintyjiä rooleissaan.

Yleisössä osallistuja voi miettiä itse millaisen roolin hän haluaa 
ottaa. Yleisön reaktiot esikuvassaankin ovat yleensä täysin spon-
taaneja. Kokiessaan vaivaantuneisuutta, vihaa tms. yleisö elää 
samaa kokemusmaailmaa, jota TV-sarjankin yleisö. Esityksen 
aiheet on koottu suomalaisten lehtien internet-sivuilta, internetin 
keskustelupalstoilta ja julkisissa tiloissa kuulluista keskusteluista.

Teokseen kuuluu myös esityksen alussa oleva työpajaosuus, 
jossa opetamme osallistujille turvallista teatteritappelua ja 
viritämme heidät sopivaan tunnelmaan. Esitystä on esi-
tetty vuodesta 2012 alkaen mm. Helsingissä Teatteri Naa-
mio & Höyhenessä (nykyisin Höyhentämö) ja MUU-galle-
riassa, Turussa Titanik-galleriassa ja Espoossa Dipolissa.
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5.4  Poliittisuus teoksessa - yleisön ja dokumentin valta

Yksi keskeisimmistä lähtökohdistani tehdä Vili Nissinen Talk 
Show oli luoda teos johon yleisön olisi helppo osallistua, mutta 
joka myös aktivoisi yleisöä ajattelemaan ja toimimaan. Edellises-
sä kappaleessa kirjoitin siitä, miten roolipelit voivat tuottaa tie-
toisuutta ja avaavan kokemuksen johonkin teemaan tai tilantee-
seen, ja sitä olen halunnut käyttää hyödyksi. Teema, joka minua 
kiinnosti, oli yleisön valta. Teoksessa yleisölle on annettu selkeät 
ohjeet ja puitteet joiden sisällä toimia osallistumisen helpottami-
seksi. Yleisölle jää silti vielä vapautta tehdä omia ratkaisujaan.

Saksalaisfilosofi Hannah Arendt (1906 – 1975) ja Denis Gué-
noun puhuvat tahoillaan teatterin poliittisuudesta. Arendtille teat-
teri on jopa ainoa poliittinen taidemuoto, koska vain siinä inhi-
millisen elämän poliittinen puoli voidaan muuttaa taiteeksi (2002, 
190). Guénounille teatteri on poliittista, koska se edellyttää ylei-
sön kerääntymisen yhteen ”kokoukseen”. Tärkeintä ei ole se 
mitä esitetään vaan se että kokoonnutaan yhteen. Antiikin draa-
mojen kuorossa yleisö näki itsensä poliittisesti ja mimeettisesti 
(jäljittelemässä toimintaa) (2007, 13-15, 27). Arendtille kuoron 
merkitys on kertoa tarinan puhdas merkitys yleisölle. Kuoro ei 
jäljittele toimintaa, vaan puhuu puhtaan runouden kautta (2002, 
190).  Vili Nissinen Talk Show’ssa yleisöllä on valta tuomita tai 
olla tuomitsematta. Katsojalle jää valta muodostaa oma käsityk-
sensä esityksestä. Mitään ei ole pureskeltu valmiiksi. Katsoja ei 
ole enää vain passiivinen sivustaseuraaja vaan aktiivinen toimija.
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Kuva 20

Guénoun toteaa, että kun imperiumi ei enää laajuutensa vuok-
si pysty keräämään kansaa yhteen, se luo itsestään repre-
sentaation, joka sitten kokoaa ihmiset eteensä. Syntyy spek-
taakkeli, joka voi kuvin hallita kansaa. (Kirkkopelto 2007, 
129-130). Vili Nissinen Talk Show on eräänlainen reality-spek-
taakkeli, joka rakentaa koomisen karmean kuvan suomalai-
sesta yhteiskunnasta. Esityksen keinoin teos kritisoi ja purkaa 
tilanteita ja ongelmia, joita yksilöt ja yhteiskuntamme tuottaa.

Esitys pohjaa puhtaasti dokumentaariseen materiaaliin, jotta räi-
keä kuvaus yhteiskunnasta olisi todellinen. Kärkkäiden tapausten 
vuoksi spektaakkeli on karnevalistinen, mutta myös eräänlais-
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ta reality-kauhua. Dokumenttiteatterin suomalainen uranuurtaja 
Susanna Kuparinen, toteaakin: ”Autenttiseen puheeseen ja ma-
teriaaliin pohjautuva esitys tuottaa tekijöissä ja katsojissa kauhua 
siksi, että ei ole mitään minkä taakse piiloutua. Kukaan osaava 
tekstinikkari ei ole pistänyt parastaan: näin he todella sanovat ja 
ajattelevat, näin todella on tapahtunut” (2010, 196). Myös Ku-
parinen on päätynyt karnevalistiseen muotoon esityssarjassaan 
Valtuusto ja Eduskunta. ”Näyttämöllä tärkein työväline on pate-
tian ja etäännytyksen välinen leikki. Pitää olla tosissaan ja sa-
malla groteski. Valtuustossa karnevalisoidaan politiikkoja, mutta 
sisältöjen suhteen olla vakavissaan. Tähän on kaksi syytä: riit-
tävä määrä viihteellisyyttä tekee esityksestä helpommin seurat-
tavan, huumori etäännyttää ja toisaalta tekee valtuutetuista ja 
virkamiehistä inhimillisempiä juuri sen verran, että heidän pää-
töstensä epäinhimillisyys nousee esiin” (2010, 198). Vili Nissinen 
Talk Show’ssa viihteellinen kehys rakentaa julman kuvan suoma-
laisesta yhteiskunnasta jossa työpaikka kiusataan, jossa lapset 
myyvät ruumistaan, jossa emme hyväksy toisiamme ja itseämme.

Yleisölle annettu rooli voi toimia myös näkökulmana yhteis-
kuntaan, jota muuten ei ehkä kokisi. Entä jos katsonkin teosta 
yh-äitinä tai vaikka työttömänä? Minkälaisia tunteita minussa 
silloin herää? Terike Haapoja on kirjoittanut mainiosti osallis-
tavan teatteriesityksen mahdollisuudesta, johon itsekin pyrin: 
”Osallistavassa teatteriesityksessä leikki  ja teatterillinen kak-
soistietoisuus sulautuvat samaksi kokemukseksi: olemme lei-
kissä oikeasti läsnä, mutta samalla leikimme jotakuta toista. 
Leikin kautta voimme kokea toisena olemisen ihmeen ja koh-
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data sekä maailman että toisemme uudella tavalla”( 2010, 75).

Yhden esityksen jälkeen eräs osallistuja tuli juttelemaan kanssani 
ja halusi kertoa, että oli esityksen aikana tajunnut jotain yhteiskun-
nastamme ja se ei ollut kaunista. Hän oli tajunnut jotain median 
vallasta mielipiteen muokkaajana ja siitä minkälaisia seurauksia 
näillä spektaakkeleilla voi kansaan olla. Jossain muussakin kuin 
yhteiskunnallisessa viihteessä teoksen suhteen on onnistuttu.
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6. Loppupäätelmät

Tässä Pro gradu -tutkielmassani pyrin vastaamaan ky-
symykseen, minkälaisia mahdollisuuksia osallistaval-
la ja immersoivalla taiteella on. Lähtökohdakseni otin li-
veroolipelit ja immersioteatterin. Pyrin myös rakentamaan 
taidefilosofisen lähestymistavan taiteelliseen työskentelyyni.

Ympäröivä maailma vaikuttaa minuun vahvasti tekijänä, vaikka 
hyvin usein teoksissani saattaakin olla henkilökohtainen lähtö-
kohta. Yhteiskunnallisuus/poliittisuus, henkilökohtainen ja haus-
ka ovat elementit, jotka ovat keskeisiä taidefilosofiassani. Hen-
kilökohtaisuus takaa katsojalle samaistumispintaa, hän tulee 
ikään kuin itsekin osaksi narratiivia eikä vain katso teosta sen 
ulkopuolelta. Yhteiskunnalliset aspektit avaavat maailmaa ylei-
sölle ja opettavat näitä. Huumori liittyy sekä henkilökohtaiseen 
että yhteiskuntaan: liika synkistely ei toimi, jos halua opettaa.

Työvälineenä ja taidemuotona liveroolipeleillä on valtava po-
tentiaali: ne avaavat ovia toisiin maailmoihin luoden kokemus-
peräistä tietoa, jota muuten emme saisi. Liveroolipeli toimii 
myös uudenlaisena tapana kokea taideteos – ei vain passiivi-
sena katsojana, vaan aktiivisena osallistujana ja tekijänä. Par-
haimmillaan se toimii poeettisena terrorismina ja aktivoi ih-
misiä kokemuksen jälkeen toimimaan paremman maailman 
puolesta. LARPpi voikin toimia uudenlaisena aktivismitaiteen 
muotona. Se ei ole sidottu yhteen muotoon, paikkaan ja insti-
tuutioon, vaan voi tapahtua missä vain millä ehdoin tahansa.
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LARPpiin verrattuna immersioteatteri tarjoaa rajatumman 
mahdollisuuden osallistua ja kokea, mutta toisaalta koke-
mus immersioesityksessä voi perusyleisölle olla helpom-
pi tapa osallistua: kokea ensin immersiivinen teos ja ottaa 
osaa siihen sen mukaan mikä itsestä hyvältä tuntuu, ennen 
kuin uskaltautuu aktiivisemman toiminnan roolipeliteokseen.

Teoksessani Vili Nissinen Talk Show olenkin pyrkinyt yh-
distämään näiden kahden muodon potentiaalit ja parhaat 
puolet toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa on selkeät raamit 
osallistujilla toimia, mutta myös valtaa tehdä itsenäisiä pää-
töksiä teoksen sisällä. Teoreettisessa viitekehyksessä teok-
sen muoto viittaa selkeästi poliittisen teatterin traditioon, 
mutta on myös vahvasti kiinni tämän päivän esitystaiteen 
skenessä luoden uutta tapaa kokea ja osallistua teokseen.
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