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Jotta voisi kuolla, täytyy ensin elää
-Riia Tiikkaja-

D

ostojevskin romaanin Idiootti pohjalta tehdyssä näytelmäkäsikirjoituksessa elämä ja
kuolema ovat vahvasti esillä. Kuoleminen on
ainoa asia, joka meidän jokaisen on pakko
tehdä. Miten tulisi elää, jotta voisi kuolla? No, ainakin
ensiksi elää.
Idiootissa elämä ja kuolema kohtaavat voimakkaimmin
Ippolitin hahmossa. Ippolitilla kuuluisi olla vielä suurin
osa elämästä edessään, mutta tuberkuloosi tuhoaa
nuorta miestä pala palalta. Lähestyvä kuolema ohjaa
hänen kaikkea toimintaansa. ”Kuukausi sitten minut
valtasi ajatus, että muutaman viikon pituinen elämä ei
ole elämisen arvoista, mutta vasta nyt näen sen kirkkaasti.”
Väistämättä lähenevä kuolema aiheuttaa Ippolitissa
monia ristiriitaisia tunteita. ”Minulla ei ole siitä mitään
harhakuvitelmia, mutta mitä enemmän tiedostan kuoleman, sitä enemmän takerrun elämään. Miksi?” Jostakin
syystä ihmisillä on aina tapana haluta jotain sellaista,
mitä ei voi saada. Ippolit haluaa sitä enemmän elää,
mitä lähempänä kuolema on. Hän ei tunne olevansa
elänyt vielä tarpeeksi.
Ennen kaikkea Ippolitia kuitenkin pelottaa. Ruhtinas
Myskin kertoo tarinaa kuolemaantuomitusta miehestä:
”Kun hän alkoi ajatella itseään, hän tiesi, että kohta hän
ei ole enää mitään, on sitä tai tätä, mutta mitä?” Meillä on tapana luottaa kaikkeen tuttuun ja turvalliseen,
mutta Ippolit on matkalla tuntemattomaan. Kukaan ei
voi tietää, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Häviääkö
ihminen olemattomiin, kun kuolee, unohtaako ihminen

Opintomatka Helsinkiin
Pyhäjoen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat olivat opintomatkalla Helsingissä syyskuussa.
Opiskelijat lukivat Fjodor Dostojevskin klassikkoteoksen Idiootti. Tavoitteena oli oppia lukemaan klassikkoa ja siitä tehtyä teatteriversiota
monesta eri näkökulmasta. Lukiolaiset katsoivat
Suomen Kansallisteatterissa Janne Reinikaisen
ohjaaman teatteriversion Idiootista ja pääsivät
haastattelemaan ohjaaja Janne Reinikaista ja pääosan näyttelijää Hannu-Pekka Björkmannia. Venäläisen kirjallisuuden professori Pekka Pesonen
luennoi Idiootin merkityksestä.
Lukiolaiset vierailivat nykytaiteen museossa Kiasmassa. Oppaan avulla tutustuttiin näyttelyyn
ARS 11, joka käsittelee Afrikkaa nykytaiteessa.
Konserttimestari Erkki Palola esitteli musiikkitalon toimintaa. Illan ohjelmassa oli Francis Poulencin konsertto kahdelle pianolle ja orkesterille
ja Gustav Mahlerin sinfonia nro 6. Pianokonserton
solisteina soittivat Katia ja Mariella Labéque;
konsertin johti Leif Segerstam.
Opintomatkan liitteessä julkaistaan kuvataiteen
tuotoksia ja prosessin aikana syntyneitä kirjallisia
töitä.
Liitteen on taittanut Matias Hirvikoski

miten ollaan olemassa? ”Kykyni eivät riitä tämän käsittämättömyyden oivaltamiseen.”
Me haaveilemme tulevaisuudesta ja muistelemme
menneitä, mutta meidän on jostakin syystä hyvin vaikea elää nykyhetkessä. ”Silloin muuttaisin jokaisen hetken kokonaiseksi vuosisadaksi, mitään en hukkaisi, laskisin jokaisen minuutin, mitään en tuhlaisi suotta.” Jotta
elämästä saisi kaiken irti, meidän pitäisi elää aina juuri
tässä hetkessä. Silti usein menneisyys ja tulevaisuus hukuttavat nykyhetken alleen.
Ippolit ei itse ymmärrä, millainen oivallus piilee hänen
sanojensa takana: ”Mitä on onnellisuus? Jos Kolumbus
oli onnellinen, hän ei ollut onnellinen löydettyään Amerikan, vaan silloin, kun hän etsi sitä!” Meillä on tapana
tavoitella jatkuvasti jotakin ja kuvittelemme olevamme
onnellisia, kun saavutamme sen. Sitten haluamme taas
jotakin muuta. Monet Idiootin kohtaukset tapahtuvat
välitiloissa, ihmiset ovat tulossa jostakin ja menossa
jonnekin. Koko elämämme on tuo välitila, olemme aina
menossa jotakin kohti. Elämä on matka, ja olemme perillä vasta, kun kuolemme. Oleellisinta on ymmärtää,
ettei onnellisuutta voi löytää; se on tässä ja nyt.
Voimme olla onnellisia tai onnettomia, voimme katua
tai olla katumatta, voimme itse valita, miten elämme.
Pahinta, mitä voit tehdä on se, ettet elä, vaikka kuitenkin elät. Ippolit tiivistää kaiken muutamaan sanaan:
”Merkityksellistä on elämä itsessään.” Kun tulee meidän vuoromme kuolla, voimme valita, kadummeko sitä,
mikä on tullut tehtyä vai sitä, mikä on jäänyt tekemättä.
Voit katua sitä, mitä olet tehnyt, muttet koskaan sitä,
että olet elänyt.
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Idiootti - tässä ja nyt! Miksi?
Olemme itsekkäitä ja kohtuuttomia,
kasvamme siihen. Maailmaan synnymostojevskin Idiootti on ollut me puhtaina ja hyvinä, mutta maailma
viime aikoina jälleen esil- ja nyky-yhteiskunta muovaavat meistä
lä. Miten noin 150 vuotta pahoja, kohtuuttomia selkään puukotvanha teos vieläkin kiinnos- tajia. Ihminen pyrkii hyvään, mutta ei
taa ihmisiä? Itse löydän kysymykseen voi välttyä synneiltä. Idiootti varoittaa
yksinkertaisen vastauksen: klassikko- meitä uskomasta liikaa omaan hyvyyteoksesta voi löytää itsensä. Romaani teemme tai mahdollisuuksiimme olla
käsittelee meille edelleenkin jokapäi- hyviä. Pahuutta ylläpitää ihmisessä
väisiä ongelmia: peliriippuvuutta, ih- sen kieltäminen, sen siirtäminen pois
missuhdeongelmia, rasismia ja syrjin- itsestä. ”Miten on mahdollista, että
tää, kuitenkin epäsuorassa muodossa. kun elämä on niin ihanaa, teemme me
Romaani vaatii näin lukijaltaan paljon, ihmiset kuitenkin siitä yhtä helvettiä
mutta niin vaatii elämäkin. Se pakot- toisillemme?” Jokainen ihminen on
enemmän
tai
taa
ihmisen
vähemmän susi
asioiden syvälliseen pohdisDostojevskin Idiootti toiselle. Onko
ihmisen omakeluun, ja sitä
on ollut viime aikoina jälleen tunto epäkunmyötä avartaa
sekä syventää esillä. Miten noin 150 vuotta nossa vai täysin
erityisesti nuo- vanha teos vieläkin kiinnos- t u h o u t u n u t ?
Onko arvomaaren lukijan ajataa ihmisiä? Itse löydän kysy- ilmojamme kohtusmaailmaa.
Riippuvuudet mykseen yksinkertaisen vas- dannut jo maailtekevät ihmisen tauksen:
klassikkoteoksesta manloppu?
Usko on yksi
elämästä suovoi löytää itsensä.”
Dostojevskin
ranaista
helkäy ttämistä
vettiä. Maailma
on edelleenkin täynnä lukuisia polkuja, teemoista. Jopa päähenkilö on itsesjoita tulisi välttää. Tällaiselle polulle sään Kristushahmon kaltainen. Me
eksyy kuitenkin valitettavan moni, eikä ihmiset olemme aina halunneet löytää
paluu takaisin ole helppoa. Tärkeim- selityksiä ympärillä tapahtuville asioilmät asiat jäävät unholaan, ja elämä le. Uskonnot tarjoavat vastauksia kypyörii riippuvuutta aiheuttavan asian symyksiimme, jos vain niitä tahdomme
ympärillä. Aikoinaan peliriippuvuuden vastaanottaa. Mielestäni Myskin on
kierteessä elänyt Fjodor Dostojevski oikeassa vastatessaan kysymykseen
on tuonut murto-osan siitä myös Idi- uskosta Jumalaan. Hän ei anna suoraoottiin. Velkakierteeseen joutuminen naista vastausta, vaan asettaa vastauhkaa sekä yksilöitä että kokonaisia kysymyksen: "Miksi?" Miksi ihmisen
valtioitakin. Muun muassa Kreikan tä- tulisi uskoa Jumalaan? Minusta jokaimänhetkinen velkakriisi on puhuttanut sen tulisi pohtia tätä kysymystä itse
ihmisiä ympäri maailman. Pitäisikö mui- ja löytää siihen vastaus. Mitä Jumala
den valtioiden ryhtyä säästöliekille ja ihmiselle antaa?
Onko uskonto loppujen lopuksi meilantaa Kreikalle avustuksensa?
le
hyväksi vai ei? Raamattu erottelee
Miksei ihminen sitten osaa lopettaa
ajoissa? Ihminen on ahne ja vallanhi- selkeästi hyvän ja pahan, Jumalan ja
moinen olento. ”Jos joku saa vähääkään saatanan. Niin tekee myös Dostojevsvaltaa, hän haluaa heti keisariksi. Mik- ki kuvatessaan Myskiniä ja Rogozinia.
si? Miksi olemme niin kohtuuttomia.” Hahmojen välillä vallitsee eräänlainen
Emme osaa tyytyä siihen, mitä meillä viharakkaus-suhde. "Les extremités se
jo on, vaan vaadimme aina vain lisää. touchent, vastakohdat miltei kosketti-Jemina Bäckman-
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vat toisiaan." Todellakin. Ne täydentävät toisiaan, sekoittuvat keskenään ja
luovat kokonaisuuden. Onko niin, että
paha vetää hyvää puoleensa. Miten
kävi Eevalle paratiisissa? Hän lankesi
kiusaukseen, astui väärälle kaistalle ja
sai kärsiä siitä. Olemme todellisia uhreja täällä kiusausten ja houkutuksien
maailmassa. Paha vetää meitä pois
hyvästä ja oikeasta kuin magneetti ja
meidän tulisi kaikin voimin jaksaa taistella vastaan.
Myskinin ja Rogozinin välille kitkaa
aiheuttaa yhteinen rakkauden kohde
ja sitä myöten mustasukkaisuus. Onko
rakkaus kaiken pahuuden alku ja juuri?
Monimutkaiset ihmissuhteet ovat juurikin yksi yhä edelleen päämme sekoittavista asioista. Mutta onko kukaan
koskaan väittänytkään rakastamisen
olevan helppoa? Se on uhrautumista
toisen puolesta, sopivassa määrin.
Emme kuitenkaan saa unohtaa itseämme. Toisten liiallinen huomiointi
ja omien tarpeiden yli käveleminen

estävät ihmistä toteuttamasta omaa
tahtoaan. Meidän tulisi kuitenkin elää
itseämme varten, löytää elämällemme tarkoitus. Emme ole tulleet tänne
miellyttääksemme liiaksi muita. "Nyt
alkoi pelottaa, että puhun jotain sopimatonta, rikon maljakon ja lennän
lattialle." Tämä 1800-luvun teoksesta
löytyvä lause on suoraan kuin nykypäivästä. Pelkäämme epäonnistumista,
suoranaista mokaamista. Ihmiset tekevät virheitä, eikä siitä pääse mihinkään.
Onko siis järkevää tuhlata elämänsä
miettien ja peläten virheitä?
Elämme siis houkutuksien, vallanhimon ja virheiden keskellä. Osaammeko kuitenkaan arvostaa elämäämme,
sitä, mitä meillä jo on. Kuvittelemme
onnen olevan täydellisyyttä. Mitä se
todellisuudessa on? Se kulkee mukanamme koko elämämme ajan, vaihtaa
vain muotoaan matkan varrella “Mitä
on onni? Olennaista on elämä, yksinomaan elämä.” Pahojen aikojen koittaessa, tulee antaa toivon elää. Aina

on toivoa. Jokainen aamu avaa uuden
mahdollisuuden. Myskin palaa Euroopasta Pietariin köyhänä, sairaana, riutuneena. Pian hänellä on rakkaus ja yli
miljoona ruplaa perintörahoja. Emme
siis voi tietää, milloin kaikki kääntyy
hyväksi. Elämää voi olla vaikea arvostaa jokainen sekunti, mutta se on hyvä
tavoite, johon jokaisen tulisi pyrkiä.
Meidän on turha tavoitella mahdottomuuksia. Meidän tulee unohtaa
pelkomme ja elää rikastuen, nauttien
siitä, mitä meillä on - tässä ja nyt. Meidän täytyy opettaa itsemme olemaan
onnellisia. Matka on määränpäätä
tärkeämpi; "Mitä on löytäminen verrattuna ikuiseen elämän etsimiseen?"
Se joka elää, kärsii, vaikka hetkittäin
onnellisuus voikin vallata elämämme
täysin. Se joka elää, saa maistaa elämää niin hyvässä kuin pahassakin. Ja
se on suurin lahja, jonka ihminen tulee
koskaan saamaan.

Suurta draamaa aamiaispöydässäkin
-Ella Eno, Marleena Maliniemi-

F

jodor Dostojevski yritti kuvata
Idiootti romaanissaan mahdollisimman hyvää pyhimysmäistä
ihmistä. Ihan ensimmäisessä versiossaan hän kirjoitti ruhtinas Myskininin
sekopäiseksi, miltei väkivaltaiseksi
hahmoksi. Näyttelijä Hannu-Pekka
Björkman yhdessä ohjaaja Janne Reinikaisen kanssa toivat teatterilavalle
alkuperäistä Myskiniä. HP:n tulkintaa
voi kuvata vain näillä sanoilla: hullu,
yksinkertainen, hyvä.
Dostojevskin Idiootissa epilepsia on
vahvasti läsnä. Näyttämöllä epilepsia
tuodaan esille nykivinä liikkeinä ja kiihkeänä puheena. Jos Björkmanilta kysyy,
mikä roolissa on raskasta, hän vastaisi
suoraan, että letunsyönti. Kaikki Myskinin ympärillä tapahtuva voi muuttua
silmänräpäyksessä suureksi draamaksi,
jopa aamiaispöydässä. Onhan Idiootin
käytetyin sana ”yhtäkkiä”.
Jokainen näyttelijä tuo omaan rooliinsa jotain myös itsestään. Lavalle voi
tuoda myös kuluneen päivän tapahtumat ja koetut tunteet. Pelkkä vuorosanojen lausuminen ei riitä. Tässä
tapauksessa päivän mahdolliset negatiiviset tapahtumat ovat hyödyksi.
”Jos rooli on kiinnitettynä kroppaan,

sen välissä. Näytelmässä Myskin ei
osaa päättää, vaan ajautuu ristiriitaan,
joka katkaisee hänen välinsä molempiin. Hän ei siis valitse kumpaakaan.
”Olisin itse Myskininä valinnut Aglajan.
Nastasja olisi tuhonnut hänet”, miettii näyttelijä Björkman. Dostojevskin
esikuvina Aglajalle ja Nastasjalle toimivat aidot, elävät ihmiset. Nastasjan
esikuva oli Dostojevskin rakastajatar.
Aglajan esikuva oli Dostojevskin ystäväperheen tytär, joka oli rakastunut
Fjodoriin. Myös HP:n uraa reititti naishenkilö. Hänen äidinkielenopettajansa
tutustutti hänet Dostojevskiin ja innosti Hannu-Pekan näyttelemään.
Vaikka meidän silmiimme näyttääkin, että HP:n tulkinta ruhtinaasta on
pelottavan hyvä, oli hänellä epävarma
olo roolinsa kehittämisestä. Myskin oli
hänelle pitkään haaverooli, ja hän oli
myös iloinen saadessaan roolin. Kuitenkin näyttelijää pelotti suuresti, että
hän vahingossa pilaisi tämän hahmon.
Saattaa häntä vieläkin pelottaa.
HP jatkaa Dostojevskin linjalla myös
tulevaisuudessa, sillä hän on menossa
Ella Eno (vas.) ja Marleena Maliniemi antoivat näyttelijälle ja kirjailijalle lahjaksi Vetten laijoilta - kotiseutuhistorian.
Müncheniin tekemään Rikosta ja Rangaistusta.
täynnä
tupakan
savua:
alkoholi,
puse auttaa saamaan hahmon eläväksi”, tä ja mystisestä tunnelmasta lavalla.
kommentoi HP.
Hänen lempikohtauksensa juuri onkin heet Jumalasta ja Saatanasta.
Myskin on näytelmässä kahden naiHP itse pitää näytelmässä intiimis- täynnä symboliikkaa. Tila on pieni,
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Idiootti herättää sekavia tunteita
-Malviina Impola-
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O

hjaaja Janne Reinikainen
on tuonut Fjodor Dostojevskin Idiootin nykypäivään. Hän on tehnyt
klassikkoteoksesta hyytävän rakkaustarinan, jota maustetaan huumorilla ja
hyvällä musiikilla. Idiootissa ei ole onnellista loppua; kuolemaa ja epätoivoa
korostetaan karmivalla tavalla.
Idiootti on kertomus idiootista, jota
kutsutaan ruhtinas Myskiniksi. Myskinin elämää varjostaa epilepsia, jota
hän on ollut hoidattamassa useiden
vuosien ajan Sveitsissä. Nyt hän on palannut kotikulmilleen Venäjälle ja etsii
kaukaisia sukulaisiaan ja uuden elämän
alkua. Ruhtinas löytääkin uuden elämän, mutta tätä elämää ei voi kutsua
täydellisen hyväksi ja onnelliseksi. Jepantsinin perhe, tulisieluinen Rogozin,
turmeltunut Nastasja, johon Myskin ja
Rogozin rakastuvat, ja muut pistävät
äkkiä kristillisen hyväksi ihmiseksi leimatun idiootin elämän sekaisin. Alkaa
surun, lukuisten ihmissuhdedraamojen
ja epätoivon täyteinen matka kohti
ikuisuutta.
Fjodor Dostojevski halusi, kirjoittaessaan Idioottia, tehdä Myskinistä äärettömän hyvän ihmisen ja onnistuikin
siinä. Janne Reinikainen ei ole luopunut
ruhtinaan hyvyydestä, vaan on selvästikin ajatellut, että hyvä ihminen ei voi
olla täysin selväjärkinen. Heti HannuPekka Björkmanin esittämän Myskinin
tullessa olkapäätään nykien lavalle ja
hassusti virnistellen, voi katsoja ajatella tämän olevan menoa. Ruhtinas
kertoo kummallisia juttua kuolemasta
ja väkivallasta, mutta nauraa silti sairaan oloisesti niiden päälle. Tuntuu,
kuin hän ei ottaisi maailman menoa
tosissaan. Kuitenkin, heti kun joku
toinen sattuu vitsailemaan samaisilla
jutuillaan, saa ruhtinas kamalan raivokohtauksen. Hän alkaa huutaa mitään
pitelemättä ja hajottaa astioita. Katsoja saakin huomata, että huutaminen
ja raivoaminen kuuluvat tähän näytelmään. Aluksi olin tästä hiukan hämmennyksissä, mutta metakkaan tottui.
Kaikista Idiootin henkilöistä on tehty jollain tavalla sekopäitä. Heidän
ajatusmaailmansa heittelevät laidasta
laitaan. Jopa heidän pukeutumisensa
kuvastaa heidän sielujaan. Kun luin
näytelmän käsikirjoituksen, sain esimerkiksi Minttu Mustakallion esittämästä Nastasjasta mielettömän kauniin ja arvokkaan kuvan. Näytelmässä
hänet on puettu reikäiseen verkkopaitaan ja pinkkiin hörhelöhameeseen.
Hänen huoran leimansa vahvistuu juuri
vaatetuksen ja ryhdittömän olemuksensa vuoksi. Muuten puvustuksessa
nähdään niin verryttelypukuja kuin
saunatakkeja. Erikoiset pukuvalinnat
tuovat näytelmään hauskaa persoonallisuutta.
Markus Stokkisen lavastus toimii
hienosti. Katsoja pääsee oikein lähelle lavan eteen rakennetun ”catwalkin”
ansiosta. Pieni näyttämö on jaettu
kolmeen eri kerrokseen, joka tuo esitykseen näyttävyyttä ja lisää sen erikoisuutta. Pieni näyttämö on myös
etu juuri sen takia, että katsoja pystyy
keskittymään pienessä tilassa paremmin. Nähtävää ei ole niin paljoa, sillä
lavasteet ovat aika yksinkertaisia.
Rahalla on tässä näytelmässä suuri
merkitys; kaikki on kaupan. Surullista
onkin Nastasjan kohtalo. Miehet käyvät hänestä kiivaasti kauppaa ja ovat
valmiita antamaan kaiken omaisuutensa, saadakseen hänet. Raha on sokaissut kaltoin kohdellun naisen, jonka hy-
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väsydäminen Myskin koettaa pelastaa
ymmärryksellään. Turhaan.
Yksi hienoimmista Idiootin kohtauksista on mielestäni se, kun kuolemansairas Ippolit pitää itsemurhapuheensa. Puhe on juuri sopivan pitkä ja juuri
sopivan vaikea, että keskityin kuuntelemaan hänen sanomaansa. Ippolittia
esittävä Olavi Uusivirta on itsekin
kova pähkäilemään maailman menoa
ja puhumaan syvällisiä, joten hänet on
kuin luotu näyttelemään tätä itsetuhoista miestä. Tunnelma puheen aikana on haikea. Ippolitin ystävät nuokkuvat humalaisina hänen taustallaan, ja
aamuauringon ensisäteet alkavat pikkuhiljaa pilkottaa lavasteisiin. Syvällisiä
ja filosofisia ajatuksia on näytelmässä
yhtä paljon kuin huutoa ja raivoa.
Juuri kuolema ja sen kanssa käytävät
taistelut tulevat näytelmässä koko ajan
esille. Muiden tunteiden ollessa lähes
kiellettyjä tässä tarinassa, kuolema on
ainut, joka saa henkilöt liikkeelle. Kukaan Idiootin henkilöistä ei voi hyvin;
jokainen heistä miettii ainakin kerran
omaa kuolemaansa. Muutamat Ippolitin lisäksi mainitsevat jopa itsemurhan.
Voisin ajatella, että Reinikainen on
halunnut tehdä kuolemasta eräänlaisen pelinappulan näytelmässä. Nappulaa siirrellään vuorotellen jokaiselle
henkilölle. Katsotaan, miten kuolema
vaikuttaa häneen.
Idiootin loppukohtauksessa, Pet-

Idiootin ohjaaja Janne Reinikainen
diootin ohjaaja Janne Reinikainen
sai vuonna 2008 kummallisen päähänpiston: ohjata Idiootti-romaani
näytelmäksi. Romaani tuntui hänestä
ajankohtaiselta, olihan tuolloin rahakriisi ja Idiootissahan raha on keskeisessä roolissa.
Janne Reinikainen teki ensimmäisen
ohjauksensa vajaat kymmenen vuotta sitten teatterikouluun. Hän halusi
kokeilla jotain uutta näyttelemisen
ohella: ”Tuntuu vääryydeltä väittää
ohjaajan työtä raskaaksi, koska moni
ammatti on raskaampi.” Ohjaajan mielestä teatterissa parasta on ihmisten

tapaaminen, yhteisöllinen kokemus ja
tieto siitä, että ihminen ei ole yksin.
Idiootin tekeminen näytelmäksi on
ollut sekä Reinikaisen että pääosan
esittäjän, näyttelijä Hannu-Pekka
Björkmanin haaveena. Ohjaaja tiesi
koko ajan, että Myskiniä esittäisi Hannu-Pekka Björkman.
Reinikaisen mukaan klassikkokirjan
modernisointi on ollut kiinnostavaa,
ja hän on tutustunut kaikkiin saatavilla
oleviin materiaaleihin romaanista. Näytelmässä on musiikkia ja monenlaista
kerrontaa. Haastetta on ollut kertoa
tarina katsojaa houkuttelevalla tavalla.
Vaikka näytelmä on tuotu nykyaikaan,
tekstiä ei ole paljon muutettu. Totta

kai myös ohjaajan oma elämä heijastuu
näytelmässä, mutta ei suoraan.
Modernisointi tapahtui lähinnä
musiikin avulla. Musiikit tehtiin yhteistyössä säveltäjien kanssa. Sävellyksestä ja sovituksesta vastaa Timo
Hietala.
Reinikaisen mielestä teemoista parhaiten nousevat esiin tietoisuus kuolemasta, mitä elämä pitää sisällään,
hyvyys, totuus ja kauhu.

ri Mannisen tulkitsema Rogozin on
murhannut hänen ja Myskinin rakastaman Nastasjan. Rakkaus Nastasjaan
on tehnyt Rogozinin hulluksi. Hän on
tuhlannut Nastasjaan koko omaisuutensa, mutta silti hän ei saa naiselta
mitään takaisin. Lopulta hän päätyy
tappamaan. Kuolema ja rakkaus ovat
tavallaan siis yhteydessä tässä mielipuolisessa näytelmässä.
Idiootin sanoman voi ymmärtää monella eri tavalla. Sen sanoma voi olla,

että kuolemaa täytyy arvostaa, sillä
jokainen kohtaa sen kuitenkin joskus.
Sen sanoma voi olla, että maailmasta
löytyy aina jotain kaunista, jos vain
jaksaa etsiä. Tai sen sanoma voi olla,
että raha tuhoaa ihmisen.
Idiootti on todella vaikuttava, mutta
myös sairas näytelmä. Minussa se herätti suuria tunteita, liikutuksesta täydelliseen inhoon.
Muissa idiootin rooleissa nähdään
koko kansalle tuttuja kasvoja ja muu-

tama uusi tulokaskin. He ovat Lotta
Lindroos, Elli Castrén, Ismo Kallio,
Juha Varis, Juha Muje, Tero Koponen
ja Ylermi Rajamaa. Yhdessä HannuPekka Björkmanin, Petri Mannisen,
Minttu Mustakallion ja Olavi Uusivirran kanssa he tekevät klassikkoteoksesta uuden klassikkoteoksen, joka
muistetaan pitkään.

-Ismo Impola, Samuel Malinen-

I

Mikä on mielestäsi Idiootin tärkein
sanoma? ”Siitä kaikkien pitää itse ottaa selvää”, vastaa ohjaaja.
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”Oli mahtava päästä Musiikkitalolle”
-Jenni Pietilä-

M

usiikkitalo on ollut monien pitkäaikaisena haaveena. Viimein vuonna 2007
rakentaminen aloitettiin.
Avajaiset olivat syksyllä 31.8.
Musiikkitalon suosio on ollut huimaa. Konsertit ovat loppuunmyytyjä
noin vuodeksi eteenpäin. Siksi tuntuikin niin etuoikeutetulta ja mahtavalta
päästä sinne. Mukavaa oli myös se,
ettei tällaista mahdollisuutta järjestetty vain valinnaisilla kursseilla, vaan me
kaikki saimme mahdollisuuden päästä
Musiikkitaloon.
Musiikkitalo on jo ulkoapäin uudenaikainen ja hieno. Talosta ei voitu tehdä mitään ”suurta taideteosta”, koska
se sijaitsee ihan Helsingin ydinkeskustassa. Talo on saatu hyvin sulautumaan katukuvaan. Joitakin saattaa hämätä talon koko ulkoapäin, koska talo
on 2/3 maan alle rakennettu.
Tärkeimmän osan talosta eli ison
konserttisalin akustiikan on suunnitellut japanilainen Yasuhisa Toyota. Sali
on malliltaan viinitarha, jonka tarkoituksena on, ettei kukaan olisi kaukana
orkesterista. Materiaaleina on käytetty paljon suomalaisia raaka-aineita.
Esimerkiksi lavamateriaali on mäntyä,
joka on maalattu valkoiseksi. Salissa
on paljon valoja ja kontrasteja. Valoa
saadaan myös suurista ikkunoista,
jotka ovat harvinaisia konserttisaleissa. Suunnittelija tuo tilaan aina jotain
omasta kotimaastaan. Japanilaisen Yasuhisan käsiala näkyy ”tukkisumana”
penkeissä ja katossa.
Ison konserttisalin akustiikkaa on
kehuttu vuolaasti. Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari John
Storgårds kuvailee akustiikkaa jopa
”pelottavan hyväksi”. Pelottavaksi siksi, että nyt mahdollisuuksien määrä
soiton ja soinnin finensseissä on rajaton. ”Vaikutelma oli kerta kaikkiaan
loistava, kuin olisin ollut konserttivierailulla Berliinin filharmoniassa”, kuvailee sellisti Jaakko Raulamo. Akustiikka salissa on tasaista, sama missä

istuu, toisin kuin Finlandiatalossa.
Vaikka sali on tarkoitettu pääasiassa
klassiselle musiikille, se on silti varustettu monipuolisesti ja siellä voidaan
soittaa muutakin kuin klassista. Ison
konserttisalin lisäksi Musiikkitalossa
on kuusi muuta salia. Akustiikan lisäksi
myös äänieristys on onnistunut: vaikka
ollaan keskellä Helsinkiä, melu ei kantaudu.
Päällimmäisenä Musiikkitalosta minulle jäi todella positiivinen tunnelma.
Kaikki oli viimeisen päälle: niin tilat
kuin konserttikin. Talo on rakennettu
avoimeksi kaikille. Se on auki kymmenestä kymmeneen, jolloin talossa voi
käydä kiertelemässä ja vaikka kahvilla.
Olenkin varma, että jos menen tulevana kesänä Helsinkiin, haluan käydä
siellä uudestaan.
Orkesteri koostuu eri tehtävissä

olevista soittajista. Heillä on omia
tehtäviään (esimerkiksi oboella ja
viululla omansa). Jäseneksi voi hakea
kuka tahansa, joka vain haluaa. Eri asia
onkin se, tuleeko valituksi. Orkesterin
jäsenet valitaan koesoiton perusteella,
jossa ollaan erittäin tiukkoja. Syystäkin
taso on korkea, HKO on Pohjoismaiden pitkäikäisin orkesteri. Jos pääsee
orkesteriin, on neljä kuukautta aikaa
vakuuttaa muut taidoistaan. Tämän
jälkeen muusikko joko hyväksytään tai
hylätään.
Pelkästään orkesterilaisia orkesterissa ei aina ole. Mukaan mahtuu myös
opiskelijoita, jotka tuuraavat sairaana
olevia. Tasoltaan he ovat kuitenkin jo
orkesterilaisen tasolla ja saavat saman palkan kuin muutkin orkesterin
jäsenet.
Järjettömän musikaalisuuden lisäksi

orkesterilaisella tulee olla hyvä lihas-,
näkö- ja kuulomuisti. Myös omaa innostusta pitää löytyä, koska yhteisharjoitusten jälkeen pitää itse tehdä
tarvittavia muutoksia. Kappale on
osattava täydellisesti. Näin rankkoihin
kappaleisiin, kuten Mahlerin Sinfonia
nro 6, orkesterilaisilla tulee olla hyvä
lihaskunto, jotta jaksaa koko sinfonian läpi. HKO:n konserttimestari Erkki
Palola kertookin, että Mahlerin konsertti tuntuu selässä ja rankinta onkin
saada lihakset palautumaan konsertista.
Konsertin alkupuolella esittivät Katia ja Marielle Labéque Francis Poulencin konserton kahdelle pianolle
ja orkesterille. He ovat uransa aikana
ehtineet esiintyä monissa kuuluisissa
saleissa, kuten Salzburgissa ja Lontoon
Proms:ssä. Kahden pianon konsert-

to oli harvinaista ja mielenkiintoista
kuunneltavaa. Oli hauska seurata,
kuinka sisarukset eläytyivät soittamiseen. Toinen heistä aivan hyppi paikallaan. Konserton ensimmäisessä eli
nopeassa osassa siirryttiin taitavasti
musiikkityylistä toiseen. Unenomainen loppujakso tuli yllätyksenä. Se
kuulosti todella hienolta ja taitoa vaativalta. Tämä unenomainen kohta oli
lempikohtani Poulencin konsertosta.
Hitaassa osassa Poulencin säveltäjän
taidot tulivat hienosti esiin. Kaksoiskonsertto päättyi vauhdikkaaseen finaaliin.
HKO:n esittämä ja Segerstamin johtama Mahlerin Sinfonian nro 6. kesto
on noin 80 minuuttia, joka on soittajille melko raskas soittaa. Segerstamin
johdossa oli suuri orkesterikokoonpano, johon kuului muun muassa useita
lyömäsoittimia ja nelinkertaisia puupuhaltimia. Oli todella hienon kuuloista, kun kaikki soittimet soivat yhtä
aikaa. Vaikka Mahlerin sinfonia on
maratoonimainen, se oli silti mielenkiintoista kuunneltavaa ja ei tuntunut
lainkaan niin pitkältä, mitä on. Pidin
kovasti sankarimaisesta tunnelmasta
sinfoniassa. Ensimmäinen osa oli ehdoton suosikkini. Kertosäe oli mahtipontinen, ja ajattelin Pirates of the Caribean- elokuvien miekkailukohtauksia.
Eri osien välissä sinfonia ehti muuttua
paljonkin. Finaalissa kampailtiin elämästä ja kuolemasta. Jos joku olisi ehtinyt nukahtaa, hän heräisi viimeistään
finaalin mahtipontisiin purkauksiin.
Sinfonia loppuu kolmanteen räjähdysmäiseen iskuun, joka kaataa Mahlerin
sanojen mukaisesti sinfonian sankarin
”kuin puun”.
Poistuessani Musiikkitalolta mielessäni soi Mahlerin 6:n sinfonian ensimmäinen osa. HKO:n konserttimestari
Palola kertoi, että häneen ei uppoa
musiikki, jossa ei ole ”mitään” eikä hän
usko, että minun ikäisiinikään uppoaisi.
Siinä hän on oikeassa. Mutta tällaiseen
konserttiin, jossa me olimme, voisin
mennä vaikka uudestaan.

Teatterikuraattori Pirjo Virtanen:

”Olen unelmatyössäni!”

-Viivi Ohvo, Jenni Pietilä-

K

ansallisteatterin teatterikuraattori Pirjo Virtanen kertoo päätyneensä ammattiinsa pitkäaikaisen kiinnostuksensa pohjalta. Hän

on aina ollut hyvin kiinnostunut teatterimaailmasta ja pitää sitä hyvin
mielenkiintoisena. Teatterikuraattorin ammatti
on hyvin monipuolinen.
Virtanen suunnittelee ja
toteuttaa erilaisia projekteja sekä tilaisuuksia
yleisön ja teatterihenkilöstön välillä. Näin yleisön suhde teatteriin saa
mahdollisuuden syventyä ja laajentua aktiivisemmin kuin vain katsomosta seuraamalla.
Virtasen mielestä teatterikuraattorin
ammatissa ei ole lainkaan
huonoja puolia, vaikka
työpäivät voivatkin venyä pitkiksi ja raja työn
ja vapaa-ajan välillä on
häilyvä. Työn hyviksi
puoliksi hän mainitsee
erilaisten ihmisten kohtaamisen ja
projektien monipuolisuuden. ”Parasta
on tunne siitä, että on saanut jonkun
ihmisen kiinnostumaan teatterista”,
Virtanen kertoo. ”Myös kipinän sytty-

minen, jonka näkee lasten ja nuorten
omissa projekteissa, jossa alun arka
osallistuja kasvaa ja vahvistuu projektin aikana”

Monipuolinen koulutus
Koulutukseltaan Pirjo Virtanen
on filosofian maisteri. Hän valmistui Helsingin yliopistosta vuonna
1990 pääaineenaan teatteritiede ja
on valmistunut myös vuonna 1996
Teatterikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksesta ammattinimikkeellä
teatterikuraattori. Näiden lisäksi Virtanen on suorittanut draamakasvatuksen perusopinnot ja puhetaidonopettajan opinnot.
Kansallisteatterissa Virtanen on
työskennellyt vuodesta 1989 markkinointipäällikkönä ja vuodesta 2008
päätoimisena
teatterikuraattorina.
Aloittaessaan hän ajatteli katsovansa
yhden vuoden, miltä toiminta isossa
ammattiteatterissa tuntuisi. Sillä tiellä
hän on edelleen.

Pääosin työaika on 7,5 tuntia päivässä;
usein illat venyvät näytelmien, opiskelijoiden tutustumiskäyntien tai työntekijätapaamisten myötä. Lauantait ja
sunnuntait hän pyrkii pitämään vapaina. Työntekoa rajoittaa vain vuorokauden rajallinen aika.
Hän on Kansallisteatterin teatterikasvatusosaston ainoa työntekijä, jolloin työmäärä pääsee ajoittain
kasvamaan suureksi. Työn määrä ei
kuitenkaan hidasta, sillä hän rakastaa
teatteria ja on unelmatyössään. Rutiineja rakastavalle teatterityö voi olla
raskasta.

Hyvistä esityksistä voimaa

Koska Virtanen on opiskellut teatteria jo nuoresta sekä Suomessa että
ulkomailla, hän käy jatkuvasti katsomassa myös muidenkin kuin Kansallisteatterin esityksiä. Kaikkia haluamiaan
esityksiä hän ei ehdi katsoa, mutta
pyrkii poimimaan kiinnostavimmat.
Lukuisista suosikeistaan hän mainitsee muun muassa Kansallisteatterin
Idiootin, Pitkän päivän matkan yöhön
Vaihtelevat työpäivät
ja Tuntemattoman sotilaan. Hän kerVirtasella ei ole tavallisia työpäiviä. too pitävänsä monenlaisista teatte-

riesityksistä, mikäli niistä näkyy, että
tekijät ovat olleet tosissaan ja työskennelleet ryhmänä. Huonot esitykset
kiukuttavat, mutta niissäkin aistii mahdollisuuden yhteiseen kokemukseen:
”Teatteri on niin vahvasti joukkuelaji,
että sen aistii katsomoon asti, ovatko
tekijät samalla asialla.”

Uteliaisuus ennen kaikkea
”Teatterikuraattorin tulee olla ennen
muuta kiinnostunut teatterista ja osata arvostaa sitä, olla utelias ja ottaa
selvää asioista. Joustavuus, hyvä ideointikyky ja pitkäjänteisyys ovat myös
avuksi”, Virtanen kuvailee. Hän suosittelee ammattia kaikille teatterinrakastajille, joita suuri työmäärä ei pelota.
Päätoimiset teatterikuraattorin ammatit ovat yleistyneet teattereissa, joka
on hieno asia.
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”Kiasma – taidetta nykypäivänä”
-Anna Martinmäki-

K

iasman Ars 11- näyttely käsittelee afrikkalaista nykytaidetta. ”Kaikki näyttelyn
teokset liittyvät Afrikkaan,
mutta kaikki taiteilijat eivät ole syntyperäisiä afrikkalaisia. Ylipäätänsä juuri
Ars -näyttelyt määrittävät ihmisten
käsitystä nykytaiteesta. Tämä näyttely kattaa koko talon”, selittää opas
Salla Tiainen.
Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat
paljon esillä olevat ympäristöasiat ja
vallitseva kulutuskulttuuri. Osassa
näyttelyn teoksissa on käytetty kierrätysmateriaaleja, koska materiaali vaikuttaa siihen, millainen käsitys teoksesta syntyy.
Eräs taiteilija on tehnyt lehmänhännistä majan. Taiteilijaa on kiinnostanut lehmän merkitys eri kulttuureissa.
Swazimaalaiselle taiteilijalle lehmänhäntä on miehisen voiman ja vallan
symboli, ja se on teoksessa yhdistetty
majaan, joka on mielletty naisen elinpiiriksi.
Muita kiinnostavia teoksia ovat kuvasarja Kongon alakulttuurista, kuvasarja
kurjuuden kuvaamisesta elektroniikkakaatopaikalta, erään taiteilijan uskonnolliset teokset, valtava häntäänsä
syövä käärme, maalauksilta näyttävä
valokuvasarja, kierrätysmateriaaleista
tehdyt naamiot ja patsas hevosella
ratsastavasta naisesta. ”Sen ajan, mitä
olen itse ollut töissä täällä, niin tämä
Ars -näyttely on paras. Se on iso ja pe- jassa esiintyvät ihmiset poseeraavat
rinpohjaisesti tehty ”, Tiainen toteaa. paikallaan palavan jätteen keskellä.
Valokuvataulujen lisäksi keskelle huonetta on aseteltu televisioita, joissa
Teoksista
toistuvat taulujen aiheet.
Erityisesti uskontoon viittaavat
Kongon alakulttuuria käsittelevä kuvasarja kuvasi hienosti, kuinka pitkälle teokset ovat kauniita ja mielenkiintoityylikkäästi pukeutuminen ja käyttäy- sia. Huoneen katosta roikkuu symbolityminen voivat mennä. Oikeasti köy- nen valkoinen hahmo, jolla on lattiaan
hät ihmiset kilpailevat siitä, kuka näyt- asti ulottuva laahus.
Taiteilijalla on myös useampi taulu,
tää rikkaimmalta. Takana on ajatus
siitä, että ihmisiä kohdellaan eri tavoin joissa esiintyvillä ihmisillä jalat eivät
näy lainkaan. Tällä tavalla on kuvattu
ulkonäön perusteella.
Elektroniikkakaatopaikan kuvasar- ruumiittomuutta; taiteilija on omassa

uskonnossaan keskittynyt mietiskelemiseen ja meditoimiseen. Taulujen
hahmoilla on uskonnolliset nimet.
Kolme maalauksilta näyttävää valokuvaa kuvaavat afrikkalaista vieraanvaraisuutta. Ihmiset teoksissa esittävät haaksirikkoisia, jotka sopeutuvat
yhteisöön ja saavat korkean aseman.
Meikit ja puvustukset ovat tarkoituksella tehty näyttämään samankaltaisilta kuin vanhanaikaisissa maalauksissa.
Todennäköisesti hauskin näyttelyssä
näkemäni teos on valtava, bensakanistereista valmistettu häntäänsä syövä

käärme eli ouroboros, joka on tunnettu jatkuvuuden, elämän ja kuoleman,
eroamisen ja yhdentymisen symbolina.
Taiteilija on halunnut tuoda esiin kulutuskulttuurin huonompia puolia.
Samalta taiteilijalta ovat myös kierrätysmateriaaleista tehdyt naamiot,
joista jokaisella on oma nimensä. Taiteilija on varmasti pohtinut, minkälainen käsitys ihmisillä on afrikkalaisesta
taiteesta. Useimmille afrikkalaisesta
taiteesta tulevat mieleen naamiot; jos
kerran naamioita ajatellaan afrikkalaisena taiteena, niin sama tehdä niitä.

Kaikkein vaikuttavin teos on mielestäni ”Hallitsija” -niminen teos. Se
on patsas taiteilijan sivupersoonasta
Sofi, joka tässä tapauksessa ratsastaa
hevosella. Sofin asu on sekoitus palvelijattaren ja ruhtinattaren asua. Teos
asetettu ovelasti näytteille niin, että
sen takana olevasta ikkunasta näkyy
Mannerheimin ratsastajapatsas.

Orkesterissa työskentely positiivista vaihtelua
-Meri Pahkala, Katriina Nuorala-

H

elsingin Kaupunginorkesterin
konserttimestari Erkki Palola
aloitti viulunsoiton 10 -vuotiaana Oulun musiikkiopistossa. Hänen
opettajanaan toimi lapsipedagogi
Tatjana Pogozeva. Määrätietoinen
opettaja piti soittotunteja jopa kolme
kertaa viikossa. Aluksi se oli Palolalle
rankkaa, mutta lopulta opettaja sai
hänet innostumaan soittamisesta todella.
Ensimmäisen kerran Palola pääsi konserttimestariksi 16 -vuotiaana Oulun
kaupunginorkesteriin. Ura jatkui, ja
hän päätyi vaativan koesoiton perusteella Radion sinfoniaorkesteriin ja
myöhemmin Helsingin kaupunginorkesterin konserttimestariksi.
Konserttiohjelmistojen suunnittelu
aloitetaan jo kaksi vuotta aikaisemmin.
Jokainen soittaja alkaa itsenäisesti
harjoitella kappaleita pari kuukautta
ennen konserttia ja yhdessä orkesterin kanssa harjoitellaan vasta viikkoa
ennen konserttia. Ohjelmisto vaihtuu
tasaisesti, ja orkesteri pyrkii esittämään hyvin erilaisia kappaleita.
Orkesterissa soittaminen on vaativaa, mutta palkitsevaa; harjoituksia

on noin kuusi kertaa viikossa, ja ne
kestävät max. 5 tuntia. Harjoittelu on
hidasta ja vaatii keskittynyttä työskentelyä. ”Etenemme kuin maratoonarit pikkuhiljaa”, Palola kertoo. Kenraaliharjoituksissa ohjelma mennään läpi
kokonaan. Mahdollisia sairastapauksia
tuuraavat muun muassa Sibeliusakatemian opiskelijat.
Erkki Palolan mielestä hyvin positiivista ovat vaihtelevat ohjelmistot.
Rankkaa ja työlästä hänestä ovat matkustelut kiertueilla. Voimia vaativaa
soittamisessa on myös se, että siihen
tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa. Koko
ruumista rasittaa monen tunnin paikallaan istuminen, ja erityisesti käsilihakset uupuvat helposti. Soittamisessa
tärkeitä ovat myös kuulo- ja näkömuisti. Tärkeää on tutustua hyvin kappaleisiin ja nauttia työstään, sillä se näkyy
esiintymisessä. Orkesterin ohella Palola soittelee alttoviulua ja mandoliinia
sekä säveltää harrastuksenaan. ”Vuodet eri orkestereissa ovat antaneet minulle paljon enemmän, kuin mitä olisin
voinut toivoakaan.”
Katriina Nuorala ja Meri Pahkala
kiittävät haastattelusta.
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Miten tulisi elää, jotta voisi kuolla?

Kun ihminen lakkaa olemasta
-Ismo Impola-

K U VA A J A L A S S I K A A R I A

M

oniko ihminen on valmis
kuolemaan? Moniko on
valmis luopumaan kaikesta, koko elämästään, lakatakseen olemasta? Kansallisteatterin
Idiootin henkilöistä keuhkotautinen
Ippolit ymmärtää kuolevansa pian ja
tekee kaikkensa selittääkseen tuntemuksiaan toisille ihmisille. Samoin ruhtinas Myskin kertoo kiinnostavan tarinan kuolemaantuomitusta miehestä.
Ihminen tietää koko ikänsä, että hänenkin on vielä kerran kuoltava. Yleensä asiaa ei tiedosteta, ja kuolema tulee
yllättäen ja varoittamatta. Ihminen ei
ehdi valmistautua. On kuitenkin tilanteita, jolloin ihminen tietää tai ainakin
on varma siitä, että hän kuolee pian.
Mikä olisi tästä parempi esimerkki kuin
kuolemantuomio? ”Tappaminen rangaistuksena murhasta on kauheampi
teko kuin itse rikos, koska kuolemaantuomitulta viedään toivo”, ruhtinas
Myskin kertoo. Kuolemaantuomittu
tietää kuolevansa itse pian, eikä voi
asialle mitään. Kuolemantuomio on
rikosta pahempi rangaistus, sillä murhattu toivoo loppuun saakka voivansa
pelastua. Kuolemantuomion saanut
taas ei voi tilanteelleen yhtikäs mitään,
vaan voi ainoastaan käyttää elämänsä
viimeiset hetket niin hyvin kuin mahdollista. Aistit virittyvät huomaamaan
ympäristöstä kaiken mahdollisen. Ajatus kulkee nopeammin kuin koskaan
aikaisemmin, ikään kuin koko elämän
ajatukset olisi pohdittava läpi muutamassa hetkessä.
Aivojen toimiessa tällaisella vauhdilla
tietoisuus kuolemasta muuttuu aina
vain tuskallisemmaksi. Mieli haluaa
käydä läpi kaiken tärkeän, jonka ihminen on aina halunnut ajatella läpikotaisin. ”Kun hän alkoi ajatella itseään,
hän tiesi, että kohta hän ei enää ole
mitään, on sitä tai tätä, mutta mitä?”
ruhtinas Myskin jatkaa tarinaansa. Ihminen pelkää ajatusta, että katoaisi
kokonaan eikä häntä enää olisi pian

enää olemassa lainkaan.
Tämän takia ihmiset ovat taipuvaisia
uskomaan iankaikkiseen elämään, vaikka muutoin tahtoisivat kiistää korkeamman voiman olemassaolon. Ihmisen
käsityskyvylle on mahdotonta tajuta
tietoisuuden katoaminen.
Kuolemaantuomitun pohdiskelujen
edetessä pitkälle hän alkaa toivoa, että
ei kuitenkaan tarvitsisi kuolla. Ihminen
vannoo: ”Silloin muuttaisin jokaisen
hetken kokonaiseksi vuosisadaksi,
mitään en hukkaisi, laskisin jokaisen
minuutin, mitään en tuhlaisi suotta.”

Säästyäkseen kuolemalta ihminen siis
lupaa elää koko loppuelämänsä täysillä. Lopulta ajattelu muuttuu kuitenkin
niin tuskalliseksi, että ihminen toivoo
vain kuolevansa mahdollisimman pian.
Sitä paitsi on mahdotonta elää täysillä koko elämäänsä, sillä hetkiä menee
aina hukkaan ja niin on tarkoituskin.
Toisaalta kuolevat ihmiset ajattelevat
usein, että lyhyt elämä ei ole elämisen
arvoista. He ajattelevat, että parasta
olisi kuolla nyt heti eikä joutua kärsimään pitkiä aikoja. ”Muutama viikko
sitten minut valtasi ajatus, että muuta-

man viikon pituinen elämä ei ole elämisen arvoista, mutta vasta nyt näen sen
kirkkaasti”, Ippolit välittää ajatuksiaan.
Vaikka on muutama kuukausi tai viikko
on liian lyhyt aika tehdä kaikkia niitä
asioita, joita on aina halunnut tehdä,
ihminen ehtii järjestellä asioita ja elää
lopun elämäänsä sillä tavoin kuin haluaa. Tilanne on siis täysin erilainen
kuin kuolemaantuomitulla, jolla on
kuolemaan aikaa kenties vain minuutteja. Niinpä ihmisen pitäisi toteuttaa
haaveensa heti, kun se on mahdollista.
Näin mikään ei kuoleman yllättäessä

jäisi harmittamaan. Aina kuitenkin on
jotakin tärkeämpää, jotakin kiireellisempää, jotakin, joka on tehtävä ennen haaveiden toteuttamista.
”Mitä hyödyttää lukea, tai oppia
mitään vain muutaman kuukauden
tähden?” Ippolit valittaa. Kuoleman
lähestyessä tuntuu hyödyttömältä
opetella uusia asioita, koska niillä ei
ole kuolleelle mitään merkitystä. Ihmisten haaveet siis tuntuvat kuolevasta merkityksettömiltä. Mutta eikö
ihmisen olisi kuitenkin hyvä toteuttaa
elinikäisiä haaveitaan, joita on aina

Idiootti – ihmissielun syöverin tutkija
-Sofia Pakkanen-

V

enäjän kirjallisuuden professori
Pekka Pesonen tutustui Dostojevskin Idioottiin 16 -vuotiaana. Idiootti vaikutti jopa hänen
päätökseensä, missä koulussa opiskeli.
Nuoruudessa hän mietti koulun vaihtoa, koska venäjän kielen opiskelu oli
tällöin pakollista hänen koulussaan.
Hän oli kiinnostunut enemmän latinan kielen kuin venäjän opiskelusta.
Löydettyään Idiootin hän innostui venäjän kielestä ja jatkoi alkuperäisessä
koulussa.
”Dostojevskin Idiootti jakaa paljon mielipiteitä. Romaanissa on hyvin
dramaattisia ja hurjia tekoja. Henkilöt
ovat päästään sekaisin, ja ihmissuhteet
ovat vaikeita”, Pesonen kuvailee. Idiootti on kiehtonut professoria eri elämän vaiheissa, ja romaani aukeaa aina
uudella tavalla.
Idiootista on tehty neljä eri suomennosta; ensimmäinen suomennos
on jo 1920 -luvulta. Olli Kuukasjärven suomennos Idiootista on uusin.
”Vanhoissa suomennoksissa on paljon vanhahtavaa kielenkäyttöä sekä
yleensäkin vanhaa venäläistä kieltä.

Kuukasjärvi ei poistanut näitä seikkoja
kokonaan, vaan korjasi niitä vähemmän
silmille pomppaavaksi”, Pesonen kertoo. Hän suosittelee lukemaan uudet
suomennokset ensin.
Dostojevski on suurimpia ihmissuhteiden kuvaajia. Ihmissuhteet ovat
yhtä aikaa kaaottisia, sekavia ja romaaneista löytyy paljon sivuhenkilöitä. ”Dostojevskin tavoitteena oli luoda
täydellinen hyvyys. Täytyy olla hullu
ollakseen täydellisen hyvä”, Pesonen
sanoo. Idiootin päähenkilö Myskin on
kristushahmo, ja hänet Dostojevski on
yrittänyt kuvata täydellisen hyväksi.
Onko ruhtinas siltikään läpeensä hyvä,
niin kuin annetaan ymmärtää. ”Myskinin nimi tulee venäjänkielisestä sanasta mys, joka tarkoittaa hiirtä”, Pesonen
selvittää. Nimi onkin hyvin kuvaava
Myskinille, tälle hiirulaiselle.
Romaanissa seikkaileva Rogozin herättää paljon tunteita. Pesonen kertoo
Rogozinin nimen tulevan myös venäjänkielisestä sanasta. Rogozin tarkoittaa sarvia sekä sarvipäätä. Tämä
symboloi piruhahmoa, joka Rogozin
romaanissa todella on. ”Mutta onko
hän oikeasti paha”, miettii Pesonen.
Dostojevskin romaaneille tyypillistä

on ihmissuhdeproblematiikka. Kirjoittaja myös usein kuvaa
ihmisiä ääritilanteissa: vinttikomeroissa,
kellareissa, portaissa
sekä muissa paikoissa,
joissa törmätään sattumalta. Yhtäkkiä sanan voi löytää romaanista useaan kertaan.
”Dostojevski
oli
myös harras uskovainen, joka kuului ortodoksiseen kirkkoon
eikä hyväksynyt muita
uskontokuntia. Hänellä oli silti yksi heikkous; mies oli uhkapeluri
ja menetti huomattavia summia ja toimi
itsetuhoisella tavalla”,
Pesonen selventää.
Idiootista voi löytää
Vasemmalta Sofia Pakkanen, Jemina Bäckman ja Venäjän kirjallisuuden professori Pekka Pesonen.
myös elämänohjeita:
Opiskelijat antoivat professorille lahjaksi Vetten Laijoilta –kotiseutuhistorian.
kuinka hyvän ihmisen
tulee toimia ja ilmaista itseään. Moniin nen tunnustaa.
”Kaikki Dostojevskit ovat suurta
henkilöihin Idiootista voi helposti sa”Henkilö, joka on silmikkäin kuole- maailmankirjallisuutta.”
maistua. ”Nuorempana kuvitteli, että man kanssa, toistuu usein Dostojevsvoisi olla yhdenlainen ruhtinas”, Peso- kin romaaneissa”, Pesonen kertoo.
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siirrellyt, koska myöhemminkin on aikaa? Tätä ei kuitenkaan yleensä tule
ajateltua, kun kuolemaa ei pidetä vielä
ajankohtaisena.
”Minulla ei ole siitä [Ippolitin sairaus] mitään harhakuvitelmia, mutta
mitä enemmän tiedostan kuoleman,
sitä enemmän takerrun elämään”, Ippolit kertoo. Ihminen ei halua päästää irti ainutlaatuisesta elämästään.
Edes vakavasti sairas, suurissa tuskissa oleva ihminen ei haluaisi kuolla, jos
hänellä vain olisi jokin keino parantua
taudistaan.
Kuolevien ihmisten mielestä terveet
ihmiset, joilla on vielä elinvuosia runsaasti, elävät liian kevyesti eivätkä arvosta elämäänsä. ”Kuinka ihmiset, joilla on paljon elämää jäljellä eivät osaa
rikastua?” Ippolit ihmettelee. Kuolevat
ovat terveille ihmisiä katkeria näiden
laiskuudesta ja huolettomuudesta, eivätkä voi sietää näiden valitusta köyhyydestä ja muista ongelmista, jotka
heidän mielestään ovat laiskuuden
seurausta.
Mutta kuten sanottua, kuolemalta
pelastuva ihminen ei kaikesta huolimatta kykene elämään koko elämäänsä
täysillä ja tuhlaa monia hetkiä kuten
ennenkin. Kokemus ei siis aina auta
ihmisiä elämään ahkerammin ja huolellisemmin.
”Mitä on onnellisuus?” Ippolit pohtii ja antaa esimerkin: ”Jos Kolumbus
oli onnellinen, hän ei ollut onnellinen
löydettyään Amerikan, vaan silloin,
kun hän etsi sitä!” Ippolit osuu oikeaan sanoissaan. Ihminen, joka pyrkii
johonkin, on onnellisempi yrittäessään
toteuttaa aikeensa kuin sen jo toteutettuaan. Pyrkimyksen toteuduttua
ihminen tulee lopulta surulliseksi, sillä
hän on menettänyt jotain, jota hän ei
aikaisemmin huomannut olevankaan.
”Mitä on löytäminen verrattuna ikuiseen elämän etsintään?” Ippolit toteaa
lopuksi. Eduard Bernsteinin sanoin:
”Päämäärä ei tarkoita minulle mitään,
liike on minulle kaikki kaikessa.” Matka
on ihmiselle tärkeämpi kuin perillepääsy.

He, jotka tietävät väistämättömän
kuoleman olevan pian edessään, haluaisivat päästä pois kärsimyksistään
helpolla kuolemalla. He, kuten Ippolit, oikeuttavat tekonsa sanoen: ”Ketä
varteen minun täytyy kestää tuomioni
määräajan? Moraaliko sen vaatii? Jos
olisin täysissä voimissa ja ”hyödyksi
yhteiskunnalle” ratkaisuani voisi tarkastella moraalisesta näkökulmasta.”
Ihminen ei halua kärsiä enempää kuin
on pakko. Kun tietää kuolevansa eikä
elämässä ole enää mitään elämisen
arvoista, itsemurha tuntuu ainoalta
järkevältä vaihtoehdolta. Aina kuitenkin pitäisi olla jotain elämisen arvoista,
jotakin, josta pitää kiinni viimeiseen
saakka.
Elämän päättyessä monet asiat menettävät merkityksensä: luonto, rakkaus, elämä ja kauneus. Kuoleva ei niistä
välitä. Loppujen lopuksi ne ovat merkityksettömiä.
Kuolemaa pelkäävä ihminen saattaa
kääntyä johonkin maailman lukemattomista uskonnoista. Monet uskonnot
tarjoavat pelastusta, mahdollisuutta
elää ikuisesti ja välttää kärsimykset
tuonpuoleisessa tai tietoisen olemassaolon katoamisen. Toisaalta kuoleman lähestyessä ihminen voi katkeroitua ja ihmetellä: ”Pitääkö minun ylistää
sitä, joka määrää minun kärsimyksistäni?” Ihminen alkaa epäillä korkeamman
voiman olemassaoloa tai vihata tätä,
koska juuri hänen on kuoltava.
Toisaalta ihminen voi hyväksyä kuolemansa osana maailmankaikkeuden
toimintaa ja elää sen mukaisesti. ”Jotta
atomi voi syntyä, toisen täytyy kuolla”, Ippolit sanoo. Kaiken kaikkiaan
on mahdotonta elää elämäänsä siten,
ettei hukkaisi hetkeäkään. Ihmisen on
vain toteutettava unelmiaan aina, kun
se on suinkin mahdollista. Kun kuolema viimein koittaa, ihmisen tulisi
tuntea tehneensä ja saaneensa kaiken
haluamansa.

MAALASIN Impressionismin valtiaan Claude Oskar
Monetin kuvaamaan Dostojevskin Idiootti romaanissa seikkailevaa Rogozinia. Claude Oskarin muotokuva
on valmistunut vuonna 1867.
Monetin muotokuva kuvaa todella hyvin Rogozinia,
joka on tumma ja komea. Rogozinia pidetään salaperäisenä ja intohimoisena miehenä, jolla on paljon vaikutusvaltaa. Rogozin kuvataan hyvin varakkaana. Siksi
kuvasin maalaukseen alkuperäistä huolitellumman ja
rikkaamman näköisen miehen.
Maalaus onnistui erittäin hyvin ja ylitti jopa odotukseni. Huomasin olevani parempi maalaamaan, kuin olin
luullut.
Työn maalasin akryylimaaleilla, ja ihan vain sen takia, koska ne ovat parempia kuin normaalit pullovärit.
Taustan pohjustin gessolla; näin tausta erottui paremmin maalauksesta.
Maalauksen tekemisessä oli haasteellista tehdä maalauksesta oikeasti elävän näköinen, ja erityisesti ihan
värin maalaaminen tuotti hankaluuksi. Loppu hyvin,
kaikki hyvin, kuitenkin.
Opin erilaisia maalaustekniikoita, suurimmaksi osaksi nimenomaan ihon ja kasvojen maalauksesta. Värien
sekoittelu onnistuu tulevaisuudessa varmasti helpommin.
Maalauksessa tekisin varmaan toisin sen, että maalaisin miehestä vanhemman näköisen. Vaikka itse
romaanissa Rogozin kuvataan reilu parikymppisenä
miehenä, teatteriesityksen ja joitakin jaksoja televisiosarjasta katsoneena kuvittelen Rogozinin nyt vanhempana miehenä.
Sofia Pakkanen
TYÖNI KUVAA Idiootin henkilöä Lebedeviä. Mielestäni tämä on melkoinen narri, joten kuvasin tämän narrina. Alkuperäinen maalaus on Jan Matejkon
Stanczyk, joka esittää puolalaista hovinarria. En juuri
muuttanut alkuperäistä maalausta, piirsin vain hahmolle vain omat kasvoni. Hahmon ympärille jätin alkuperäisen tuolin ja pimeän ympäristön.
Valitsin Lebedevin, koska en halunnut tehdä päähenkilöistä, joista on olemassa jo lukuisia tulkintoja.
Halusin siis tehdä jostain sivuhenkilöstä, koska näiden
luonteenpiirteitä ei ole niin paljoa vielä tutkittu.
Vaikka Lebedev onkin mielestäni narrimainen persoona, hän saattaa kuitenkin sisimmässään elää ikään
kuin pimeydessä. Ehkä hän suree kuollutta vaimoaan,
tai on kokenut jotakin muuta traagista. Kaikella leikinlaskullaan ja valehtelullaan hän yrittää peitellä todellisia tunteitaan. Siksi piirsin hahmon kalpeaksi ja
ilmeettömäksi.
Mielestäni työni onnistui kohtalaisesti. Oikeanlaisen
maalauksen löytymisessä kesti, mutta aloin pian jo
piirtää sitä ”paperille” sen löydettyäni. Maalaus onnistui myös ihan kelvollisesti, vaikka olisin voinut yrittää tehdä värisävyistä tasaisempia ja sopivampia. En
ole ennen juuri akryylimaaleja käyttänyt tai sekoitellut. Myös varjostusten tekeminen osoittautui vaikeaksi, koska olen piirtänyt vähän. Olen työhön kuitenkin
loppujen lopuksi tyytyväinen.
Ismo Impola

K U VA A J A L A S S I K A A R I A

YLIMIELINEN, KYLMÄ, ITSERAKAS... Näin
ajattelin Nastasja Filippovnasta, kun luin katkelmia
romaanista Idiootti. En ole lukenut koko kirjaa läpi,
mutta katkelmien perusteella sain Nastasjasta hieman viileän, mutta surullisen näköisen kuvan. Tummat
hiukset, paljastavat vaatteet...
Löysin Peter Paul Rubensin maalauksen surusilmäisestä naisesta, jolla näkyy paljasta pintaa. Siitä lähdin
tekemään hieman omanlaista Nastasjaa. Kaikki muu,
paitsi kasvot ja värit ovat samoja, kuin Rubensin maalauksessa. Kasvoissa pitäisi näkyä siis omia piirteitäni.
Onnistuin mielestäni hyvin hahmon väreissä ja piirtämisessä. Värit eivät ole samat kuin Rubensin maalauksessa, koska mielestäni Nastasja on "värikäs"
persoona, joten monet eri värit kuvaavat juuri sitä.
Kuvassa on sekä tummia että kirkkaita värejä.
Ihon väri oli erityisen vaikea saada oikeanlaiseksi
sekä varjostukset. Niitä tein sitten kauemman aikaa,
mutta loppujen lopuksi ne onnistuivat ihan hyvin.
Teoksen naisen hattuun, höyhenten maalaamisen
sijaan olisin voinut laittaa oikeita höyheniä ja esimerkiksi mekon värit olisivat saaneet olla hieman tummempia.
Kuitenkin olen ihan tyytyväinen lopputulokseen,
ottaen huomioon sen, etten ole ennen pahemmin
maalaillut ihmistä.
Katriina Nuorala

Minttu Mustakallio esittää Nastasjaa.
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HALUSIN TEOKSESSANI KUVATA yhden romaanin keskeisimmistä henkilöistä. Koska olen aina ihaillut rohkeita, kauniita ja naisellisia naisia, valitsin
Nastasja Filippovnan. Onnistuin todella hyvin saamaan aikaan realistisen ja aidon näköisen naishahmon ja sain luotua kasvoille juuri sen ylimielisen ja ylpeän,
mutta samalla salaperäisen ja haaveilevan ilmeen.
Materiaaleiksi valitsin akryylimaalit ja viimeistelyssä käytin myös öljyvahaliituja. Pidän todella maalaamisesta, ja akryylimaalit ovat paitsi riittoisia myös
helppoja käsitellä. En halunnut, että taulusta tulisi mikään härpäkkeiden sekamelska (eli en siis harrasta leikkaa-liimaa-askartele – tekniikkaa!) vaan että
kuva olisi hillitty, kuten esikuvansa Nastasja Filippovnakin oli.
Teosta oli ilo työstää, mutta haasteita myös riitti. Tausta on minulle aina
”heikko kohta”. Se kun ei ikinä tahdo onnistua. Selvisin kuitenkin mielestäni
kohtuullisesti; tausta muotoutui sopivan tasaisen tummanvihreäksi.
Mitä sitten opin teosta maalatessani? No ainakin sen, että kannattaa olla
kärsivällinen. Myös tarkkuus oli asia, jota toden teolla taisin harrastaa vasta
tässä maalauksessa; keskityin täysin sydämin kasvojen yksityiskohtiin aina varjostuksista silmien väriin ja muotoon.
Näin jälkikäteen ajateltuna olisin ehkä tehnyt alkuvaiheessa yhden asian toisin, nimittäin sen, että olisin tosissani irrotellut kasvojen ilmeissä. Ylimielisyyteen olisi hillityn ilmeen sijaan sopinut hyvin vaikka ”nokka pystyssä” illistäminen. Eikö tehtävänannossa nimenomaan lukenut, että ”voit liioitella kasvojen
ilmeitä”? Nyt siis tavallaan harmittaa se, miten ”vakavin mielin” työtäni tein,
vaikka toisaalta tietysti olen siihen myös tyytyväinen.
Johanna Juuso

TEOKSENI KUVAA Idiootti romaanin päähenkilöä ruhtinas Myskiniä, jonka luonteenpiirteitä (kuten herkkyys, kauneus, yksinkertaisuus) löysin Edvard Munchinin teoksesta Puberteetti. Edvard Munch maalasi Puberteetin vuonna 1886. Teoksessa Munch
kuvaa nuoren tytön pelkoa tulevasta ja tuntemattomasta elämästä. Munch halusi tuoda
nuoren tytön alastomuudella esille avuttomuuden, aseettomuuden ja pelon. Nämä samat teemat ovat läheisiä myös ruhtinas Myskinin elämässä.
Myskin sairastaa epilepsiaa, joten hän ei voi mennä edes naimisiin; hän on invalidi.
Myskiniä pidetään idioottina, jolla ei ole samanlaista arvokkuutta kuin muilla. Myskin on
sisimmiltään herkkä ja kaunis persoona, joka ei pelkää mitään, mutta pelkää silti kaikkea.
Hän on hyvin erikoinen ja kysymyksiä herättävä henkilö, jonka elämä kiehtoi minua niin,
että halusin tehdä teokseni hänestä.
Mielestäni teos onnistui melko hyvin. Valitsin materiaaleiksi akryylimaalit ja pastellivärit. Käytin myös hieman puuvärejä. Maalaaminen tuntui selkeimmältä ja parhaalta
vaihtoehdolta sotkuisen taustan aikaansaamiseen. Kun sain taustan maalattua, minun
täytyi päättää, miten saisin tehtyä maalaukseen vielä varjostukset ja monimutkaiset värilliset yksityiskohdat. Maalaamalla siihen olisi mennyt pieni ikuisuus, eikä lopputulos
varmastikaan olisi miellyttänyt minua, joten otin käyttööni pastellivärit, joilla oli helppo
tehdä värikkäät ja sotkuiset yksityiskohdat sekä varjostukset.
Haasteellisinta oli saada värikkäät yksityiskohdat oikeisiin kohtiin maalausta ja oikealla tavalla tehtyä. Yksityiskohtia oli tehtävä erilaisilla tyyleillä. Jotkin kohdat piti värittää sotkuisesti ja häivyttää laajalle alueelle, kun taas toiset piti saada selkeiksi viivoiksi
tai siksakeiksi.
Tässä työssä käytin ensi kertaa akryylimaaleja ja opin käyttämään pastelliväreja taitavammin. Opin tekemään pastelliväreillä elollisen näköisiä varjostuksia ja korostamaan
sävyjä oikealla tavalla.
Jos voisin tehdä jotain teoksessani toisin, maalaisin heti aluksi tytön varjoon tummempaa maalia, koska musta pastelliväri ei oikein tarttunut maaliin. En siis saanut varjosta yhtä tummaa kuin olisin halunnut, mutta olen silti tyytyväinen lopputulokseen.
Hinni Viirret

IDIOOTIN HYVIN KIRJAVISTA HENKILÖHAHMOISTA valitsin lopulta Aglajan. Aluksi
Idiootti romaania lukiessa pidin Aglajaa vain pinnallisena ja hemmoteltuna tyttönä. En pitänyt häntä erityisen kiinnostavana, enkä olisi luultavasti valinnut häntä. Mutta yksi romaanin
kohtaus, muutti mielipiteeni. Ymmärsin paremmin Aglajan ylimielistä ja ivallista asennetta ja
näin ulkokuoren alta muutakin.
”Olen nyt kaksikymmentävuotiaana kotonani kuin tynnyrissä ja minua yritetään kokoajan
naittaa. Jo neljätoistavuotiaana ajattelin karata, vaikka olinkin silloin hölmö. Nyt olen punninnut kaikkea ja odotin teitä saadakseni kuulla ulkomaiden oloista. En ole nähnyt ainoatakaan goottilaista katedraalia, haluan käydä Roomassa, haluan nähdä kaikki tieteelliset kokoelmat, haluan opiskella Pariisissa; olen koko viime vuoden valmistautunut, olen opiskellut
ja lukenut paljon kirjoja; olen lukenut kaikki kielletytkin kirjat.”
Heti kun näin Jean Honoré Fragonardin maalauksen Kirjaa lukeva Tyttö, näin kuvassa
Aglajan lukemassa kiellettyä kirjaa. Maalaus on klassismin ajalta, joka tarkoitti kuvataiteessa
pyrkimystä puhtauteen ja paluuta selkeisiin linjoihin rokokoon koristeellisuuden jälkeen.
Maalauksen idea ainakin on hyvin yksinkertainen; tyttö, joka lukee kirjaa. Kuvan tunnelma
on jotenkin rauhallinen. Yritin saada tunnelman tuotua omaankin työhöni. Halusin ajatella
Aglajan, jonka ympäriltä yleensä ei draamaa puutu, rauhallisena ja keskittyneenä.
Seinien tumma väri kuvaa Aglajan sisäisiä tuntemuksia, kun hänen elämäänsä yritetään
kontrolloida ja hallita. Aglaja on tyttö, joka haluaa tietää. Väri sopii myös kuvaamaan sitä,
että hän on tekemässä jotain kiellettyä. Puku ja sen keltainen väri kuvaavat sitä, miltä Aglaja
vaikuttaa ulkoapäin muiden silmissä.
Työn lopputulokseen olen pääosin tyytyväinen. Erityisesti varjostukset ja valot onnistuivat, vaikkakin niiden tekeminen oli ehkä kaikista haasteellisinta. Puvun hihan röyhelöitä
en saanut monen, monen yrityksen jälkeenkään onnistumaan, joten ne ovat ainoa asia,
jonka olisin halunnut tehdä toisin. Maalasin koko työn, lukuun ottamatta muutamia puuväreillä tehtyjä rajoja, koska pidän maalaamisesta ja se sopi parhaiten juuri tähän työhön.
Maalaustekniikkaan liittyvistä jutuista opin, miten vedellä laimennetulla maalilla voi tehdä
pehmeitä, läpikuultavia varjostuksia ja osittain sen takia sainkin varjostukset toimimaan niin
hyvin. Yritin myös miettiä tarkkaan kaikki värit ja yksityiskohdat, mutta koska ne olivat jo
alkuperäisessä kuvassa niin sopivia, en tehnyt suurempia muutoksia.
Riia Tiikkaja
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