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Tapahtumapaikka: ZOOM 
O: Toimiikohan tää yhteys nyt….?  
R: Kuuluuko...?  
A: Näettekste mut? 
 
Yhteys löytyy. 
 
Peräkkäin: Hyvää suomalaisen nukketeatterin päivää. 
 
YHTEYS 
 
A: (radiojuontaja tyyliin) Nukke on perinteisesti ollut yhteydenpitäjä ja välittäjä elävän ja 
kuolleen maailman välillä. Kuolleitten mukana on haudattu nukkeja ja idoleita jo 2000 
vuotta ennen ajanlaskumme alkua.  
 
Nukketeatteri kokoaa yhteen useat taidemuodot, draaman ja dramaturgian, 
kuvanveiston, äänen ja musiikin, valon, ja niin edelleen. 
 
Nukketeatteri on yhteyttä elottoman ja elollisen välillä. (OMENA väärään suuntaan) 
 
Nukke herää henkiin yhteyden voimalla, joskus siihen tarvitaan usea nukettaja, 
joiden keskinäinen yhteys on nuken hengittämisen ja elon ytimessä.  
 
Me olemme yhteydessä traditioon, perinteeseen, taiteenlajimme historiaan. 
Olemme pyörteitä nukketeatterin historian virrassa. Teemme historiaa, tekomme on 
historiaa, me olemme historiaa. ( OMENA 2 → KAALI) 
 
Nukettajan on oltava yhteydessä itseensä, jotta hän voi olla yhteydessä nukkeen, 
muihin nukettajiin tai maailmaan. 
Niin kuin on äiti yhteydessä lapseen, on työryhmä yhteydessä teokseen. Tietyssä 
iässä lapsi alkaa etsiä uusia yhteyksiä ulkomaailmaan, niin kuin tekee myös 
taiteellinen teos etsien alati uusia yleisöjä, uusi kohtaamisia, tilaisuuksia toteutua 
omana itsenään. 
 
Yhteyskatkos, särinää ja värinää, röhinää.. 
 
R:Katosiko yhteys?  
O:Yhdistyikö tää nyt?  
R:Siis kuka oli yhteydessä kehen ja mihin?  
O:Mikä yhdistää? 
R:Kuka kohtaa ja mitä nukketeatterissa? 



O:Katoaako yhteys videon välityksellä? 
R:Voiko eloton luoda yhteyden videon välityksellä? (MUSTA KISSA) 
O:Voiko nukke luoda yhteyden tilanteessa, jossa yhteyden luominen on muutoin 
hankalaa? 
 
A:Onko taiteilija yhteydessä taiteeseensa, jos taide ei pääse ulos, ei tule nähdyksi, ei 
luo yhteyttä katsojaansa? 
 
O:Yhteys.. 
Sanatonta läheisyyttä. 
Kaukana ja lähellä.  
Luonnon ja ihmisen välillä. 
 
A:Ihminen on luontoa! 
 
R:Jotain selittämätöntä,  
sielujen viestittelyä toisilleen.  
Yhteys toisiin, ihmisiin, eläimiin, elottomaan..  
 
O: Elämään,  
nukkeihin, materiaaliin, 
kiviin, tähtiin, kosmokseen…  
 
A:se tuo merkityksellisyyden tunnetta.   
 
R:Nukketeatteri luo oman verkkonsa, oman tähtitaivaansa, oman 
mikrokosmoksensa. 
O:Nukettajalla on elämän langat käsissään. 
 
R:Nukketeatteri on elämän ja yhteyden juhlaa!  
O:Hyvää nukketeatterin päivää!  
R:Hyvää suomalaisen nukketeatterin päivää! 


