
S-projekti: Soolotyöskentelystä, taiteen tekemisen resursseista ja dialogisuudesta

Koreografi-tanssitaiteilijat Heli Keskikallio ja Linda Martikainen työskentelivät tammi-helmikuun
ajan  Saaren  kartanon  residenssissä  Mynämäellä  soolopraktiikoidensa  parissa.  Residenssin
aikana he työstivät soolojaan Phhhhh ja Meeting _____ sekä tarkastelivat laajemmin soolon
kanssa  työskentelyä  länsimaisen  tanssin  kontekstissa  niin  historiallisessa  valossa  kuin
nykypäivänä. Tätä tekstiä he kirjoittivat rinnakkain Kokko1721-residenssissä Kangasniemellä. 

Vuoden  2016  loppupuolella  päätimme  aloittaa  kahden  soolon  työstämisen  sekä  luoda
yksintyöskentelyä  purkavan  työalustan,  S-projektin.  Projekti  lähti  liikkeelle  siitä,  että  olimme
jakaneet  taiteellista  ajattelua  koreografian  maisteriohjelman  aikana  ja  valmistumisen  jälkeen
kummallakin  oli  kiinnostusta  tehdä  itselleen  sooloa  sekä  toisaalta  tarvetta  työskennellä
yhteistyössä - saada keskustelukumppani prosessiin mukaan.

Päädyimme työstämään sooloja rinnakkain niin, että jaamme ajatuksia ja työvaiheita toisillemme
sekä  järjestämme  yhteisiä  sooloesitysiltamia.  S-projekti  on  toiminut  alustana  dialogiselle
soolotyöskentelyllemme,  jonka  keskiössä  ovat  olleet  muun  muassa  kysymykset:  Miten
työskennellä yksin? Voisimmeko luoda yhteistä ajattelua soolotyöskentelyn ympärille? Voisiko
toisen läsnäolo tuoda “turvan” tunnetta soolotyön esittämisen hauraaseen hetkeen? Projekti on
ollut tärkeä alusta oman ammattitaidon ylläpidolle ja sen vahvistumiselle. Se on myös tuonut
mukanaan lempeämpää suhtautumista omaa jaksamista kohtaan haastavalla työkentällä.

Saaren kartanossa työskentelimme studiossa oman soolopraktiikan ja -esityksen parissa, minkä
lisäksi jaoimme työvaiheita toisillemme. Osana työskentelyä luimme ja keskustelimme yhdessä
länsimaisen soolotanssin ja soolokoreografian historiasta ja nykyisyydestä. Modernista tanssista
lähtien  sooloteoksen  solisti  on  ollut  usein  myös  koreografi,  eli  koreografi-tanssija  samassa
ruumiissa.  Sooloja  tehdessä  olemme  miettineet  tätä  koreografi-tanssijan  tuplaroolia,  kuinka
antaa aikaa ja tilaa kummallekin. Koulutustaustan vuoksi koreografi haluaisi usein ottaa vallan.
Kuinka antaa tilaa leikkisälle, herkälle ja aikaa tarvitsevalle tanssijalle itsessä? 

Pohdimme sooloa länsimaisen tanssin kontekstissa myös siitä näkökulmasta, miten soolotöitä
luetaan.  Perinteinen  luenta  lienee,  että  soolon  ajatellaan  olevan  itsen  esitystä  -  tai  esitys
autenttisesta itsestä. Tähän vaikuttanee edelleen muun muassa modernista tanssista nouseva
historiallinen  kehys,  jossa  tanssi  kiinnittyi  tunteisiin  ja  niiden  ilmaisuun.  Tanssin  nähtiin
nousevan  individualistisesta  ja  subjektiivisesta  itseilmaisusta,  joka  perustui  henkilökohtaisiin
tunteisiin.  Tanssija  ilmaisi  sisäistä  maailmaansa  tanssin  kautta  (Cvejić,  2016:  162.)
Nykytanssissa itse- ja tunneilmaisun rinnalle on löytynyt muunkinlaisia representaation tapoja.
Soolotyöskentelyn  ja sooloesitysten luennassa kaikuu kuitenkin edelleen tämä kaanoni,  joka
kannattelee individualismin  ideologista  rakennelmaa  sekä  vahvistaa  tähtikultti-ilmiötä  taiteen
sisällä.  Tanssisooloon  kuuluu  perinteisesti  myös  ajatus  siitä,  että  se  tarjoaa  tanssijalle
mahdollisuuden  esitellä  taitojaan,  joihin  liittyy  käsityöläisyyden,  liikkeiden  kekseliäisyyden  ja
omaperäisyyden sekä kehollisen tunneilmaisun odotus (Cvejić, 2016: 184). Prosessissa meille
on  kirkastunut,  että  ajattelemme  tanssijan  olevan  materiaali  muiden  joukossa  solistin
solipsistisuuteen*  keskittymisen  sijaan.  Työskentelyssä  silti  kummittelee  ajatus,  että  joku



saattaa lukea soolojamme esityksenä itsestä. Soolo on usein työ, joka tekijältä halutaan nähdä
“onnistuneena” ennen kuin tuotantotalon ovet avautuvat ryhmätöille. Paine on kova ja resurssit
sooloille  usein  pienet,  minkä  vuoksi  sen  asema  tanssitaiteen  kentällä  on  problemaattinen.
Soolon  työstäminen  vaatii  koreografilta  vähintäänkin  yhtä  paljon  työtä  kuin  ryhmäteosta
tehdessä. Haastavaa soolossa on lisäksi itsen moniroolisuus, jossa vähillä resursseilla miettii,
katsoo  ja  tunnustelee  työtä  koreografina,  esiintyjänä,  tuottajana,  valosuunnittelijana,
pukusuunnittelijana,  lavastajana,  valokuvaajana  ja  dokumentoijana.  Tässä  projektissa  tätä
monityöläisyyden haastetta on pystynyt  jakamaan eikä kaikkea ole tarvinnut ratkoa tai tehdä
yksin.  Olemme  ajaneet  ääniä  toisillemme,  toimineet  toistemme  valokuvaajina  ja  töiden
dokumentoijina sekä jakaneet tuotannollisen työn vastuuta.

Kysymys,  miten  työstää  sooloa  yksin  ja  toisaalta  yhdessä  on  tässä  projektissa  läsnä  sen
muuttuvine  “työpaikkoineen”  ja  “työtiloineen”.  Haaste  lienee  erityisesti  siinä,  että  työ  on
luonteeltaan prekaaria. Ei ole mitään pysyvää ja kaikki täytyy aina luoda uudestaan. Olemme
huomanneet, että uudessa paikassa olisi tärkeä ottaa aikaa luoda siihen tilanteeseen tarvittavat
omat  ja  yhteiset  aikataulut  säännöllisine  yhteentulemisineen.  Näin  mahdollistuu  myös  aika
emotionaalisen  työn  ja  taakan  jakamiselle  sekä  mahdollisuus  aikataulujen  ja  rakenteen
päivittämiselle. Ehkä olennaista siis ei ole vain osata pyytää apua vaan luoda rakenteita, joissa
tuki  on  sisäänkirjattuna.  Kun  ei  ole  työnantajaa,  tuntuu  tärkeältä  tarjota  itselle  ja  työparille
mahdollisuus työn uudelleen muokkaamiseen siihen hetkeen sopivaksi. Näin pyrimme luomaan
kestäviä freelancereiden työoloja. Rakenteen luominen yhteistyön ja samalla oman työskentelyn
mahdollistamiseksi  on  tuntunut  tärkeältä.  Resurssien  ollessa  niukkoja  olemme  silti  voineet
työskennellä  pitkäjänteisesti  ja  jakaa  työtämme.  Vaikka  projektimme  keskiöön  on  noussut
dialogisuus, kompastuu sooloa tehdessä helposti yksinäisyyteen ja työn ajattelemisen kanssa
vetäytymiseen. Projektissa työstämme herkkyyttä kuunnella omia ja toisen tarpeita. Se ei ole
aina kovin helppoa prosessin viedessä syviin  vesiin.  Soolotyöskentelyä  ympäröi  eräänlainen
yksinäisyyden ja yksin pärjäämisen aura, jota olemme osin saaneet purettua tässä projektissa.
Toisen  tuki  ja  läsnäolo  tuo  turvan  tunnetta  soolotyöhön,  joka  voi  olla  hyvin  herkkää  ja
haavoittuvaa.

Projektin elimelliseksi osaksi muodostuneissa avoimissa esitysiltamissa jaamme sen hetkiset
työvaiheemme,  tarjoamme  pientä  purtavaa  sekä  keskustelemme  projektista  ja  töistä
vapaamuotoisesti  läsnäolijoiden  kanssa.  Alkuun  keskeneräisen  työn  jakaminen  oli  lähes
ylitsepääsemätöntä. Nykyään jännittää yhä, mutta oma tunnesykli on tullut tutummaksi. Olemme
oppineet toimimaan niin, että otamme riittävästi aikaa itsellemme. Esitysiltamalle on ajan myötä
muodostunut  oma  koreografiansa.  Keskeneräisyyden  kanssa  oleminen  kaksin  ja  yksin
esitystapahtumissa on niin sanotusti kasvattanut nahkaa ja ohjannut pikkuhiljaa kohti väljempää
suhtautumista omaa työtä kohtaan. Työ on tärkeä ja toisaalta paineita “onnistumisesta” tulee
patriarkaalisesta  ja  kapitalistisesta  yhteiskunnasta  yllin  kyllin.  Tosiasia  on  kuitenkin  se,  että
resurssit  ovat  niukat  ja  “valmiuden”  vaade  suhteessa  siihen  kohtuuton.  Useimmiten  isoin
ongelma pienillä resursseilla tehdessä on ajan puute ja muiden töiden sovittaminen aikatauluun.
Tuotannollinen  työ  syö  myös  ison  osan  ajasta.  Soolotyöskentely  on  parhaimmillaan
poukkoilevaa ja impulsiivista, ja se tarvitsee aikaa. Kuten myös yhteisen keskustelun ja ajattelun
mahdollistaminen.  Saaren  kartanossa  tuntui,  että  tähän  alkoi  vihdoin  päästä.  Oli  aikaa



taiteelliselle työlle ja kehkeytyvien asioiden kuuntelulle.

Kokko1721-residenssissä  suunnittelimme  keskustelujen  sarjaa,  jossa  käymme  dialogia
soolotöitä tehneiden tanssitaiteilijoiden kanssa. Nyt työn alla on ensimmäinen keskustelu, jossa
pohdinnassa oli muun muassa ruumiillisen työn hienous ja hauraus sekä koreografi-tanssijan ja
muiden  työryhmän  jäsenten  välinen  dialogi.  Projektissa  meitä  kiinnostaa  avata  keskustelua
soolotyöskentelystä ja sen kysymyksistä kentällä laajemmin.

(*Solipsismi: latinan sanoista solus ‘yksin’ + ipse ‘itse’)
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