
Suomen UNIMAlle 
 
Vuosi 2018 oli juhlavuosi minulle monin tavoin : sain hoitaa KATSOS !-tapahtuman tuomia 
kiertueita Ranskassa Livsmedlet-teatterille, toteuttaa kymmenennen kerran Imagi*Nieul 
tapahtuman Nieul’n linnaan - teemana viime vuonna haasteellinen « nukketeatteri ja 
arkkitehtuuri ». Sain esiintyä nelisenkymmentä kertaa Burkina Fasossa maaseudun kouluissa 
ja paikallisilla festivaaleilla ja järjestää pienen keski-ranskalaisen kaupunkimme ylä- ja ala-
asteille asumiseen ja asunnottomuuteen liittyvän taidetapahtuman Kansallisen 
Solidaarisuusviikon yhteydessä. Kiitos vuodesta 2018 myös teille : kiitos palkinnostani, josta 
sain paljon voimaa ! 
 
Vuosi 2018 oli myös minulle monen läheisen ihmisen poislähdön vuosi. Näistä kaksi olivat 
nukketeatterin tekijoitä: Margareta Niculescu, Charlevillen Nukketeatterikoulun perustaja , 
sen entinen johtaja ja entinen Kansainvälisen UNIMAn puheenjohtaja sekä Guido Ceronetti, 
italialainen kirjailija, filosofi, kääntäjä ja yli kolmekymmentä vuotta toimineen Teatro dei 
Sensibilen taiteellinen johtaja. Ensimmäisen johdolla opiskelin kolme vuotta, jälkimmäisen 
kanssa tein yhteistyötä ja olin kirjeenvaihdossa yli kymmenen vuoden ajan ja hän oli myös 
ryhmämme Théâtre d’Illusian kunniajäsen. 
 
Tänä vuonna UNIMA täyttää 90 vuotta. 15 vuotta sitten, v. 2004, ilmestyi kolmas numero « E 
pur si muove !- nukketeatteria tänään » - lehdestä, jota julkaisi Kansainvälinen UNIMA. 
 
Sekä Margareta Niculescu että Guido Ceronetti kirjoittivat juuri tähän numeroon. Itse 
kirjoittaman puheen sijaan päätin tehdä heille samalla kunnianosoituksen ja kääntää teille 
otteita näistä kahdesta artikkelista, jotka koen edelleen ajankohtaisiksi. Muistakaamme, miten 
suuri ero on painetulla kirjallisuudella, äänitetyllä /kuvatulla musiikki- ja kuvataiteella, joihin 
voimme tutustua vuosikymmenten jälkeen ja esittävällä taitteella, joka elää vain tässä ja nyt!  
 
Ensiksi ote Margareta Niculescun (1926 -2018 ) UNIMA 75v. onnittelusta 2004 : 
 
« « Kasvakoon, kypsyköön, toimikoon UNIMA ! » sanomme Jan Malik’n sanoin tänään ja 
sytyttäessämme 75 kynttilää muistamme, että yhdistys perustettiin 1929 pienen 
kansainvälisen, nukkeateatteria arvostavan ystäväjoukon ansiosta. 
 
Ystävyys – siinä yhdistyksen toiminnan päämotto. Ystävyys, luottavuus, uskollisuus, 
armeliaisuus ja halu toimia yhdessä, jotta nukketeatteritaide – vanha kuin maailma – säilyisi 
hengissä. 
 
Nâhdäkseni UNIMA tarjoaa mahdollisuuden murtaa yksinäisyyden muurit, jakaa ja vaihtaa 
ideoita, ajatuksia ja unelmia. Olenko arkaainen ja nostalginen, jos vaadin UNIMA’lle ja 
nukketeatteritaiteilijoille osaa romanttisesta illuusiosta oikeutta luoda, antautua, kapinoida ? 
Elämme suurten muutosten yhteiskunnassa, joka syöksyy eteenpäin automatisoiden ja 
atomisoiden - ja josta puuttuu järkyttävä määrä solidaarisuutta. Me tarvitsemme voimavaroja 
voidaksemme puolustautua kaikenlaista väkivaltaa vastaan : oli se sitten sanoja, jotka 
pirstovat, liikkeitä, jotka satuttavat tai sotia, jotka tappavat. 
 
Luotan heiveröisen ja omaperäisen nuken osaavan puhaltaa meihin tarpeellisen määrän 
rohkeutta sulkeaksemme tien keskenkertaisuudelta suuria teoksia kunnioittaen ja ajaaksemme 
tasapainoisen maailman etuja moraalisesti oikeutetuin keinoin. 
 



UNIMA on ollut minulle kansainvälisyyden, demokratian, avoimuuden ja jakamisen ilon 
« koulu » , oma initiaatioriittini. Olen rikastunut tapaamisistani hienojen naisten ja miesten 
kanssa. 
 
Albert Camus on sanonut jossain yhteydessä, että on olemassa ihmisiä, jotka antavat 
maailmallemme olemassaolo-oikeuden ja auttavat meitä elämään pelkällä läsnäolollaan. He 
ohjaavat meitä vaatimaan itseltämme hyveitä, joita emme ehkä olisi aiemmin osanneet 
harjoittaa. He opettavat meidät näkemään itsemme uudessa valossa, rikastuttavat meitä ja 
saavat meidät muuttumaan. Tunnen syvää kiitollisuutta « UNIMAlaisia » ystäviäni kohtaan. 
 
Meidän tulee yhä uudestaan aktivoida sekä uudet että vanhat työsarkamme nyky-
yhteiskunnan tarpeet huomioiden, muotoilla uudestaan työmme suunta ja sen syy, ja jotta 
kehitys ei katkeaisi, integroida työhömme myös menneisyyden rikas perintö. » 
 
Sitten katkelma Guido Ceronetti (1927-2018) tekstistä samassa  «E pur si muove»-lehdessä : 
  
« Teatterini on ollut olemassa 33 vuotta, en ole tarvinnut toista Tao’a, se on ollut linnunratani. 
Mikä onni, että olen voinut säilyttää sen kaikessa vähäarvoisuudessaan (…) Minimaalinen  
mutta pyhä teatterini. Toistaiseksi. 
(…) 
Tulevaisuus on teatterin, joka palaa kaduille, liikkuteltaviin telttoihin, pieniin, suljettuihin 
teatteritiloihin sulloutuen keskikokoisiin Fiat ja Renault-pakettiautoihin. Sillä ehdolla, että se 
hakeutuu kauas kaikesta helppoudesta inhoten perinteistä halpaa komiikkaa, vanhentuneita 
nukketeatteritekstejä etsien päinvastaisesti itsepäisesti uutta, kokeillen moderneja 
ajatusmaailmoja, herättäen erilaisia, syviä tunteita. Guru, joka näyttää meille aina oikean 
suunnan on elämän traaginen  ja runollinen kokemus. Teatteri joka selviää kaikesta hengissä ( 
jopa elämästä kuten sanoisi Zeami (1363-1443/japanilainen nô-dramaturgi suom.huom)) 
laskeutuu ihmissydämeen, tartuttaa kauneudellaan sanat, jotka eivät itsessään tunne kadotusta, 
surua tai ihmiskunnan tuskaa – nukketeatterin sitoutumiskyvyn täytyy olla rajaton. Tietäen, 
että tuskaa on aina olemassa ja että kuolema on aina tuleva, meidän on tehtävä jotain jotta 
tuska satuttaisi vähemmän eikä kuolema pelottaisi niinkuin se pelottaa. Taide ei tarvitse 
muuta päämäärää. »  
 
Koska Guido Ceronetti on varsin tuntematon Suomessa, lisään vielä muutamia otteita hänen 
tekstistään « La marionnette et l’âme » ( nukke ja sielu), joka on ilmestynyt essee-
kokoelmassa « Une poignée d’apparences » Albin Michel 1988 André Maugé’n 
ranskannoksena. Olen koonnut ajatukset eri järjestyksessä esseen eri kohdista. 
 
« Nukketeatterinukke on kuin heitetty keskelle elävän absurdiuden äänekästä risteystä. Hyvä 
näyttelijä esittää tekstinsä « oikein ». Hänen paras ominaisuutensa on tulkita teksti, jota ei ole 
alun perin kirjoitettu hänelle itselleen niin, että se tuntuu juuri hänelle kirjoitetulta.  Näyttelijä 
näyttelee, nukke on roolinsa.  Siinä missä näyttelijä on moniuloitteinen « huorintekijä » ja 
varsinainen vaate- ja naamiokaappi, nukke on roolinsa ainoa ilmentymä ja pääsee siitä eroon 
vasta kun se tuhotaan. Tavallisessa elämässä ehkä puolihullun näyttelijän erikoisuus on 
identiteetin jatkuva vaihtuminen – nukelle muuttumattomuus ja loputtomuus on julma 
vankila. 
 
Pieni puumassainen Marat-nukkeni ei tule koskaan nousemaan kylpyammeestaan (Marat 
murhattiin kylpyammeeseensa v. 1793 suom.huom). Se voi raapia siinä itseään loputtomiin ja 



kuolla lukemattomat kerrat. Rooliin sulautuminen on niin vahva nukketeatterinukessa, että 
sitä voi verrata helvetilliseen vankeuteen.  
 
Mutta kun tartun sitä liikuttaviin lankoihin, en voi koskaan tietää tarkkaan, mitä se tulee 
sanomaan, vaikken työskentelekkään improvisoiden, kuten nuket itse haluaisivat. Kuin 
aavistaisimme jonkun ilmestyvän meille unessa - mitä se tulee sanomaan, jää mysteeriksi.  
 
Tämä on todistettavissa : mikään käsikirjoitus ei säily sellaisenaan lukuunottamatta jotain 
epämääräistä tuherrusta ennen kuin nukke on sanonut oman painavan sanansa. Ja jokaisessa 
uudessa mahdollisuudessa se voi vaatia muutoksia, lisätä tai poistaa repliikkejään ja sen rooli, 
oikeutus olla olemassa, saattaa esityksessä joko kasvaa tai hiipua. 
 
Todellinen nukke, sokean passiivinen, synkällä, hiljaisella ruumiilla varustettu ilman tunteita 
ja fyysisiä toimintoja, teatterinaamio munasta alkaen (nuken synty on toteutunut kohdun 
ulkopuolella ja voinut kehittyä vaatteenpalasen, artikuloidun jäsenen tai ajatuksen ympärille) 
on loppujen lopuksi luovempi kuin näyttelijä : tuntuisi kuin osa sen sielun varjoa nousisi  
lankaa pitkin viestien kädelle salaisen viestinsä jatkaen siitä nukettajan sydämeen vaikuttaen 
tämän ääneen ja mieleen. Toisin sanoen ja mikä uskomattominta, kuin sillä olisi aktiivinen 
rooli tekstin ja dialogin synnyssä. 
 
Tämän sanottuamme emme tiedä enää kuka on nuken varsinainen liikuttaja, hegemoninen 
valta siirtyy tekijältä toiselle ja mysteeri verhoaa paljaan nukettamisen. » 
 
Tästä tekstistä voimme tietenkin olla montaa mieltä. Niinkuin käännöksestänikin. Omistan 
nämä versioni äitini Hilkka-Maija Nykäsen (1925-2018) muistolle, joka oli valan tehnyt 
ranskankielen kääntäjä. 
 
Mutta kuten varmaan arvaatte, koen itse kansainväliset projektit kaikkine kommelluksineen 
lähimpinä omaa ristiriitaista sieluani ja toivon voivani jakaa niitä Suomen UNIMAlaisten 
kanssa myös tulevaisuudessa. 
 
Kaikille hyvää toimintavuotta 2019 ja onnea uudelle palkinnonsaajalle ! 
 
Marja Nykänen 
 
 


