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Kati Andrianov: Matkaraportti 28.5.– 4.6.2016 

UNIMA – Union Internationale de la Marionnette 

22. Maailmankongressi ja -festivaali Tolosa/San Sebastián, Espanja 

 

 

Yleistä 

UNIMA – Union Internationale de la Marionnette on vuonna 1929 perustettu maailman vanhin edelleen 

toimiva teatterialan järjestö, jonka toimintaa ohjaa neljän vuoden välein järjestettävä maailmankongressi. 

Varsinainen toiminta tapahtuu kansallisissa UNIMA-keskuksissa sekä 16 maanosa- ja alakohtaisessa 

komissiossa. Tällä hetkellä UNIMA on läsnä 100 maassa siten, että 74 maassa sijaitsee kansallinen keskus, ja 

26 maassa on edustaja. Uusimmat keskukset on perustettu Ecuadoriin, Venezuelaan ja Costa Ricaan järjestön 

kokonaisjäsenmäärän ollessa tällä hetkellä 7000. Oma kansallinen keskuksemme Suomen UNIMA ry 

perustettiin vuonna 1984, ja siinä on yhteensä 207 henkilö- ja yhteisöjäsentä. 

Osallistuminen maailmankongressiin luo ja ylläpitää nukketeatterialan toimijoiden verkostoa muun muassa 

soveltavan nukketeatterin, koulutuksen, tutkimuksen ja festivaalijärjestämisen aloilla vain muutamia 

mainitakseni. Matkaohjelmassani oli kongressin lisäksi Suomen edustaminen pohjoismaisten edustajien 

kokouksessa sekä tutkimuskomission (Research Commission) kirjan julkaisu yhtenä komission jäsenenä 

kaudella 2012–2016. Matkan tarkoituksena oli raportin antaminen suomalaisen nukketeatterin 

nykytilanteesta, pohjoismaisen yhteistyön lisääminen, viiden (5) aikuisyleisölle suunnatun 

nukketeatteriesityksen katsominen (Ranska, Brasilia, Espanja, Bulgaria, Italia) sekä mahdollisuuksien mukaan 

katuteatteriesitysten seuraaminen kongressin yhteydessä järjestettävillä festivaaleilla. Koska viides aikuisten 

esitys oli ohjelmassa vasta lähtöpäiväni iltana, katsoin sen sijaan kaksi muuta esitystä, joiden yleisön 

alaikärajaksi oli määritelty 10 vuotta. Runsaan oheisohjelmatarjonnan ansiosta oli myös mahdollista 

kuunnella kansallisten keskusten ja komissioiden tarkempia esittelyjä toiminnastaan sekä tutustua Espanjan 

eri alueilla toimivien ryhmien tekemään nukketeatteriin. 

Tarkempi kuvaus matkan päivittäisestä ohjelmasta alkaa tästä. 
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la 28.5.  

Nukketeatterifestivaali Pohjois-Espanjan San Sebastiánissa alkaa jo lauantaina 28.5., joka on 

matkustuspäiväni. Tarjolla olisi myöhäinen katuteatteriesitys Pedaleando Hacia el Cielo 

(http://theatertol.com/en/node/19), mutta koska saan kongressi- ja festivaalimateriaalit vasta seuraavana 

päivänä rekisteröitymisen yhteydessä, en tiedä esityksestä mitään, vaan menen tyynesti hotelliin 

nukkumaan. Tämä osoittautuu viisaaksi ratkaisuksi: olen lähtenyt kotoa klo 04 aamulla, saapumisaikani on 

klo 22.30 Suomen aikaa, ja minun pitää lisäksi toipua edellispäivänä sairastamastani noroviruksesta. 

 su 29.5.  

Rekisteröityminen tapahtuu festivaalin päämajassa. Ymmärrän, etten voi osallistua kaksipäiväiseen 

symposiumiin The Repertoire-puppet-theater in Europe and America: The Royal Machine, koska 

ilmoittautuminen vain yhteen päivään ei ole mahdollista; lauantai on osaltani jo mennyttä. Tässä on hyväkin 

puolensa: saan kerrankin käyttää kunnolla aikaa kongressi- ja festivaalimateriaaliin tutustumiseen (327 sivua) 

ja Suomen suullisen raportin valmisteluun.  

Festivaali järjestetään majoituskaupungissamme San Sebastiánissa, kongressi puolestaan Tolosassa, jonne 

meitä tullaan kuljettamaan maanantaista perjantaihin bussilla. Järjestely johtuu kuulemma siitä, että 

kongressijärjestäjä TOPIC – Tolosa Puppets International Centre http://www.topictolosa.com/en.html 

sijaitsee Tolosassa, mutta koko 19 000 asukkaan kaupungissa on vain yksi hotelli. Nopea googlaus osoittaa 

tiedon perättömäksi, mutta ehkä vuoden 2016 Euroopan kulttuuripääkaupunki San Sebastián on kuitenkin 

parempi yhteistyökumppani festivaalille ja sen myötä majoittumiselle. Kun nyt sunnuntaita kaupungissa 

vietän, päätän käyttää osan päivästä festivaaliohjelmaan merkittyjen katuesitysten katsomiseen. Tehtävä 

osoittautuu haasteelliseksi, sillä kolmesta etsimästäni teoksesta vain yhden aika- ja paikkatiedot vastaavat 

sitä mitä ohjelmaan on merkitty.  

Löydän japanilaisen Shobei Tamaya IX & Karakuri Ningyo Companyn esityksen Wonder of Karakuri Ningyo 

symposium-paikan pihalta, mikä on perusteltua ainakin terminologisella tasolla: symposiumin teema ’royal 

machine’ (esp. máquina real) viittaa nukkeen eräänlaisena koneena, joka karakuri ningyokin on. 

Mekanismiensa ansiosta karakuri-nuket pystyvät suorittamaan monimutkaisiakin toimintoja, esimerkiksi 

tarjoilemaan teetä katsojalle, odottamaan kunnes tee on juotu, ja viemään tyhjän kupin pois. Nyt 

näkemässäni esityksessä ihmeellisintä on nuken astelu pystysuoria palkkeja pitkin ilman mitään näkyvää 

liikuttelumekanismia.  

   

(Kuva: Festivaaliesite. Lisätietoja: http://karakuri-tamaya.jp/en/)  (Mekanismit lavan alla. Kuva: Kati Andrianov) 

http://theatertol.com/en/node/19
http://www.topictolosa.com/en.html
http://karakuri-tamaya.jp/en/


3 
 

Rantabulevardilla on mahdollisuus törmätä 

festivaalin imussa kaupunkiin tulleeseen 

katutaiteeseen, erityisesti marionettiesityksiin.  

Marionetti on klassisen nukketeatterin lajityyppi, 

jossa nukkea liikutellaan sen niveliin kiinnitetyistä 

langoista ohjausristikon avulla ylhäältä päin. Kissa 

kaksine ristikoineen ja monine nivelineen liikkuu 

ihmeellisen sulavasti, kun taas Beatlesit näyttävät 

tarvitsevan soittamiseen vain muutaman langan. 

Ilokseni rantakadulta löytyy marionettien lisäksi 

elävä patsas. Kyllä, kyseessä on ihminen. Laji on 

erittäin vaativa vaikeine asentoineen ja pitkine 

jähmettymisineen. Silloin tällöin katsojan lantti 

saa patsaan mekaanisesti liikkumaan, tässä 

tapauksessa soittamaan viulua. Olen aiemmin 

nähnyt eläviä patsaita muissa Keski-Euroopan 

maissa ja odotellut, milloin tämä katutaiteen laji 

lyö itsensä läpi meillä. Lisää espanjalaisia patsaita: 

https://www.youtube.com/watch?v=QhyNvw4w

bJg 

 

 

Kansalliset UNIMA-keskukset ovat usein 

pienehköjä järjestöjä, mutta Espanjan UNIMA on 

liitto, joka koostuu kymmenestä 

alueyhdistyksestä. Ensimmäisen illan 

festivaaliklubilla esittäytyy itseoikeutetusti 

Baskimaa: San Sebastián on yksi tämän 

itsehallintoalueen pääkaupungeista. Suuret nuket 

ilmestyvät tanssimaan yhdessä ihmisten kanssa 

aina tapahtumien yhteydessä – niin nytkin. 

 
(Elävä patsas (yllä) ja tanssivat nuket. Kuvat: Kati Andrianov) 

 

ma 30.5.  

Ensimmäisen kongressipäivän ohjelmassa on, kokouksen järjestäytymisen jälkeen, presidentin avajaispuhe 

(Dadi Pudumjee, Intia), uusien kunniajäsenten esittely sekä pääsihteerin (Jacques Trudeau, Kanada), 

taloudenhoitajan (Lucile Bodson, Ranska) sekä tilintarkastajien raportit. Kuulemme, että rahatilanne on 

kohtuullisen hyvä tiukan budjettivalvonnan ansiosta, mutta koska ranskalaisten tukijatahojen avustukset 

ovat pienentyneet, rahoituksen saaminen muualtakin olisi tärkeää. Järjestön pääasialliset rahoittajat ovat 

Charleville-Mézières’in kaupunki, Ardennes’in yleisneuvosto, Champagne-Ardennen alueneuvosto ja 

Ranskan kulttuuriministeriö, joista viimeksi mainittu on ilmoittanut lopettavansa tuen kokonaan vuoden 

2017 alusta lähtien. Ilahduttavaa on jäsenmaksujen kasvu uusien kansallisten keskusten myötä. 

https://www.youtube.com/watch?v=QhyNvw4wbJg
https://www.youtube.com/watch?v=QhyNvw4wbJg
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Häslinkiä simultaanitulkkauslaitteiden jakelussa, osallistujien kiireetön siirtyminen saliin – tämä on niitä 

hetkiä, jolloin tunnen itseni kovin suomalaiseksi. Lievästi kaoottisen alun seurauksena olemme puolitoista 

tuntia myöhässä aikataulusta, joten vedämme koko 4,5 h mittaisen session ilman taukoja. Myöhästyneen 

lounaan jälkeen haluaisin kuunnella jäsenmäärältään suurimman kansallisen keskuksen, 500-jäsenisen Iranin 

UNIMA:n presentaation, mutta koska se onkin peruttu, käytän ajan keskusteluun tutkimuskomission 

väistyvän puheenjohtajan Ida Hledíkován (Slovakia) ja nukketeatterin ensyklopedia-hankkeen johtajan Karen 

Smithin (USA) kanssa. Ranskaksi julkaistu 864-sivuinen järkäle Encyclopédie Mondiale des Arts de la 

Marionnette (Worldwide Encyclopedia of Puppetry Arts) sai teatterikriitikkojen liiton parhaan teatterikirjan 

palkinnon 2009/2010. Teos on nyt käännetty englanniksi ja espanjaksi, ja se ilmestyy kaikilla kolmella kielellä 

verkkoversiona lähitulevaisuudessa. Prosessin edistymistä voi seurata täältä: 

http://www.unima.org/en/projects-and-achievements/encyclopedia-wepa/#.V39m1mbr3IU 

Illansuussa bussi vie meidät takaisin San Sebastiániin ja suoraan teatteriin, jossa katson ensimmäisen 

kahdesta valitsemastani 10+ -ikäisille suunnatusta esityksestä. Assitej & Speeltheaterin (Etelä-Afrikka, 

Alankomaat, Baskimaa) Red Earth Revisited kertoo tositapahtumiin perustuvan, Suurena karjateurastuksena 

tunnetun tarinan itäiseltä Kap-maalta. Myöhemmin Nelson Mandelankin kotiseutuna tunnetuksi tullut alue 

taisteli sitkeästi brittiläistä siirtomaavaltaa vastaan käyttäen keinonaan muun muassa esi-isien neuvoksi 

uskottua ohjetta koko karjan teurastuksesta 1850-luvun puolivälissä.  

 

 
(Kuva: Festivaaliesite. Lisätietoja: http://www.speeltheater.nl/en/shows-and-projects/red-earth-revisited-2/) 

 

 

Päivä päättyy pitkään illalliskeskusteluun Ida Hledíkován (Slovakia) ja Kata Csatón (Unkari) kanssa. Unkarin 

UNIMA:n saama valtion toiminta-avustus on kokonaan lopetettu, mutta Erasmus+ -hankkeen turvin se 

kehittää kansainvälistä nukketeatterin maisteriohjelmaa yhteistyössä Budapestin, Bratislavan (Slovakia), 

Prahan (Tsekki) ja Bialystokin (Puola) yliopistojen kanssa. Ideana on, että jokainen soveltuvan alemman 

korkeakoulututkinnon suorittanut mistä maasta tahansa voi hakea 3,5 vuotta kestävään koulutukseen. 

Suoritettavat kurssit järjestetään vuorotellen hankkeen neljässä yliopistossa, joista opiskelija lopuksi valitsee 

itselleen sopivimman viimeistä lukukautta ja lopputyön suorittamista varten. Tavoitteena on saada 

maisteriohjelma käyntiin seuraavan neljän vuoden sisällä. 

 

 

http://www.unima.org/en/projects-and-achievements/encyclopedia-wepa/#.V39m1mbr3IU
http://www.speeltheater.nl/en/shows-and-projects/red-earth-revisited-2/
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ti 31.5. 

Toinen kongressipäivä on kokonaan omistettu kansallisten UNIMA-keskusten ja komissioiden suullisille 

raporteille. Kongressikansiossa on myös kirjallinen raportti niiltä, jotka ovat sen ajoissa lähettäneet – paitsi 

Suomelta, jonka teksti on vahingossa jäänyt pois Ranskassa tehdyn toimitustyön yhteydessä. 

Raportti kopioidaan erikseen jaettavaksi 

edustajille. Puheenvuoro saa kestää korkeintaan 

kolme minuuttia, joten ehdin nostaa esiin vain 

muutamia kohtia, suurimpana 

nukketeatterikoulutuksen tämänhetkisen 

huonontuneen tilanteen. Turun Taideakatemian 

vuodesta 1994 järjestämä nukketeatteriin 

kokonaan keskittynyt AMK-tutkinto on lopetettu, 

tosin nukketeatterin perusteet kuuluvat edelleen 

teatteri-ilmaisun ohjaajaopintoihin osana teatteri-

ilmaisun ammattitekniikoita. Seurakuntaopiston 

Pieksämäen-kampuksella vuodesta 1998 

järjestetty teatterialan ammattitutkintoon 

(nukketeatterin osaamisala) valmistava opetus on 

puolestaan toistaiseksi katkolla taloudellisista 

syistä. Täten nukketeatterikasvatukseen tai 

vaihtoehtoisesti teatterinuken valmistukseen 

painottuvaa näyttötutkintoakaan ei ole tällä 

hetkellä mahdollista suorittaa. 

 

 

(Suomen vuoro puhua. Kuva: Aapo Repo) 

Koulutuksen tila herättää paljon keskustelua lounaan jälkeen pitämässämme pohjoismaisten edustajien 

kokouksessa. Pohdimme mahdollisuutta järjestää koulutusta yhdessä takavuosien malliin: 1984–85 

Pohjoismainen Teatterikomitea järjesti ammattikurssin Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan 

nukketeatteritaiteilijoille.  Yhteistyötä taiteenlajin edistämiseksi päätetään tehdä ainakin yhteisellä 

verkkosivustolla, johon kerätään pohjoismaisten nukketeatterilehtien kiinnostavimpia artikkeleita. 

Verkkosivuston luoja, Ruotsin UNIMA:n puheenjohtaja Gustaf Kull lähettääkin heinäkuun alussa verkko-

osoitteen, johon artikkeleita aletaan kerätä: www.unima.biz 

 

 

(Pohjoismaisten edustajien kokous. Kuva: Karen Hoie) 

http://www.unima.biz/
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Illan esitys löytyy festivaalin käsiohjelman aikuisosiosta, mutta sen alaikärajaksi on määritelty 6 vuotta. 

Onkohan ohjelmassa painovirhe? Ranskalaisen Théâtre La Licornen Spartacus on ennakkotietojen mukaan 

julma ja utooppisen eeppinen runo gladiaattoriorjien kapinasta vuonna 73 eKr. Istumme hiekalla peitetyn 

pyöreän areenan ympärillä ja esitämme siis gladiaattoritaistelujen peukuttajia. Voimakkaaseen fyysiseen 

ilmaisuun ja toisaalta yläluokan arroganssia huokuvaan oopperalauluun perustuva teos ei etsi selitystä sen 

enempää Spartacus-nimisen orjan menestykseen hänen nostaessaan kapinan Roomaa vastaan kuin hänen 

häviöönsäkään - lumoavan rujo ja groteski esitys vain näyttää mitä tapahtui. Hiekan ja ruosteen sävyinen 

visualisointi on upeaa rämisevästä rautaromusta rakennettuine esinehahmoineen, joita animoidaan 

tarkoituksellisen epätarkasti. Veri lentää eturivin katsojien päälle, ylöspäin nostetut peukalomme eivät auta.  

 

 

(Kuva: Festivaaliesite. Lisätietoja ja videoklippi: http://www.theatre-lalicorne.fr/#!spartacus/nx624) 

  

ke 1.6.  

Kolmannen kongressipäivän asiat ovat aiheuttaneet käytäväspekulaatioita koko alkuviikon ajan: tänään 

valitsemme uuden hallituksen toimikaudelle 2016–20. Hallituksessa on yhteensä 18 jäsentä, jotka kahta 

lukuun ottamatta toimivat komissioiden puheenjohtajina hallitustyöskentelyn lisäksi. Presidentti ja 

pääsihteeri valitaan huomenna, ja ehdokkaat pitävät kampanjapuheenvuoronsa tänään. Vähemmän 

intohimoja herättävät asialistan sääntömuutokset, mutta seuraavasta kongressista kisaavien maiden, Etelä-

Korean ja Indonesian, esittelyt kiinnostavat varmasti kaikkia. 

Toisin kuin kongressissa, hallituksen kokouksissa jäsenet eivät edusta maitaan. Maapallon eri kolkkien 

näkyvyys hallituksessa pyritään silti varmistamaan jo siksikin, että osa hallituksen jäsenten johtamista 

komissioista toimii alueellisesti. UNIMA:ssa on kyllä käyty keskustelua Eurooppa-keskeisyydestä, mutta 

uuden hallituksen jäsenistä 55 % tulee edelleen Euroopasta. Jäsenistä 17 % tulee Aasiasta, Pohjois- ja Etelä-

Amerikasta kummastakin tulee 11 % ja Afrikasta 5 % (1 henkilö).  

Hallituksen kokoonpanoa voi vilkaista täältä, tosin nimiä ei valitettavasti ole esitetty kuvan henkilöitä 

vastaavassa järjestyksessä: https://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/le-comite-

executif-pour-les/#.V4ie_Wbr3IU 

 

http://www.theatre-lalicorne.fr/#!spartacus/nx624
https://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/le-comite-executif-pour-les/#.V4ie_Wbr3IU
https://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/le-comite-executif-pour-les/#.V4ie_Wbr3IU
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Sääntömuutoskeskustelu on odotetusti pitkä, 

mutta kongressin puheenjohtajana toimiva Knut 

Alfsen (Norja) on myös sääntökomission 

puheenjohtaja: hänen asiantuntemuksensa avulla 

asialistassa päästään eteenpäin ajallaan. Päivän 

huipennuksena valitsemme vuoden 2020 

kongressipaikaksi Gianyarin, joka sijaitsee 

Indonesian Balilla. Ihmistanssijoiden kerrotaan 

siellä harjoittelevan nukkien esikuvan mukaisesti, 

mikä todella näkyy taiturimaisessa 

tanssiesityksessä. 

Iltapäivän ohjelmassani on kolme presentaatiota, 

joista ensimmäisen pitää 

nukketeatterikasvatukseen, kehitykseen ja 

terapiaan keskittyvä komissio (Commission for 

Education, Development and Therapy). Nimestä 

käytiin vuoden 2008 kongressissa pitkä 

keskustelu, jossa ehdotettiin myös soveltavaa 

nukketeatteria (Commission for Applied Puppetry) 

– toisin kuitenkin päätettiin, ja nykyinen pitkä nimi 

lyhentyy käytössä EDT:ksi. 

    

 

(Gianyar esittäytyy. Kuva: Aapo Repo)

Koska Suomen UNIMA:n presentaatio menee osittain päällekkäin EDT:n kanssa, ehdin kuulla vain kaksi 

ensimmäistä projektiesittelyä Kaakkois-Aasian luonnonkatastrofialueilta ja Syyrian pakolaisleireiltä. Olen 

vaikuttunut komission jäsenten omistautumisesta, ja, jälleen kerran, nukketeatterin mahdollisuuksista ja 

voimasta. 

  

EDT:n julkaisemat kaksi kirjaa Puppets – What a Miracle! ja The Power of The Puppet voi ladata ilmaiseksi 

netistä: http://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/telechargement-gratuit-de-l-

1/#.V4digWbr3IU ja http://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/telechargement-

gratuit-de-l/#.V4diI2br3IU 

 

Suomen UNIMA:n esittelyn hoitaa vuorostaan 

Aapo Repo minun toimiessani tarvittaessa 

assistenttina. Jaan kongressikansiosta pois 

jäänyttä monistettua raporttia ja selitän, mitä 

tarkoittavat ’opetushallituksen alainen esittävien 

alojen tutkintotoimikunta’ ja ’teatterialan 

ammattitutkinto nukketeatterin osaamisalalta’. 

Aapo keskittyy nukketeatterimme 

kokonaiskuvaan lattialle askartelemansa 

paperisen Suomen kartan avulla.  

(Suomen presentaatio. Kuva: Kati Andrianov) 

http://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/telechargement-gratuit-de-l-1/#.V4digWbr3IU
http://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/telechargement-gratuit-de-l-1/#.V4digWbr3IU
http://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/telechargement-gratuit-de-l/#.V4diI2br3IU
http://www.unima.org/en/outils/all-news-from-unima/news/article/telechargement-gratuit-de-l/#.V4diI2br3IU
https://3.bp.blogspot.com/-5g0GhX2gkn0/V2p00l1G5xI/AAAAAAAABfQ/TCaxinRAGJ0SFuuOseRWhbY9TT4ymWT8gCLcB/s1600/Unima+congress+2.jpg
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Samassa huoneessa alkaa välittömästi Suomen jälkeen Australian UNIMA:n presentaatio, jossa Michael 

Barlow esittelee lyhyesti eri nukketeattereita power point -showna. Hänen kotiteatterinsa on Spare Parts 

Puppet Theatre, joka sijaitsee Fremantlen pikkukaupungissa lähellä Perthiä, vuoden 2008 kongressipaikkaa. 

Teatterin repertuaariin kuuluu muun muassa Muumipappa ja meri, jonka saan Michaelilta muistitikulla. 

Merellisissä tunnelmissa ollaan myös illan esityksessä. Brasilialainen teatteri Lafontana Formas Animadas 

muuttaa näyttämön filmistudioksi, jossa pahvista tehdyt hahmot esiintyvät suoraan kameroiden edessä. 

Tietokoneen avulla nukeille miksataan erilaisia taustoja ja efektejä, ja näemme Fernão Mendes Pinton 

vuonna 1614 julkaistuun kirjaan perustuvan Peregrinacãon (Pyhiinvaellus) suurelta kankaalta reaaliajassa. 

Kaiken tekee yksi ihminen, jonka teknikon- ja näyttelijäntyötä seuraamme livenä. Tietokonetekniikan tulo 

nukketeatteriesityksiin ei ole uutta, ja teos tuntuukin jakavan katsojien mielipiteitä aivan muissa asioissa: 

joku pitää esityksestä sen vahvan dramaturgian ja taitavan näyttelijäntyön takia, toinen kokee toteutuksen 

näkökulman sietämättömän sovinistiseksi, mihin alkutekstin antisankari varmasti antaa hyvät 

mahdollisuudet.  

 

(Kuvalähde: Titeresante. Lisätietoja ja videoklippi: http://www.lafontana.pt/espectaculo.asp?id=27) 

 

to 2.6. 

Tänään järjestölle valitaan presidentti, kaksi varapresidenttiä, pääsihteeri, taloudenhoitaja sekä kolme 

toiminnantarkastajaa kaudelle 2016–20. Presidentiksi valitaan uudelleen Dadi Pudumjee (Intia), 

pääsihteeriksi Idoya Otegui (Espanja), taloudenhoitajana jatkaa Lucile Bodson (Ranska) ja 

toiminnantarkastajiksi valitaan Edmond Debouny (Belgia), Giert Werring (Norja) ja kolmas henkilö, joka ei ole 

minulle entuudestaan tuttu ja jonka nimeä en valitettavasti ehdi saada ylös. Järjestön presidenttinä eli 

muodollisena keulahahmona on kyllä ollut nainen, Suomen Sirppa Sivori-Asp kaudella 1992–96, mutta nyt 

valittu Idoya Otegui on ensimmäinen naispääsihteeri järjestön koko 87-vuotisen olemassaolon historiassa. 

Ihan kiva, UNIMA kun on sukupuolten tasa-arvoa edistävän UNESCO:n virallinen yhteistyökumppani. 

Lounaan jälkeen on vuorossa viiden nukketeatterijulkaisun esittely: ranskalainen Manip – Le Journal de la 

Marionnette, tsekkiläinen 100-vuotias Loutkár (joka numeron lopussa abstrakti englanniksi, lisäksi 1 

kokonaan englanninkielinen numero vuosittain, voi tilata osoitteessa www.loutkar.eu), groteskiin tyyliin 

keskittyvä espanjalainen Fantoche (http://www.unima.es/?page_id=16), Kanadassa ilmestyvä Marionette ja 

rahoitusta etsivä iranilainen verkkolehti Mubarak. Hienoimman julkaisun saan käteeni Saksan UNIMA:n 

presentaatiossa. Das Andere Theater -lehden uusin numero on huikeatasoinen 99-sivuinen kooste, johon 

jokainen kuvamateriaalia lähettänyt saksalainen nukketeatteri on päässyt mukaan.  

http://www.lafontana.pt/espectaculo.asp?id=27
http://www.loutkar.eu/
http://www.unima.es/?page_id=16
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Saksan UNIMA järjestää Northeimissa 29.8.–4.9. ensimmäisen nukketeatterialan konferenssinsa, jonka 

ohjelmaan kuuluu myös jättikokoisten nukkefiguurien rakennustyöpaja. Ohjaajana toimii Alice Therese 

Gottschalk, jonka toivon voivani joskus kutsua opettamaan asiaa Suomeen.   

Takaisin San Sebastiániin ja illan esitykseen, joka on espanjalaisen Hand Made Theatre -ryhmän La Historia 

de Alicia al Otro Lado del Espejo. Ihmemaan Liisa on kasvanut aikuiseksi ja yrittää ratkaista mielensisäisiä 

kysymyksiään unessa ilmestyvien lapsuudesta tuttujen hahmojen avulla. Esitys toteutetaan yhdistelemällä 

kollaasia, paperiteatteria ja animaatiota näyttelijäntyöhön siten, että me katsojat voimme jälleen seurata 

teknistä toteutusta samalla kun tarina etenee. Ihmisnäyttelijän esittämä Liisa ihmettelee 

mielikuvitusmaailmaansa muun muassa chroma key -taustaa vasten, joka valkokankaalla muuntuu 

animoituja olentoja viliseväksi toimintaympäristöksi. Lopulta hän pääsee pois mielikuvitusmaailmasta 

takaisin todellisuuteen, suuren näyttämön kolmiulotteiseen maailmaan. Idea on hyvin perusteltu sisällön 

kannalta ja toteutustapa teknisesti mielenkiintoinen, mutta pelkkä tekniikan seuraaminen ei riitä 

mielenkiinnon ylläpitämiseen perusteatterillisten osa-alueiden (dramaturgia, näyttelijäntyö, ohjaus) ollessa 

taitamatonta työtä. Poistumme salista hieman väsähtäneinä, ja mietin mielessäni: Life is too short.  

 

(Kuvalähde: Titeresante. Lisätietoja: http://handmadetheatrebcn.com/la-historia-de-alicia-al-otro-lado-del-espejo) 

 

Haluan käyttää elämääni johonkin merkitykselliseen ja menen siksi festivaaliklubille kuuntelemaan kahta 

viime talvena pidätettyä nukketeatteritaiteilijaa. Espanjalaiset Raúl García Pérez ja Alfonso Lazaro de la 

Fuente esiintyivät Madridissa käsinukkenäytelmällään La Bruja y Don Cristóbal (Noita ja Don Cristóbal), kun 

joku yleisössä istunut ilmoitti sopimattomasta sisällöstä poliisille ja miehet haettiin kuulusteluihin. Heidät 

laskettiin vapauteen muutaman päivän kuluttua, mutta passit ja nuket takavarikoitiin. Kyseessä oli vanhaa 

käsinukkeperinnettä hyödyntävä aikuisten esitys, joka tradition mukaisesti sisälsi brutaalia väkivaltaa, ja jossa 

viitattiin tämän päivän terrorismiin. Valitettavasti esitystä oli seuraamassa lapsikatsojia, mikä ilmeisesti oli 

tapahtumajärjestäjien virhe: esitys oli otettu festivaaliohjelmistoon ilman ennakkokatselua. Lasten 

vanhemmat olivat järkyttyneitä, ja väkivallan ja terrorismiviittausten yhdistelmästä nousi lopulta poliittinen 

skandaali. Taiteilijoita ja taiteen vapautta puolustettiin laajalti, muun muassa UNIMA julkaisi vetoomuksensa 

ilmaisunvapauden puolesta. Emme näe itse esitystä, mutta tekijöiden puheenvuorosta saan käsityksen, että 

heidän kohtelunsa viranomaisten taholta on ollut epäoikeudenmukaista ja tarpeettoman ankaraa. Lisätietoa 

tapauksesta ja traditiosta voi lukea vaikkapa Puppetring ja The New Yorker -verkkolehtien sivuilta:  

http://www.puppetring.com/2016/03/02/in-defense-of-the-puppeteers-imprisoned-in-madrid/ 

http://www.newyorker.com/news/news-desk/why-is-the-spanish-government-afraid-of-a-puppet-show 

http://handmadetheatrebcn.com/la-historia-de-alicia-al-otro-lado-del-espejo
http://www.puppetring.com/2016/03/02/in-defense-of-the-puppeteers-imprisoned-in-madrid/
http://www.newyorker.com/news/news-desk/why-is-the-spanish-government-afraid-of-a-puppet-show
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pe 3.6. 

Viimeinen kongressipäivä Tolosassa koittaa, ja edessä on jälleen pitkä keskustelu: tänään muodostamme 

komissiot ja valitsemme niille puheenjohtajat uuden hallituksen jäsenistä. Komissiot eivät ole mitään kiveen 

hakattuja yksikköjä, vaan niiden olemassaolo arvioidaan aina neljän vuoden välein. Tarpeettomiksi tai 

toimimattomiksi havaitut lopetetaan, tavoitteiltaan samankaltaisia yhdistetään ja uusia perustetaan tarpeen 

mukaan. Komissioiden jäseniä ei valita kongressissa, vaan kukin puheenjohtaja kutsuu sopiviksi katsomansa 

henkilöt mukaan. Kaksi kautta tutkimuskomissioon kuuluneena minua tietenkin kiinnostaa sen kohtalo, 

mutta toimintamme on ilmeisesti vakuuttanut edustajat: tutkimuskomissiota ei lopeteta. Yksi konkreettinen 

osoitus aktiivisuudesta on tietysti julkaisumme International Puppetry Research: Tracing Past and Present, 

jonka nyt virallisesti julkaisemme ja jaamme kaikille kongressiedustajille oman kappaleen.  

Lakkautettujen ja toisiinsa sulautettujen komissioiden puolustajat käyttävät kriittisiä puheenvuoroja vielä 

äänestyksen jälkeenkin, mutta enemmistön kanta jää voimaan. Kauden 2016–20 komissiot löytyvät täältä: 

https://www.unima.org/en/commissions/#.V43KyWbr3IU ja kunhan uudet komissiot saavat toimintansa 

käyntiin, myös niiden toiminnasta tulee sivuille tietoa. 

Pidämme pitkäksi venyvän tauon, jonka aikana edustajat karkaavat läheisiin kahviloihin. Vielä pitää kuitenkin 

jaksaa käsitellä kongressin asiat loppuun, joten lounaalle pääsy venyy pitkälle yli aikatauluun merkityn ajan. 

Lopuksi meistä vielä otetaan perinteinen yhteiskuva TOPIC:in pihalla. Kongressi on ohi, ihmiset eivät kiirehdi 

lounaalta takaisin. En tiedä, miten iltapäiväksi merkittyjen presentaatioiden käy, mutta meillä onkin oikein 

kiinnostava keskustelu Teater Marionettin näyttelijän, Viron UNIMA:n varapuheenjohtaja Riina Buldasin ja 

Viron UNIMA-keskuksen vuonna 1999 perustaneen Harry Gustavsonin kanssa. Keskustelumme sujuu oikein 

hyvin siten, että minä ja Harry puhumme englantia, jota Riina ymmärtää, muttei mielellään puhu, ja Riina ja 

minä puhumme suomea, jota Riina tulkkaa Harrylle viroksi.  

Illan varhaisempi esitys San Sebastiánissa on valitsemistani kahdesta lastenesityksestä toinen. Sanattomassa, 

ihmettelevässä lyyrisyydessään tukholmalaisen Marionetteaternin taitavasti toteutettu Les Funambules 

(Nuorallatanssijat) on kuitenkin täysipainoista nukketeatteritaidetta myös - ja ehkä erityisesti - aikuisille.  

 

 

(Kuva: Festivaaliesite. Lisätietoja ja videoklippi: http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Marionetteatern/Pjaser/lindansarna/?scrollTo=content-

anchor) 

 

https://www.unima.org/en/commissions/#.V43KyWbr3IU
http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Marionetteatern/Pjaser/lindansarna/?scrollTo=content-anchor
http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Marionetteatern/Pjaser/lindansarna/?scrollTo=content-anchor
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Teatterin ulkopuolella törmään Iñaki 

Matan katuesitykseen Barreras, jossa 

nuken, pyörätuolin ja ihmisen liitto saa 

minut kiinnittämään huomioni työntäjän 

sijasta tuolissa istuvaan henkilöön: jos 

haluaisin kommunikoida parivaljakon 

kanssa, kohdistaisin sanani ensisijaisesti 

hänelle.  Huomaan vastentahtoisesti 

saavani itseni kiinni havainnosta, etten 

välttämättä toimisi samoin 

normaalielämässä. Käsiohjelman mukaan 

Matan tarkoituksena onkin piilotettujen 

asenteidemme tuominen lähelle ja 

pohdinnan alaiseksi.   Liikkuvaa kuvaa 

nuken ja miehen yhteistyöstä sekä yleisön 

vaihtelevista reaktioista löytyy täältä: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGL

N3cwpB1o 

 

 

 

 
(Barreras. Kuva: Kati Andrianov. Oikealla: Riina Buldas.) 

 

Viimeinen festivaaliesitys, jonka näen, tulee Bulgariasta ja toimii loistavana huipennuksena kongressi- ja 

festivaaliviikolle. Puppet’s Lab (tai Puppetslab ryhmän nettisivujen mukaan) tuo Victoria Eugenia Teatterin 

900-paikkaisen salin suurelle näyttämölle filosofisen tutkielman I Sisyphus. Paikkani on ensimmäisen 

kerroksen aitiossa, hieman liian kaukana ja sivussa näyttämöstä, jossa yhden näyttelijän tulkitsema Sisyfos-

myytti ilmenee välillä melko pientenkin elementtien kautta. Sen sijaan yhtään ei haittaa, että lyhyet 

tekstiosuudet sanotaan bulgariaksi ja tekstitys on espanjaksi, vaikken varsinaisesti osaa kumpaakaan kieltä. 

Ihmisen pyrkimys kohti muutosta ja kuitenkin päätyminen aina takaisin samaan omaan itseensä kuulostaa 

käsiohjelmasta luettuna toivottomalta, mutta saakin näyttämöllä konstailemattoman kauniin, syvällisen ja 

lohdullisen tulkinnan. 

 

(Kuva: Festivaaliesite. Lisätietoja: http://puppetslab.com/wp/i-sisyphus-2/) 

https://www.youtube.com/watch?v=SGLN3cwpB1o
https://www.youtube.com/watch?v=SGLN3cwpB1o
http://puppetslab.com/wp/i-sisyphus-2/
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Päätösklubin järjestää Ranskan UNIMA. Näemme 

muun muassa ombres chinoises -rekonstruktion, 

eli 1800-luvun suosittua ranskalaista 

varjonukketeatteria jäljittelevän esityksen 

(varjoteatteri tuli Ranskaan Kiinasta, siitä 

ranskankielinen nimitys) sekä Kasper-perheeseen 

kuuluvan käsinukkehahmon Polichinellen. 

Saksassa tämä tyyppi on nimeltään Kasperle, 

Englannissa Punch, Kreikassa Karagiosis ja 

Espanjassa poliisiputkaan juuri joutunut Don 

Cristóbal. Nyt nähtävä Polichinelle on meikäläistä 

kilttiä Kasperia muistuttava suhteellisen harmiton 

veikko, joka esiintyy yhdessä krokotiilin kanssa. 

1600-luvun commedia dell’arten Pulcinella-

nimisestä hahmosta kehittynyt nukkeversio on 

kuitenkin usein persoonaltaan brutaali, juonikas ja 

kostonhaluinen kepillä hakkaaja, joka joutuu 

jatkuvasti kahnauksiin virkavallan kanssa. 

 

 

(Polichinelle. Kuva: K. Andrianov) 

la 4.6.  

Näkemiin, Tolosa ja San Sebastián! Hyvälaatuisia kuvia festivaaliesityksistä voi katsella Titeresante-
verkkolehden sivuilta osoitteessa: http://www.titeresante.es/tag/congreso-unima-2016/  

 

 

(El Espejo Negro -ryhmän iltaviihdettä aikuisille. Kuva: Ura Iturralde.) 

 

Kati Andrianov 

läänintaiteilija, teatteri ja esittävät taiteet 

Itä-Suomen aluetoimipiste, Kuopio 

puhelin +358 295 330 883 

katriina.andrianov@taike.fi

http://www.titeresante.es/tag/congreso-unima-2016/
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