
Pia Lindy ja työryhmä: JOKU KOHTA TANSSII

Amerikkalainen taidehistorioitsija Grant Kesteri on kysynyt:” Mitä tapahtuu kun 
taiteilija paikantaa itsensä laajemmin kulttuuriselle ja poliittiselle kentälle?” 
Kysymystä voi jatkaa: miten tanssitaiteilijan rooli muuttuu jos ja kun taideteos 
tai teko ei ole esitys perinteisessä teatteritilassa tai siinä kontekstissa, jossa 
valtaosa taidetanssin esityksistä ja tapahtumista tapahtuu? Mitä, jos taideteos 
ei ole teos perinteisen muodon mukaan ollenkaan vaan esimerkiksi 
prosessinomainen jatkumo tai rakennettu tilanne  tai tapahtuma, vaikka 
keskustelu?

JOKU KOHTA TANSSII-PROJEKTISTA:

Vuonna 2001 käynnistyneessä Joku kohta tanssii -projektissa olen lähestynyt 
tanssia ja kehollisuutta  pohtien yleisemmin yksilön suhdetta tanssiin, kehoon, 
kehollisuuteen ja liikkumiseen. Minkälaisia ajatuksia ja kokemuksia ihmisillä 
on omasta kehollisuudestaan ja tanssista. Saako kaikki tanssia? Minkälaisia 
sääntöjä tanssiin, kehoon ja liikkumiseen on kirjoitettu tai kirjoitetaan. Kuka 
sitten saa tanssia? Mitä liike puhuu (kertoo)?

Kokonaisuudessaan Joku kohta tanssii on noin 10- vuotinen projekti, joka 
koostuu eri teoista ja toiminnoista, jotka pohjaavat edellä mainittujen 
pohdiskeluihin tanssista, kehollisuudesta ja yhteiskunnasta kuten esityksistä, 
installaatioista, keskusteluista, performatiivisista kommenteista, kirjoituksista, 
työpajoista ja tapahtumista.

Esimerkkejä:
Joku kohta tanssii - liikehaastatteluja on tehty  viimeisen kymmenen aikana 
kaduilla ja muissa julkisissa ulkotiloissa.  Olen kysynyt ihmisiltä heidän 
ajatuksiaan  ja käsityksiään tanssista ja elämästä.
Vastaukset esittämiini kysymyksiin olen pyytänyt liikkeinä –tansseina, jotka 
kuvaaja on tallentanut videolle. Joku kohta tanssii -kysymyksiin on vastannut 
värikäs joukko eri ikäisiä aikuisia, naisia ja miehiä pienissä ja suuremmissa 
kaupungeissa ja eri maissa, kaduilla, toreilla, kylän raitilla, puistoissa, 
parkkipaikoilla. Videohaastatteluista on valmistunut tähän mennessä 
kaksitoista paikkakohtaista koostetta. Haastatteluja on tehty Helsingissä, Itä- 
Suomessa, Lapissa,  Arenys de Maressa, Barcelonassa, Prahassa, 
Pietarissa, Arkangelissa, Solovetskissam New Yorkissa, Pyhäjärvellä ja 
Hammerfestissa. Kuvaajina ovat olleet Hanna Haaslahti (2001), Sari 
Antikainen (2002-2003), Sini Haapalinna (2002-2010) ja Riikka Theresa 
Innanen ( 2011-2013).

Tanssitaiteilijana olen kiinnostunut myös siitä minkälaisia kehollisia dialogeja 
yhteiskunnassamme tällä hetkellä vahvistuu ja minkälaisia kehollisia dialogeja 
tiedostamme tai mitä tanssin kautta saamamme kokemukset vahvistavat? 

Filosofi Jaana Parviaisen mukaan: ”historian kuluessa liikkeestä on tullut 



ennen kaikkea mitattavissa oleva mekaaninen asia, sen kokemukselliset 
merkitykset liikkujalle ovat poissa” (Parviainen 2006,15). Miten tämä tulee 
esiin tanssitaiteessa? Ja miten tanssitaide vastaa tähän? Tai miten tämä tulee 
esille yhteiskunnassa yleensäkin ja miten me vastaamme tähän?

Joku kohta tanssii, pyörähdys politiikkaa -videoteos 2008

Syksyllä 2007 minä ja videokuvaaja Sini Haapalinna teimme haastatteluja 
kansanedustajien ja päättäjien  parissa. Miten heidän puheissaan ja 
liikkeissään tanssi argumentoitui ja paikantui sekä millaisia ajatuksia ja 
kokemuksia heillä oli tanssista/an?  

Lähetimme haastattelupyynnön n 40 kansanedustajalle ja muutamalle 
päättäjälle (Itä- Länsi akseli: Pohjois- Karjalan ja Satakunnan alueiden 
kansanedustajat ja ministerit, Sivistys- sosiaali- ja terveysvaliokuntien jäseniä, 
kulttuuri- ja opetusministerit sekä kansanedustajia eri ikäluokista ja 
puolueista). Tavoitteena oli saada 18 (max) haastattelua. Haastatteluja tehtiin 
yhteensä 17, 14 kansanedustajaa, 2 ministeriä ja 1 kaupunginjohtaja. 
Kysymyksiä oli 4, joista kolmeen vastattiin liikkein, elein tai tanssien ja yhteen 
sanallisesti.

Sanoilla vastattava kysymys oli missä tanssi tapahtuu/tai missä tanssia 
tapahtuu? Positiivisesti yllättävää oli, että 15 seitsemästätoista vastanneesta 
oli sitä mieltä tanssi voi tapahtua missä vain ja kaikkialla. Toivottavasti siis 
tanssia voisi olla kouluissakin, osana peruskoulujen opetussuunnitelmaa. 

Videoteoksen äänimaailma on koostettu haastattelutilanteiden yhteydessä, 
ennen tai jälkeen haastattelun siinä paikassa äänitetystä materialista. Myös 
äänettömyydellä on paikkansa ( ja merkityksensä)

Joku kohta tanssii –videoteokset toimivat aikalais-dokumentteina ja 
tilannetaltiointeina, ja samaan aikaan ne tuovat esille niin tanssiin ja 
ruumiillisuuteen liittyviä asenteita ja ennen kaikkea tarjoavat tilaa pohdiskella 
ja vertailla yksilöiden omia ajatuksia ja kokemuksia suhteessa tanssiin, 
ruumiillisuuteen ja ihmisyyteen yhteiskunnassa. 

Vielä loppuun sarja kysymyksiä: Mitä on vuoropuhelu ja kohtaaminen? Mitä 
on valinnat? Mitä on vaikuttaminen? Mitä on spontaani?
Mikä liike tulee mieleesi sanasta elämä? Mikä liike tulee mieleesi sanasta 
tanssi? Minkä liikkeen opettaisit minulle?


