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Jalmari Nummiluikki 
MEISSÄ ON MONIA JA MEITÄ ON MONTA 

- Dancon ja yhdessäorganisoituvan näyttämön perusteita 
 

Lähtökohta 

Me tarvitsemme keinoja ratkaista tilanne, joka syntyy sinä hetkenä, kun ryhmä ihmisiä päättää valmistaa 

esityksen yhdessä. Erityisen paljon näitä keinoja kaivataan silloin, kun kyseinen ryhmä vaalii ajatusta, että 

heidän yhteistä toimintaa ei ohjaa mikään normi1, ei mikään tietty ideologia, ei mikään oletus siitä mitä ja 

miten pitäisi toimia. Ja kun sama ryhmä vielä ottaa vakavasti näyttämön lähtökohtaisen ”heikkouden” ts. sen, 

että näyttämön voi täyttää millä tahansa aineksella2, ollaan kahden ”heikkouden” edessä, jotka molemmat 

tarvitsevat vastauksia: 

1. miten ryhmä organisoituu ja millä ehdoin se sen tekee ja  

2. mitä aineksia näyttämölle asetetaan ja miten sommittuma muotoutuu!  

On siis vain osallistuvat ihmiset ja heillä käytettävissään näyttämö, jonka ainoa lähtökohta on sen kyky ottaa 

osaksi itseään / esilletuloaan mikä tahansa materiaali.  

Kun ryhmä ihmisiä ottavat nämä kaksi ”heikkoutta” vakavasti, joutuvat tekijät ikään kuin tyhjää vasten ja se 

johtaa tilanteeseen, jossa historiallisesti määrittyneet strategiat onkin syytä ajatella uudestaan, ne on syytä 

murtaa ja vastata haasteeseen. Tekemisestä tulee avoin prosessi, eivätkä mitkään ennakkoehdot sido sitä. 

Eikä riitä, että ammattireviirit ajatellaan uudestaan, aina, joka kerta, vaan että itse esitystapahtumakin 

ajatellaan aina uudestaan – otetaan vakavasti materiaalien vapaa liike, niiden sekä taustalla vaikuttavien 

maailmankuvien, merkityshorisonttien täydellinen vaihdettavuus! 

Perustava tilanne siis muistuttaa demokratian alkeita – tosin niihin alkeisiin kuului se, että siitä demokratiasta 

pääsivät nauttimaan vain harvat ja valitut miehet. Mutta ottakaamme tästä se, mikä siinä on hyvää: ryhmä 

ihmisiä saapuu paikalle miettimään yhdessä, että miten hommat toimivat. Ja toimivatko. Se miten on 

toimittu, on aiemmin jo keskusteltu ja sen pohjalta on sitten tultu siihen tilanteeseen, missä juuri sinä 

hetkenä ollaan. Ja sitten taas neuvotellaan. Tuo ei tietenkään ole mikään tarkka kuvaus demokratian 

syntyhetkistä, vaan ainoastaan minun tekemä tulkintani siitä ja vain siltä osin mikä mielestäni on hyvää. 

Hyvää on siis se, että asiat ovat keskustelun alaisia. Yhdessä voidaan muuttaa asioita, jos jokin ei toimi. Ei 

tarvitse tarrautua johonkin jo-olleeseen, vaan muutoksen potentiaali on koko ajan läsnä.  

Meissä jokaisessa on toisiinsa leikkaavia jakolinjoja, joiden kautta meidän yhteiskunnallista asemaa tuotetaan 

ja joiden kautta myös muotoudumme meiksi jokaiseksi erityisyydeksemme – jokaisessa on monta. Me 

kannamme ne myös mukanamme, kun astumme siihen yhteiseen tilaan, jossa olisi mahdollista luoda 

yhdessä. Ajatus itseorganisoitumisesta korostaa osallisuutta, holistisuutta ja autonomisuutta, mutta se vaatii 

 
1 Giorgio Agamben kirjoittaa kirjassaan Tuleva yhteisö: ”Jokaisen etiikkaa käsittelevän esityksen täytyy lähteä siitä 
tosiasiasta, että ihminen ei ole, eikä hänellä ole olemassa tai toteutettavanaan mitään olemusta, historiallista tai 
henkistä kutsumusta tai biologista kohtaloa.” 
2 Teatterintutkija Timo Heinonen sanoo, että ”...näyttämöllä on kyky sisällyttää ilmaisukeinoihinsa ja näin edelleen 
osaksi itseään käytännöllisesti katsoen mikä tahansa sinänsä itsenäinen (esteettinen) ilmaisukeino tai mediamuoto. 
Tämä tekee näyttämöstä materiaaliselta olemukseltaan lähtökohtaisesti heterogeenisen.” 
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myös vastuullisuutta. Koska ei ole ennaltamäärättyä ideologiaa, josta käsin yhteinen tekeminen jäsentyy, se 

on luotava yhdessä. 

Tätä juuri kuvaillun kaltaista yhdessäajattelun ja -luomisen olosuhdetta pohdin itseorganisoituva näyttämö-

käsitteen avulla. 

 

Yhdessäorganisoituva näyttämö 

Yhdessäorganisoituva näyttämö on paitsi konkreettinen toimintaympäristö, jossa teosta tekevä työryhmä 

toimii ja jossa esitys konkreettisena tapahtumana toteutuu, niin se on myös käsite, jolla luon lähtökohtia 

käytännön työskentelylle - erityisesti ”yhdessäorganisoituva” on käsite, joka paljastaa lähtökohdan, jolla 

yhdessätekemistä organisoidaan. Se on siis samaan aikaan sekä konkreettinen ympäristö kaikkine sinne 

asetettuine elementteineen, että myös käsite, jonka avulla ajatella niitä perusteita, joiden varassa itse 

yhdessätyöskentely toteutuu. 

Voi sanoa, että yhdessäorganisoituminen on praxis niille sisällöille, joita tekijät teokseen haluavat asettaa.  

Lähestyn tätä asiaa organisaatioteorioista tutun ”yrityskulttuuri”-käsitteen avulla. 

Jokaisessa organisaatiossa on sen oma kulttuurinsa, johdetaan sitä tietoisesti tai et, ollaan siitä tietoisia tai ei. 

Yrityskulttuuri muotoutuu organisaatiossa jaetun maailmankuvan, olettamusten, tunteiden, arvojen, 

kohtaamisten ja uskomusten päälle. Prosessit, toimintatavat, tarinat ja muut näkyvät rakenteet ovat vain 

kulttuurin heijastumia. 

Muutan sen muotoon ”toimintakulttuuri”, mutta sen taustalla on ihan sama lähtökohta: me toimimme aina 

joistain oletuksista (ideologia, maailmankuva tms.) käsin ja nämä oletukset tuottavat työn tekemisen 

konkreettista ympäristöä.  

Kulttuurin ”oikeellisuus” määrittyy aina suhteessa siihen, millainen organisaatio haluaa olla ja mitä se aikoo 

saavuttaa. Esitysten tekemisen yhteydessä tämä ”oikeellisuus” määräytyy teoskohtaisesti – tästä puhuin jo 

yhteisen näyttämön yhteydessä eli että se tieto mitä teos tuottaa, miten siinä asioita ratkaistaan, ei ole 

sovellettavissa toiseen kontekstiin sellaisenaan – vain paikallisesti ja hetkellisesti. Paras tapa johtaa 

toimintakulttuuria on määrittää työryhmälle/organisaatiolle selkeät arvot ja johtaa organisaatiota niiden 

avulla ja niiden kautta. Arvojen tulee aina olla organisaatiolle totta ja jokaisen toimijan on toimittava näiden 

arvojen ”mannekiinina”. Tämä eräänlainen esikuvallisuus liitetään yleensä aina johtajiin, vaikkakin sitä 

kulttuuria tuottavat kaikki organisaation jäsenet, niin johdolle asetetaan korkeammat standardit – sillä 

kyseisessä mallissa he ”omistavat” organisaatiokulttuurin. Mutta tässä kyseisessä kontekstissa, jossa ja jota 

varten tätä kirjoitan, on tämä esikuvallisuus jokaisen vastuulla. Yhdessäorganisoituva toimintatapa tarvitsee 

johtamista, mutta johtaminen on hajautettua ja se on horisontaalista.  

”Johtajaa ei tarvita, mutta johtamista tarvitaan.” 

Toimintakulttuuri on siis organisaation ja sen ihmisten tapa toimia ja perustuu mm. organisaation 

ihmiskäsitykselle, sen edustamalle arvomaailmalle, sen olemassaolon syylle ja suunnalle, johon organisaatio 

on menossa. Organisaatiohan on mikä tahansa ihmisten yhteenliittymä jonkin toiminnan järjestämiseksi eli 

organisaatio se on pienikin organisaatio eli esimerkiksi työryhmä, jonka suuntana on esitys, on organisaatio. 

Ja koska toimintakulttuurin toimivuus määrittyy aina suhteessa itse organisaatioon, on asiaa ajateltava 

johonkin kontekstiin.  
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konteksti: DANCO - School of Decolonizing the Art of Dance 

Yhdessäorganisoituvaa näyttämöä olisi mahdollista tarkastella siten, että sen konteksti on yksi teos, jota 

varten jokin työryhmä on perustettu. On täysin mahdollista ajatella yhdessäorganisoituvaa näyttämöä omana 

erityisenä orientaationa, omana teorianaan, jota jokainen sitten soveltaa miten haluaa – omissa 

yhteyksissään. Sillä yksittäinen teos muodostaa myös oman toimintakulttuurinsa ts. käytänteet ja 

taustaideologian, sen oman erityisen  eettisen tilan, jossa kyseinen työryhmä sitten toimii.  

Mutta kun minä ajattelen, tässä yhteydessä, yhdessäorganisoituvaa näyttämöä, on sen konteksti MYÖS 

Danco. Tarkoitan sanoa, että en voi ajatella nyt, tässä yhteydessä, vain yksittäistä teosta, yksittäistä 

prosessia, jossa yhdessäorganisoituva näyttämö toteutuu, vaan on samalla ajateltava DANCOa, jonka 

yhteydessä tämä ajattelu toteutuu.  

Tämän kirjoituksen konteksti on esittävä taide ja erityisesti DANCO – School of Decolonizing the Art of Dance.  

Se on uusi ryhmä, vähitellen toimintaansa ajatteleva ja vähitellen toimintaansa käynnistävä organisaatio. 

Yhdessäorganisoituva näyttämö on lähtökohta, jonka pohjalta DANCO aikoo tulevaisuudessa tehdä teoksiaan 

ja kehittää myös muuta toimintaansa!  

Tämä essee/esittely on ensimmäinen luonnos siitä minkä varassa aiomme luoda ryhmän nimeltä DANCO. 

Tämä kirjoitus ei ole kattava analyysi meidän arvoistamme, vaan ensimmäinen ehdotus yhteisistä suunnista. 

Kirjoitan kahdesta perusarvosta, jotka osaltaan luovat sitä toimintakulttuuria, joka edesauttaa paitsi uuden 

ryhmän luomisessa, niin se auttaa meitä yhdessäorganisoituvan näyttämön rakentumisessa. 

 

Nämä eivät ole ehdotuksia jokaisen toimintakulttuurin taustalle, vaan nämä ovat tässä kontekstissa ne mitkä 

toimintaa ohjaavat.  

 

Nämä DANCOn kaksi perusarvoa ovat LUOTTAMUS ja MONINAISUUS/MONIMUOTOISUUS. 

Ensin luottamus. 

 

LUOTTAMUS 

 

”…luottamus on inhimillisen vuorovaikutuksen ensimmäinen sääntö, joka myönteisenä tai kielteisenä 

vaikuttaa keskeisesti ihmisten valintoihin ja käyttäytymiseen.” 

(Harisalo & Miettinen: Luottamus, pääomien pääoma) 

 

Luottamus on hyvin perustava elementti ihmisen elämässä. Ei siis ole ihme, että Harisalo & Miettinen tuovat 

sen esiin sanomalla luottamuksen olevan "ensimmäinen sääntö." Levinas puhuu samansuuntaisesti 

sanomalla, että "etiikka on ensimmäinen filosofia." Levinaksen mukaan etiikka ei tarjoa filosofialle sisältöä, se 

ei luo sille lähtökohtaa, vaan etiikka toimii perustana koko inhimillisen olemisen merkityksellisyydelle ts. 

filosofia tapahtuu vasta kun ensimmäinen ehto, itse toiminnan eettisyys, on jo tapahtunut. Levinasin mukaan 

toista, ”kasvoja”, jotka ilmaantuvat esiin, ei voida asettaa objektiksi, totalisoida tai ymmärtää suhteessa 
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johonkin muuhun, vaan ne ovat merkitykselliset itse itsessään vaatien minua vastuullisuuteen ja määrätessä: 

älä tapa. Kasvot asettuvat alttiiksi ja ne ikään kuin tarjoutuvat väkivallan tekoon ja samalla – ne estävät 

tappamasta. Tämä kasvojen alaston alttius haavoittumiselle ja kivulle perustaa sosiaaliset suhteemme. Tämä 

alttius on oleellista, kun tarkastellaan luottamusta, joka perustuu sille, että asetun tilanteeseen siten, että 

minua on mahdollista haavoittaa.  

"Se äärettömyys, joka kasvoissa ilmenee, käskee meitä: ”Älä tapa” on kasvojen ensimmäinen lausuma" 

(Levinas 1996). 

Innerarityn mukaan vieraanvaraisuus perustaa ihmisten yhdessäolon ja näin ollen se on perusta ihmisen 

sosiaaliselle elämälle. Innerarityn mukaan yhteiskunnassa yksi on aina vieras ja toinen isäntä – tämä asetelma 

toteutuu jokaisessa kohtaamisessa. Tai ainakin jokaista ihmistenvälistä tilannetta voidaan tarkastella tämän 

käsiteparin kautta ja voi tarkastella, että millaista yhdessäoloa ja etiikkaa ajatus tuottaa. Joka tapauksessa 

paikkamme maailmassa ja se miten meiksi muodostumme on tulkittavissa vastaanottamisen ja kohtaamisen 

kautta. 

”Vieraanvaraisuus näyttäytyy suurelta osaltaan primaarisena … peruskäsitteenä, kun ymmärrämme, että 

meitä eniten velvoittavat asiat ovat sellaisia, joita emme ole itse valinneet, ja että passiivisuus edeltää toi-

mintaa”  

(Innerarity). 

Vieraanvaraisuus on vuorovaikutusta, joka edellyttää toiseuden hyväksymistä ja toiseuden autonomian 

hyväksymistä. Innerarityn mukaan meidän tulee oppia vuorovaikutusta toiseuden kanssa ja että tämä 

autonominen toiseus voi myös kyseenalaistaa omat tietomme ja olla muunlaisia, kuin mitä itse sen toisen 

haluaisimme olevan.  

Tämä vuorovaikutus on olennaista, sillä minuus syntyy suhteessa toisiin – me emme ole minuuksia 

yksinämme. Minuuden vähittäinen kehkeytyminen vaatii luottamuksen ts. sen, että vanhempi vastaa lapsen 

tarpeisiin ja kiintymyssuhde muotoutuu. Pieni lapsi ei ajattele asiaa luottamuksena, sellaista käsitteellistä 

osaamista hänellä ei vielä ole, mutta hylätyksi tulemisen kauhu kirjaa luottamuksen puutteen. Ja puutteet 

painautuvat kehoon traumoina ja pelkoina. Minuus kehittyy vuorovaikutuksessa, eikä minuus ole jotain, joka 

olisi olemassa jo syntymässä ja joka sitten tuottaa käsitystä omista tarpeista, joka tuottaa sanat ja 

elämänsuunnitelmat. Minä olen minuus suhteessa niihin keskustelukumppaneihin, jotka aikanaan 

ratkaisevasti auttoivat minua määrittelemään itseäni (Innerarity). 

Innerarity sanoo, että ”pelko heikoille joutumisesta näyttää korvanneen entisaikoina vallinneen innon 

murtautua ulos menneisyyden otteesta.” Yhtäkkiä se onkin yhteiskunta, joka on hauras ja se muuttuukin 

Ulrich Beckin termein ”riskiyhteiskunnaksi” (Innerarity). Tämä hauraus on sitä, että epävarmuudet liittyvät 

suoraan yksilöiden elämiin ja kohtaloihin: 

”Elämänkaaret ovat yhä kaaottisempia ja sirpalemaisempia, huolestuttavien tapahtumien vaivaamia: on 

maastamuuttoa, perheiden hajoamista, ammattitaidon heikkenemistä, työttömyyttä, haavoittuvutta, 

yksinäisyyttä, ja niin edelleen. Lisäksi taloutta hallitsee kilpailun horjumaton laki, kokonaisia teollisuudenaloja 

katoaa, solidaarisuus näyttää haututuvan partikulaarisuuksien alle, sosiaaliset siteet heikkenevät, ja yhtä 

suuremman ihmismäärän kohtaloksi lankeaa köyhyys ja syrjäytyminen.” 

Luottamus on läsnä joka hetki. Uskallanko jakaa omia keskeneräisiä asioita? Onko mahdollista tuoda esiin 

varovaisia aavistuksia, intuitioita vai pitääkö aina olla täysin valmis ajatus, loppuun asti hiottu idea? 

Tarttuvatko muut keskeneräisen ajatuksen virheisiin, siis sen keskeneräisyyteen vai lähteävätkö he 

yhdessäaavistelemaan ajatusta, jonka tuot esiin? Ennen kuin voidaan puhua luovasta ja innovatiivisesta 

työympäristöstä, täytyy vuorovaikutussuhteiden ja yleisen kommunikaatiokulttuurin olla avointa ja sallivaa. 



5 
 

Tutkimuksessaan LUOTTAMUS ORGANISAATION TYÖHYVINVOINNIN JA TEHOKKUUDEN TAUSTALLA 

Kirsimarja Blomqvist sanoo, että ”Luottamus mahdollistaa riskin ottamisen ja sitoutumisen sekä lisää 

kommunikaation ja yhteistyön tehokkuutta ja tuloksellisuutta.” Tämä luottamisen tarve korostuu 

taiteellisessa työssä, jossa saatetaan, ainakin niin halutessa, etsiytyä itselle vieraisiin kokemuksiin.  

Luottamus lisää tiedon jakamista ja dialogia. Tätä dialogia ei käydä pelkästään työpaikalla työntekijöiden 

kesken, ei pelkästään työntekijöiden ja esimiesten kesken, vaan sitä käydään myös yhteistyökumppaneiden 

ja sidosryhmien kanssa. Luottamusta pitää kehittää myös organisaatioiden välille, erilaisten toimijoiden 

kesken. Nykyajan eri suuntiin verkottunut työelämä tekee luottamuksen rakentamisesta entistä 

haasteellisempaa, mutta sen asian ymmärtäminen, puolin ja toisin, että yhdessäajattelu, eri tavoin 

organisoituva yhteistoiminta edellyttää luottamusta, auttaa yhteisen kulttuurin synnyttämisessä. On jotenkin 

lattean itsestään selvää todeta, että luottamuksella on keskeinen merkitys innovoinnissa, sitoutumisessa, 

motivaation kehittymisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa, mutta sanottava se silti on. Ja mitä luottamus 

mahtaa tehdä suomalaisten organisaatioiden perisynneille, organisatoriselle kansantaudille, josta esittävän 

taiteen organisaatiot ovat myös saaneet tartunnan? Mitä luottamus mahtaisikaan tehdä tarpeelle 

kontrolloida ja valvoa, tarpeelle raportoida ja pyytää valtuutuksia omale toiminnalleen? Oletan, että 

luottamus lisää paitsi joustoa, niin toiminnan johtaminen muuttuu kovin helpoksi – yhdessäorganisoituminen 

suorastaan huutaa luottamuksen perään!  

Luottamuksen vallitessa ihmiset uskaltavat toimia yhdessä ja haluavat toimia organisaation parhaaksi. Panu 

Luukka sanoo, että tällöin ”ihmiset haluavat investoida sen tärkeimmän, intohimonsa.” 

 

 

MONINAISUUS/MONIMUOTOISUUS 

Seuraavaksi toiseen ryhmämme perusarvoon, moninaisuuteen. Jossain yhteydessä saatan puhua myös 

monimuotoisuudesta, mutta samasta ilmiöstä on kyse.  

”Tehtävä on sommitella uudelleen subjektivoitumisen maailmoja, joita on keinotekoisesti harvennettu…. 

Kuten taiteilija lainaa edeltäjiltään ja aikalaisiltaan itselleen soveltuvia seikkoja, kutsun ne jotka minua 

lukevat, vapaasti ottamaan ja hylkäämään käsitteitäni.” 

-Felix Guattari 

Minä pidän tästä inspiraatiosta, jota Guattari tarjoilee. Hän ei pyydä ketään ottamaan hänen lauseitaan 

omaan käyttöön sellaisenaan, vaan pyytää ottamaan ne omaan käyttöön, viemällä niitä siihen suuntaan, 

mihin lause ketäkin vie. Meidän ei tarvitse ymmärtää Guattarin lauseita samalla tavalla, vaan voin kirjoittaa 

niiden päälle, voin sen johdattelemana mennä jonnekin ihan muualle. No takuulla on konteksteja, joissa 

lauseen sanojan tarkoittama sisältö on oleellista ja sitä pitää ihan erikseen tutkia, mutta se ei ole tärkeää 

tässä yhteydessä, kun uusia ja omanlaisia elämisen ja taiteen tekemisen käytänteitä luodaan. Tärkeää ei 

Guattarin mukaan ole lopputulos, vaan se, että subjektiviteetin tuotantovälineet otetaan haltuun, tässä 

yhteydessä voisi sanoa, että YHTEISEEN HALTUUN. Tämä on oleellista: monimuotoisuus edellyttää, että 

jokaisen osallistujan on saatava tuottaa sitä ympäristöä, jossa hän toimii ja hänen on saatava osallistua siihen 

omin kulttuurintuottamin ehdoin. 

Kyse on osallistumisesta ja osallisuudesta sen korkeimmalla asteella – kokonaisvaltainen osallisuus ei koskaan 

ole täysi tai valmis tai 100%:sti saavutettu, vaan se on koko ajan käynnissä oleva prosessi, joka hetkellisesti 

muotoutuu tietynkaltaiseksi.  
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Filosofi Giorgio Agamben kirjoittaa kirjassaan Tuleva yhteisö ihmisestä, jolla ei ole toteutettavanaan mitään 

maailmankuvallista, biologista tai yhteiskunnallista tehtävää. Jos olisi, sellaisen asian kuin etiikka 

ajatteleminen muuttuisi mielettömäksi. Silloin ei olisi muuta kuin tietynlaisen tehtävän/mission/kohtalon 

noudattaminen. Tätä taustaa vasten ajatellen yhdessäorganisoituva näyttämö  avautuu eteemme tilana ja 

sosiaalisena tilanteena, jossa jokaisen henkilökohtaiset intressit, tavat, taipumukset ja tottumukset kutsutaan 

esille, ne ikään kuin tulevat esille, tiettäväksi, uudelleen arvioitaviksi. Niistä tulee materiaalia, ne 

muodostuvat moninaiseksi materiaalijoukoksi, joita käyttää tai olla käyttämättä. Näin tulee näkyväksi se, että 

näyttämön voi täyttää millä tahansa aineksella, paikallisesti, juuri yhteen kokoontuneiden ihmisten kesken, 

heidän ehdoillaan ja heidän yhdessä tekemänsä sopimuksen pohjalta.  

Tuomas Martikainen ja Elina Moisia kirjoittavat artikkelissaan, että monimuotoisuusretoriikassa on ensi 

sijassa kyse siitä, että käsitteiden "normaali" ja "tavanomainen" sisältöä laajennetaan. Heidän mukaansa 

tarkoitus on ainoastaan tuoda esille "ihmisyhteisöissä aina läsnä olevat, mutta taustalle jääneet piirteet, 

jotka tunnistamattomina kuitenkin vaikuttavat toimintaamme ja jotka saattavat johtaa eriarvoiseen 

kohteluun." Ja tämä on tässä yhteydessä tärkeää: miten tuoda esiin näitä taustalle jääviä piirteitä, jotka 

kuitenkin ovat olemassa ja jotka voivat tuottaa eriarvoista kohtelua?  

Innerarity kirjoittaa hauskasti ja juuri meidän aikaamme osuvasti aikakäsityksestä ts. pakkomielteestämme 

ajanhallintaan eli arkisemmin sanottuna kiireestä ja miten se osaltaan voi olla luomassa tulppaa sille, ettei 

monimuotoisuus räjähdä käsiin – sillä käsiin sen pitäisi räjähtää, niin loputon kirjo mahdollisuuksia on. Hän 

kirjoittaa ajallisuuden ja moniarvoisuuden suhteesta, kuinka menneisyyden ja tulevaisuuden konseptit 

meidän ja muiden välillä luovat yhteentörmäyksiä joita ohjaillaan erilaisilla hyveillä kuten kärsivällisyydellä, 

säännöllisyydellä ja täsmällisyydellä. ”Omasta ajallisuudestamme katsottuna toiset ovat yleensä huonosti 

ajoittuvia olentoja, jotka pakenevat meitä tai hidastavat henkilökohtaista vauhtiamme; jotka kulkevat 

ärsyttävästi nopeammin tai hidastelevat.” Toisten aikakäsitys voi näyttäytyä meille vieraalta tai 

epäasialliselta. Hän yhdistää ajankäytön täsmällisyyden vallankäyttöön, jossa valtaapitävät ovat täsmällisiä 

yleisesti hyväksyttyjä työn tekijöitä ja ajan rajallisuuden määrittäjiä, kun taas “periferian asukkaat” katsotaan 

itsekeskeisiksi toisessa ajassa eläjiksi. Toisin sanoen on olemassa me, työn ja tehokkuuden määrittelemät 

länsimaalaiset, ja he, jotka elävät “toisessa ajassa”.  

“Nykypäivänä poissulkemisen mekanismit ovat enemmän toisten ajan haltuunottamista kiirehtimisen, 

kärsimättömyyden ja epätäsmällisyyden muodossa kuin aluevaltauksia.” 

-Innerarity 

Jotta moninaisuus voisi toteutua, meidän on uskallettava tarkastella sitä tilannetta, joka syntyy ihmisten 

kokoontuessa yhteen pohtimaan, että mitä voisimme tehdä? Se on eettinen tilanne, joka antaa 

mahdollisuuden vähitellen tulla tietoiseksi meissä vaikuttavista rakenteista ja erilaisista ”toiseuksista”, joita 

itse kullakin on.  

Ettinger kirjoittaa yhdessätuottamisesta, jossa taideteos, katsoja luovat oman erityisen yhteyden ja tuottavat 

uudenlaisen subjektin. Jos kerta teatterin, esitystaiteen, ainoa perusta on sen sosiaalisuudessa, niin sen 

sosiaalisia käytänteitä tulisi myös tarkastella. Voihan olla, että tämä sosiaalisuus on lähtemättömästi 

olemassa joka ainoassa esityksessä, jossa jonkinasteinen yhteenkokoontuminen tapahtuu.  

Intersektionaalisuuden periaate on yksinkertaisesti: kukaan meistä ei edusta pelkästään sukupuoltaan tai 

muuta yksittäistä asiaa. Tässä yhteydessä kukaan meistä ei edusta myöskään edes oletettua asiantuntijuutta, 

taiteilijuutta. Intersektionaalisuuden tutkijat puhuvat myös risteävistä tai toisiaan leikkaavista eroista, jotka 

vaikuttavat toisiinsa. Erot eivät ole oletuksia yksilön ominaisuuksista vaan määrittelyn tulosta. Niiden 

intersektionaalisessa analyysissa ei ole kyse vastakkainasetteluista vaan mahdollisuudesta tehdä näkyväksi 

hierarkkisia asetelmia ja purkaa niitä. 
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Tässä taiteen tekemisen yhteydessä toimintakulttuuri, joka sallisi myös omien oletettujen ja ensisijaisten 

asiantuntijuuksien yli kurottamisen, on helppoa nähdä merkityksellisenä. Se ei ole ”vain” moninaisuutta 

sallivaa, vaan se on merkityksellistä siksi, että koko yhteisön luovuus tulee esiin. Monimuotoisuuden 

hyväksyminen antaa mahdollisuuksia näkökulmille, joita ei tiukkoihin ennakkoehtoihin sidottu ympäristö ei 

edes havaitse! 

Moninaisuus ei ole vain sitä, että teemme työtä erilaisten ihmisten kanssa, vaan sitä, että yhdessä tekeminen 

tuottaa tilan, joka voi vaikuttaa ihmiseen itseensä ja tämä vaikutus voi siirtää sijoiltaan sitä millaiseksi 

ihminen itsensä vielä äsken koki. Yhdessä tekeminen on prosessi, joka tuottaa muuttuvia subjekteja. Tässä 

tilassa syntyy siirtymiä, suunnanmuutoksia, purkautumista ts. subjektivikaatiota. Yhteinen tila on 

subjektivikaation tila ja se edellyttää suurinta eettisyyttä – sallia muutos. Ja olla kiintymättä liikaa siihen, että 

millainen toinen oli ”ennen”.  

Sallia toisin- ja uusinoleminen! 

Kun olen tehnyt yhteistoiminnallisia esityksiä, niin ensimmäinen kysymys työryhmän jäsenille on ollut, että 

"miten haluat osallistua tämän teoksen tekemiseen?" Tällöin jokaisella on tila itse määrittää, että miten aikoo 

osallistua, millä ehdoin ja mitä osaamistaan haluaa tuoda sen tekeillä olevan teoksen tekemisen yhteyteen. 

Tämä osaaminen pitää nyt ajatella hyvin laajasti - se tarkoittaa mitä tahansa yksilön teoksen osaksi haluamaa 

ja mukaan tuomaa/ottamaa elementtiä, materiaalia. Se voi olla asiantuntijuus tai se voi olla lause, ääni tai 

vammautuneen kehon liikelaatu. Näistä kaikista, yhteenlaskettuna, syntyy se materiaalikasauma, josta teos 

sitten kehkeytyy.  

Tuo kysymys on oikeastaan se, joka perustaa myös sen yhteisön, jota tässä ajattelen. Se on se kysymys, joka 

perustaa myös DANCO:n. Se on kysymys, joka samalla kutsuu ihmisiä tulla jonnekin ja se on kutsu yhdessä 

tekemiseen. Se vaikuttaa helpolta, pinnaltaan kevyeltä ja helposti vastattavissa olevalta kysymykseltä. Minun 

on ollut helppo vastata siihen.  

Mutta miksi on ollut?  

Koska olen sivuuttanut yhden olleellisen asian.  

Miksi se onkin vaikea kysymys?  

Kerron yhden muiston, joka ehkä avaa kysymyksen tuottaman haasteen.  

Teimme yhden harjoituksen Grand Popon kylän raitilla, Beninissä. Me teimme videota yhtä artikkelia varten. 

Teimme tanssivideota siten, että kuljimme kylän pääkadulla pyytäen ketä tahansa tanssimaan kansamme.  

”Haluatko tanssia kanssamme?” oli se kysymys. Tämä kysymys rinnastuu tuohon aiemmin esittämääni 

kysymykseen miten haluat osallistua tämän teoksen tekemiseen? Kun esitimme kysymyksen, me oletimme 

jokaisen tietävän mitä tanssi on. Samoin kuin esittäessäni tuon toisen kysymyksen työryhmään pyytämältäni 

taiteilijalta. Oletin ja oletimme, että kysymys olisi tasa-arvoinen, että kysyminen jo osoittaisi meidän olevan 

tasaveroisia ko. tilanteessa. Kun kysyn taiteilijalta, suomalaisesta kulttuurista käsin toimivalta taiteilijalta, 

valkoisen Kiasman tiloissa, se on olevinaan helppo kysymys. Mutta Beninissä esitettynä kysymyksen valta-

asetelma paljastui, paljastui sen sisältämä oletus, joka ei oikeasti ota huomioon tilanteen epäsymmetrisyyttä. 

Kun kysyimme Grand Popon kadulla kysymyksen haluatko tanssia kanssamme?, ei siihen voinut oikeasti 

vastata. Koska jokaiselle, jolta me kysyimme tuon kysymyksen, on erilainen käsitys siitä, että mikä ”tanssi”. 

Kun me kysymme mukaan tanssimaan, on se ”tanssi” meille täysin eri asia, kuin mitä ”tanssi” on heille 

kyläläisille, joista osa tanssii koko ajan, joille tanssi on osa jokapäiväistä elämää. Ja osa heistä ei edes ajattele 

tanssivansa, sillä he eivät erota toisistaan musiikkia ja tanssia, vaan tanssia kuvataan termillä ”musiikki.” 

Kaikkialla on musiikia ja likimain kaikki musisoivat ts. tanssivat ja laulavat. Kun me pyydämme heidät mukaan 
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tanssiin, me pyydämme heidät meidän tilaan, meidän ehdoilla, meidän oletuksiemme täyttämään tilaan. 

Kyse oli kuitenkin hauskanpidosta, enkä siksi syytä itseämme mistään. Halusin vain kertoa tuosta tilanteesta, 

joka tuotti tämän kysymyksen: miten pyytää toista ihmistä mukaan siten, että hänellä olisi käsitys siitä mihin 

häntä ollaan pyytämässä? Miten tuottaa sellainen tilanne, että ”kutsuttu” henkilö ei pyri asettumaan 

johonkin oletettuun, vaan päinvastoin olisi luomassa yhteistä, vielä vakiintumatonta yhdessä tekemisen 

kulttuuria?  

Mutta miten antaa ääni toiselle, jos hänellä ei ole kieltä tai kontekstia, jossa äänellä olisi jokin merkitys tai 

että se tulisi ymmäretyksi? Voiko Danco ja yhdessäorganisoituva näyttämö oikeasti olla konteksti, jossa 

kenen tahansa ääni tulee kuulluksi? Miten rakentaa eettinen tilanne/olosuhde, johon osallistumisen ehdoksi 

ei määräydy esim. valkoisuus, vaan että tilanteen rakentuminen on avoin ja se luodaan yhdessä osallistuvien 

kanssa. Siten tulisi tuotetuksi juuri sen tilanteen oma erityinen säännöstö/normisto, joka itsessään olisi myös 

avoin muutoksille. 

”Kun vastaukset kulkevat kahteen suuntaan, olemme lähellä eettistä singularisuutta.” 

(Spivak) 

Spivak kirjoittaa eettisestä singulariteetistä, joka pyrkii ottamaan huomioon ihmisten, kansojen ja kulttuurien 

erityisyyden, niiden väliset erot sekä tilannesidonnaisuudet. On selvää, että koska yksilöllisyydet eivät 

koskaan ole täysin jaettavissa, selitettävissä tai käännettävissä toiselle, niin eettisen tilanteen synty 

edellyttää, että asetumme vastavuoroiseen suhteeseen toisen/toisten kanssa.  

Miten voisimme varmistaa, että jokaisen ”ääni” tulee kuulluksi? Millaisia kysymyksiä pitäisi esittää, jotta 

osallistujien mahdollisuus ajatella osallisuutta olisi oikeasti mahdollista? Miten helposti esitin kysymyksen 

suomalaisille taiteilijoille olettaen meidän jakavan täydellisesti jonkin yhteisen kulttuurin, yhteisen tavan 

hahmottaa taidetta ja tietoa. Kuitenkin jokainen on oma erityisyytensä, mutta erkaannumme 

kokonaisvaltaisesta itsestämme yksinkertaistaen sen, mitä taiteen tekeminen voisi olla ja miten sitä voisi eri 

yhteyksissä tehdä. Meissä on aina monta ja meitä on tosiaan monta. Mikä määrä mahdollisia uusia seoksia ja 

punoutumia me menetämmekään oletuksien sokeuttamina? 

Guattari kirjoittaa uudesta ilmaisuaineksesta, jonka kohtaaminen on tärkeätä, mutta tärkeitä ovat myös 

monikietoumat, jotka mahdollistavat uuden elämisen ruumiillisuuden ja keinon päästä ulos toistuvista 

umpikujista, niistä tottumuksista ja ajatusmaneereista, jotka estävät näkemästä mahdollisuuksien ja 

moninaisuuden loputonta kirjoa.  

Yhdessäorganisoituvan näyttämön kannalta tärkeintä on kysyä: millaisia yhdessäorganisoitumisen tapoja 

pitää rakentaa, jotta kysymyksiin voisi oikeasti vastata ja jotta moninaisuudelle paljastuu uusia 

tiloja/mahdollisuuksia? 

Ja tämä moninaisuuden mahdollisuuden paljastuminen edellyttää opiskelua ja se vaatii rohkeaa herkkyyttä 

suostua omien olemisen tapojen mahdollisiin muutoksiin. 

 

 

 


