
Massiivista	intiimiyttä	
	
Immersiivisen	 teatterin	 ikonisin	 ryhmä	 Punchdrunk	 on	 toteuttanut	 ensimmäisen	 teoksensa	
Kiinaan.	 Sleep	 No	 More	 Shanghai	 yhdistää	 itää	 ja	 länttä	 sekä	 alkuperäislähteiltään	 että	
esiintyjiltään.	Kokeellisen	taiteen	mahdollisuudet	eivät	kuitenkaan	Kiinassa	jakaannu	tasaisesti.			
	
Punchdrunkin	 Sleep	 No	 More	 perustuu	William	 Shakespearen	Macbethiin.	 Se	 oli	 ryhmän	
läpimurtoteos	 vuonna	 2003,	 jolloin	 se	 toteutettiin	 Lontoossa	 vanhaan	 viktoriaanisen	 ajan	
kouluun.	 Se	 oli	 ensimmäinen	 teos,	 jossa	 ohjaaja	Felix	 Barrett	 ja	 koreografi	Maxine	Doyle	
tekivät	 yhteistyötä.	 Tämä	 yhteistyö	 loi	 pohjan	 laajamittaisille	maskiesityksille,	 joista	 ryhmä	
kansainvälisesti	tunnetaan.	Yhteistyö	jatkuu	Sleep	No	More	Shanghaissa.	
	
Lontoon	jälkeen	Sleep	No	Moresta	on	tehty	useampi	versio,	joista	tunnetuinta	on	esitetty	tällä	
hetkellä	kahdeksan	vuotta	New	Yorkissa.	Uusin	on	Shanghaissa	joulukuussa	2016	avattu	Sleep	
No	 More	 Shanghai.	 Siinä	 yleisölle	 puetaan	 maskit,	 jotka	 erottavat	 sen	 esiintyjistä.	 Maski	
kasvoillaan	yleisö	seikkailee	vapaasti	suuressa	esitystilassa,	joka	koostuu	viidestä	kerroksesta	
ja	90	erilaisesta	huoneesta.		
	
Lavastus	on	elokuvallisen	tarkkaa.	Huoneissa	kulkevasta	ja	esineitä	käsin	koskettavasta	se	ei	
tunnu	 lavastukselta,	 vaan	 todellisilta	 huoneilta,	 vaikka	 Shanghaissa	 ollaankin	 osassa	
huoneista	 1930-luvulla.	 Esiintyjät	 ovat	 tanssijoita,	 ja	 esiintymisen	 tapa	 on	 yhdistelmä	
abstraktia	 tanssia,	 nykyteatterillisia	 roolihahmoja	 ja	 yhdelle	 yleisön	 jäsenelle	 suunnattujen	
esitysten	kohdalla	intiimiä	vuorovaikutusta	esiintyjän	ja	yleisön	jäsenen	välillä.		
	
Yhdelle	 yleisön	 jäsenelle	 suunnatut	 esitykset	 ovat	 lyhytkestoisia	 syväsukelluksia	
kokemuksellisuuteen	laajan	teoksen	sisällä.	Ainakin	Shanghain	version	kohdalla	ne	löytyivät	
juonen	 kannalta	 vähäpätöisemmistä	 hahmoista.	 Juoni	 on	 tosin	 erittäin	 hajotettu.	
Periaatteessa	 juoni	 on	 mahdollista	 kokea	 lineaarisesti	 jos	 sen	 löytää	 rakennuksen	 sisältä	
päähenkilöitä	 seuraamalla,	 mutta	 todellisuudessa	 jokainen	 yleisön	 jäsen	 kuratoi	 itselleen	
oman	kokemuksensa	teoksen	maailmasta.		
	
Estetiikaltaan	 teos	 on	 yhdistelmä	 David	 Lynchin	 elokuvallisuutta	 ja	 eeppisiä	 installaatioita,	
joihin	 kuuluu	 mm.	 yhteen	 kerrokseen	 rakennettu	 hautausmaa	 ja	 toiseen	 kerrokseen	
rakennettu	 bambumetsä.	 	 Teoksen	 nimi	 Sleep	 No	 More	 saattaa	 viitata	 niin	 Macbethin	
kyvyttömyyteen	nukkua	murhan	jälkeen	kuin	teoksen	tavoitteeseen	konkreettisesti	herättää	
yleisö	passiivisuudestaan	aistien	ja	liikkeen	avulla.		
	
Idästä	ja	lännestä	
	
Shanghain	 versiossa	Macbethiin	 on	 yhdistetty	 kiinalaisia	 legendoja.	 Vaikka	 olen	 opiskellut	
sekä	 kiinan	 kieltä	 että	 kulttuuria,	 en	 esityksen	 aikana	 tunnista,	 mistä	 legendoista	 on	 kyse,	
mutta	en	ehkä	vain	ole	tietoinen	niistä.	Tosin	kysyin	teoksesta	myös	muutamalta	kiinalaiselta	
yleisön	 jäseneltä,	 eivätkä	 hekään	 niitä	 tunnistaneet.	 Toisaalta	 Punchdrunkin	 tapa	 käsitellä	
alkuperäislähteitä	 on	 niin	 tunteeseen	 keskittyvä,	 että	 niissä	 ei	 pyritäkään	 välittömästi	
tunnistettaviin	viitteisiin.	
	
Alkuperäislähteiden	 lisäksi	 myös	 teoksen	 esiintyjät	 tulevat	 idästä	 ja	 lännestä.	 Vaikka	
Punchdrunk	alkaa	laajentua	kansainvälisesti	yhä	suuremmaksi	toimijaksi,	on	hienoa	huomata,	
että	 ryhmän	 paikkasidonnaisuuden	 perinteestä	 nouseva	 työskentely	 ottaa	 huomioon	



paikallisen	 kontekstin,	 eikä	 monien	 teatterin	 vientituotteiden	 tavoin	 käänny	 kulttuuriseksi	
kolonialismiksi.		
	
Jos	Punchdrunkin	 teosta	haluaa	 tarkastella	kriittisesti,	 sen	 lähestymistavassa	 suorat	 viitteet	
on	 niin	 pitkälle	 häivytetty,	 että	 se	 menee	 läpi	 Kiinan	 valtion	 tiukasta	 taiteen	 sensuurista.	
Kiinalaista	 lähestymistapaa	 taiteen	 sensuuriin	 voi	 valaista	 vertaaminen	 Shanghaissa	
toimivaan	 kiinalaiseen	 nykyteatteriryhmään.	 Teatteriohjaaja	 Zhao	 Chuanin	 vetämä	 Grass	
Stage	 -teatteriryhmä	 ei	 hae	 lupia	 toiminnalleen,	 koska	 se	 ei	 niitä	 saisi.	 Ryhmä	 on	 siten	
pakotettu	esiintymään	siellä,	missä	se	on	mahdollista,	kukaan	ryhmän	jäsenistä	ei	saa	palkkaa	
ja	silti	he	ovat	erittäin	sitoutuneita	kokeelliseen	työskentelyyn.		
	
Punchdrunkin	 maahan	 tuotu	 ja	 menestykseksi	 todistettu	 kokeellisuus	 ja	 Grass	 Stagen	
paikallisuudesta	kipeästi	nouseva	kiinalainen	kokeellisuus	ovat	kuin	yö	 ja	päivä.	Kiinalainen	
sensuuri	on	tarkka	siitä,	mikä	versio	kokeellisuudesta	sallitaan.	
	
Kiinalainen	yleisö	
	
Immersiivisissä	 esityksissä	 yleisö	 muodostaa	 konkreettisesti	 keskeisen	 osan	 teosta.	
Punchdrunkin	 yhteydessä	 tämä	 näkyy	 erityisesti	 yleisön	 muotoutuessa	 maskikasvoisiksi	
parviksi	 teoksen	 kohtauksiin.	 Olen	 kokenut	 Punchdrunkin	 teoksia	 sekä	 New	 Yorkissa,	
Lontoossa	että	Shanghaissa	ja	eri	kontekstit	heijastuvat	yleisön	käyttäytymiseen.		
Immersiiviset	esitykset	ovat	vasta	tekemässä	tuloaan	Shanghaihin.		
	
Tämä	näkyy	yleisön	 reaktioissa.	 Se	on	 todella	vereslihalla.	Punchdrunkin	 tapa	vetää	mattoa	
yleisön	 alta	 pelästyttää	 useat	 ihmiset	 niin,	 että	 he	 törmäilevät	 toisiinsa.	 Eräs	 tuntematon	
naisoletettu	 hakee	 minusta	 turvaa	 heti	 esityksen	 alussa	 kun	 esiintyjä	 ilmestyy	 yllättävästä	
suunnasta.	 	 New	 Yorkissa	 on	 jo	 opittu	 käyttämään	 Punchdrunkin	 esityksiä,	 ja	 yleisö	 jahtaa	
erityisesti	yhdelle	yleisön	jäsenelle	toteutettavia	pienoisesityksiä.	Niitä	saavat	vain	harvat.	
Shanghaissa	yleisö	 ei	 ole	 vielä	 tähän	 tottunut,	 ja	 kerään	näitä	 aarteita	 suhteellisen	helposti.	
Poimin	niitä	yhdessä	esityksessä	kolme.		
	
Henkilökohtainen	on	poliittista	Kiinassakin	
	
Felix	 Barrett	 on	 sanonut,	 että	 suurten	 maskiesitystenkin	 keskellä	 Punchdrunk	 kiteytyy	
yhdelle	 yleisön	 jäsenelle	 kerrallaan	 tehtävissä	 esityksissä.	 Live	 artin	 perinteestä	 nousevat	
yhdelle	ihmiselle	tehtävät	esitykset	nojaavat	Punchdrunkin	kohdalla	vahvasti	intiimiyteen.	
Vaikuttavimmassa	 yksilöesityksessä	minut	 vietiin	 koko	 esitystilan	 yllä	 olevaan	 kerrokseen,	
jonne	 ei	 päästetty	 muita.	 Siellä	 sairaanhoitaja	 istutti	 minut	 vanhaan	 puusta	 tehtyyn	
rullatuoliin,	 joka	vedettiin	paareiksi	heti	kun	 istuin	siihen.	Sen	 jälkeen	sairaanhoitaja	 työnsi	
minua	 paareilla	 ympäri	 tilan,	 jolloin	 näin	 ainoastaan	 tilan	 katon.	 Kattoon	 oli	 lavastettu	
maisema	korkeuseroineen	kaikkineen.	Tuntui	kuin	olisin	lentänyt	muinaisen	maailman	yllä.		
Tässä	yksityiskohtaisuudessa	Punchdrunk	ylittää	 lukuisat	kopionsa.	Kokemuksen	saa	yhden	
esityksen	aikana	kenties	kolme	henkilöä	satojen	joukosta.	
	
Yhdelle	 yleisön	 jäsenelle	 suunnitelluista	 esityksistä	 avautuu	 myös	 näkymä	 teoksen	
kiinnostavimpaan	antiin	 kiinalaisessa	kontekstissa.	Oman	kokemukseni	pohjalta	 kiinalainen	
tapakulttuuri	 on	 muodollisempaa	 kuin	 länsimainen	 eikä	 intiimiys	 ole	 –	 ainakaan	
länsimaisessa	mielessä	–	niin	yleistä.		
	



Vaikka	 tämä	 ei	 ole	 poliittista	 ilmeisessä	 mielessä,	 siinä	 kiteytyy	 ruumiin	 politiikkaa,	 joka	
pinnan	alla	avaa	muutoksen	mahdollisuuden.			
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