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Juuri nyt » Keskon liikevoitto kasvussa Etsi

Kunnianhimoinen tutkielma diktatuurista

Kansan keskuudesta etsitään uutta johtajaa, joka antaisi toivon valoisammasta tulevaisuudesta.

Teatteri | Turun Sanomat | 14.11.2011 1:33 | 0

•  Tuukka Jukola ja työryhmä: Paratiisi, Turun ylioppilasteatteri, ohjaus Tuukka Jukola, lavastus Arttu
Aarnio, puvustus Aino Suvanto, valot Alexander Salvesen, äänet Marko Uuttu, ensi-ilta 12.11.

Millaisia ”paratiiseja” johtajat meille tarjoavat ja miten saavuttamattomiksi nuo haavekuvat
todellisuudessa jäävät?

Keväällä 2010 Tuukka Jukola ohjasi Turun ylioppilasteatteriin vallankäytön teemoja tutkivan
Reviirin. Kunnianhimoisesti toteutetussa Paratiisissa Jukola jatkaa samoilla linjoilla. Tällä kertaa
huomio kohdentuu suljettuihin yhteisöihin ja diktatuureihin.

Paratiisi käsittelee nykyteatterin keinoin sitä, miten ihminen yrittäessään löytää helppoja
vastauksia elämän suuriin ja vaikeisiin kysymyksiin mieluusti turvautuu karismaattisen johtajan
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Lisää uutisia

TS:n Verkkokeskustelun säännöt

tarjoamiin mustavalkoisiin vastauksiin, joiden ihanteellisen ulkokuoren alla piilee usein sortavia
ja väkivaltaisia käytäntöjä.

Esitys on syntynyt ryhmälähtöisesti, ohjaajan alkuideoiden pohjalta. Kenties työtavan valinta
osaltaan heijastelee vallan ja vastuun jakamisen periaatetta autoritäärisen johtajaohjaajuuden
sijaan?

Ketjumainen kokonaisuus koostuu yhdeksästä käsiohjelmassa nimetystä episodista. Kunkin
kohtauksen olemassaolo tulee perustelluksi tutkielman teeman näkökulmasta, mutta kohtausten
intensiteetti vaihtelee.

Esitys käynnistyy ja päättyy energisesti, mutta keskivaiheille sijoittuu useita samantyyppisiä lähes
sanattomia, fyysisen kamppailun avulla ilmaisevia kohtauksia, jotka saivat minut kaipaamaan
enemmän yllätyksellisyyttä, kenties jotain kepeää raskaan paatoksen ja ironian vastapainoksi.

AGGRESSIIVISTA LÄSNÄOLOA

Esityksen visuaalinen ilme on pelkistetty. Näyttämölle tuodaan toiminnallisia objekteja, kuten
mallinukkien torsot laboratoriossa, jossa kehitellään uutta ehompaa ihmistä, tai teleportti, jota
vain johtaja osaa ja saa käyttää.

Mainos

Mainos

Näyttelijät Antti Ainola, Siiri Heino, Pauliina Laaksonen-Elden, Suvi Puttonen, Inkeri Raittila,
Visa Sarparanta, Laura Taberman, Noora Tilus ja Elina Tuominen monissa rooleissaan
muodostavat energisen ja aggressiivisesti läsnä olevan ensemblen.

Paratiisi voidaan nähdä niin kutsuttuna musiikillistettuna teatterina, koska se rakentuu
ensisijaisesti erilaisista näyttelijöiden synnyttämistä toiminnan rytmeistä sekä konkreettisista
äänistä, jota varsinainen musiikki ja äänitallenteet paikoitellen harkitusti tukevat.

Kuten Reviirissä myös Paratiisissa näyttelijäntyö on fyysistä ja tarkoin koreografioitua. Puhetta
käytetään niukasti, ja kun käytetään, kyse on enimmäkseen erilaisista komennoista tai
julistuksesta.

Näyttelijöiden fyysisestä ja äänellisestä toiminnasta syntyy kuoromainen, kollektiivinen
kokonaisuus. Tämä ratkaisu assosioituu luontevasti ihmisjoukkoihin, jotka Paratiisin tapauksessa
odottavat johtajaa, joka kertoisi, mihin suuntaan elämässä tulisi kulkea.

Esityksessä nousee esiin neljä lähihistoriasta tunnettua johtajakarikatyyria; Muammar Gaddafi,
Adolf Hitler, Urho Kaleva Kekkonen sekä Margaret Thatcher. Näiden lisäksi nähdään sekalainen
joukko kansan riveistä nousevia hahmoja, jotka tavoittelevat Gaddafin seuraajan asemaa.

ANNINA KARHU
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