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1 Kohti somaattisten pukujen tutkimista
Harvat asiat ovat yhtä voimallisia kuin todella hyvät puvut. Parhaat puvut muuttavat sinut täysin
joko siksi, että ne saavat sinut näyttämään erilaiselta tai siksi, että ne muuttavat kokemuksesi
siitä, miltä sinusta tuntuu. (Dance Spirit, 2014.)

Puvulla on vaikutusvaltaa ihmiseen, koska se voi muuttaa ulkonäköämme ja sitä, miltä
meistä tuntuu. Varsin usein, niin arjessa kuin esitysmaailmassakin, pukuja tunnutaan tarkasteltavan niiden ulkonäön kautta ja muut näkökulmat jäävät syrjään. Pukujen tarkastelusta saattaa puuttua kriittisyyttä, ja esitysmaailmassa pukujen käyttäjät saatetaan nähdä
elävinä paperinukkeina sen sijaan, että heidät todella nähtäisiin pukujen käyttäjinä ja vastaanottajina. (Monks, 2010, 8–9.) Tämä voi olla seurausta siitä, että visuaalisuus dominoi
näyttämöpukeutumista, ja puvun sisällä olevan esiintyjän kokemus puvussa olemisesta
unohtuu.
Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan Sally E. Deanin kehittämiä somaattisia pukuja (Somatic Costumes™) ja niiden vaikutusta esiintyjään ja roolihahmon luomiseen.
Puvut ovat olleet kiinteä osa esiintymistä vuosisatoja. Somaattiset puvut muuttavat pukujen sosiokulttuurista paradigmaa, sillä ne kääntävät pukukäsityksen päälaelleen. Somaattiset puvut luovat esiintyjälle ruumista ja mieltä yhdistäviä moniaistisia kokemuksia
(body-mind experience). Somaattisten pukujen vaikutus alkaa useimmiten niiden tuottamasta kinesteettisestä kokemuksesta, jonka kautta myös muut aistit aktivoituvat. Näitä
pukujen luomia, aisteja, ruumista ja mieltä yhdistäviä kokemuksia Dean kutsuu käsitteellä
somaattinen kokemus. Deanin esitysten estetiikka ja liikekieli syntyvät pukujen luomien
somaattisten kokemusten pohjalta. Tällainen työskentelytapa on päinvastaista valtaosassa esityksiä, joissa puvut suunnitellaan sopimaan esityksen ennalta määriteltyyn estetiikkaan. Somaattiset puvut asettavat esiintyjän kokemuksen puvussa olemisesta pääroolin esitysten rakentamisessa. (Dean, 2014c, 81.) Käytännössä somaattiset puvut ovat
hyvin eri näköisiä, -muotoisia ja eri materiaaleista tehtyjä pukuja, joiden ensisijainen tarkoitus on muuttaa esiintyjän ruumiillista ja henkistä kokemusta ja tätä kautta vaikuttaa
hänen ilmaisuunsa.
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Kandidaatin tutkielmassani käsittelin näyttelijän suhdetta näyttämöpukuun pukusuunnittelun ja ruumiinkuvan kautta. Deanin somaattisten pukujen tutkiminen jatkaa kiinnostustani esiintymismaailmassa käytettyihin pukuihin ja ruumiillisuuteen. Tutkimuksen aihevalinnalla olen voinut yhdistää kiinnostuksen kohteitani käsityötieteessä ja esitystaiteen
maailmassa. Harrastuneisuuteni improvisaatioteatterin ja fyysisen teatterin parissa sekä
draamakasvatuksen opintoni ovat omalta osaltaan vaikuttaneet aihevalintaani samoin
kuin intohimoinen suhtautuminen pukua ja sen vaikutuksia kohtaan sekä arjessa että
esiintymisessä.
Tutkimusaineistonani käytän tanssi- ja teatteritaiteilijan sekä opettajan, Sally E. Deanin,
haastattelua sekä omaa kokemustani ja muistiinpanojani hänen opettamaltaan Somatic
Movement & Costumes, Creating Charachters -kurssilta. Tutkimus on fenomenologishermeneuttinen kokemuksen tutkimus, mikä vaikuttaa sisällön lisäksi tutkimuksen rakenteeseen. Aloitan tutkielman tarkastelemalla somaattisen puvun sijoittumista pukeutumisen tutkimukseen sekä esitysmaailmassa että arkielämässä. Tästä siirryn tarkastelemaan
Sally E. Deanin työtä somaattisten pukujen parissa, jonka jälkeen esittelen fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen ja kokemuksen tutkimuksen vaikutuksia omaan tutkimukseeni. Tätä määrittelyä seuraa fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusfilosofian mukaisesti ihmiskäsityksen määrittely. Nämä tutkimuskohdetta selittävät taustatiedot ja tutkijan ennakkokäsitykset luovat tutkittavalle ilmiölle pohjan, jota käytän apuna tutkimusaineistoni analysoimisessa.
Pukujen tieteellinen tutkimus esityskontekstissa on alkuvaiheessa (Barbieri, 2013, 282;
Weckman, 2009, 183). Dean itse on tutkinut kehittämiään somaattisia pukuja, (Dean,
2015b, 2014b, 2014c & 2011) mutta muuta tutkimusta aiheesta ei ole vielä olemassa.
Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, miten somaattinen puku vaikuttaa esiintyjään ja
roolihahmon luomiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi ja tietoiseksi se,
minkä tottumus on häivyttänyt näkymättömäksi tai itsestään selväksi (Laine, 2007, 33).
Uskon somaattisen puvun tarkastelun tuovan esiin myös sellaista pukuun liittyvää tietoa,
jonka pukeutumisen jokapäiväisyys ja arkisuus, sekä esiintymispukeutumiseen liittyvä
visuaalisuuden dominoivuus ovat saaneet meidät unohtamaan tai jättämään huomiotta.
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2 Puku ja pukeutuminen
Tässä luvussa tarkastelen puvun käsitteistöä, arki- ja näyttämöpukeutumisen suhdetta,
näyttämöpuvun historiaa ja näyttämöpukusuunnittelua sekä pukua suhteessa roolihahmoon. Luvun tarkoitus on suhteuttaa somaattisen puvun käsite pukututkimuksessa käytettyihin käsitteisiin ja teatterin maailmassa käytettyihin näyttämöpukuihin sekä roolihahmon luomiseen.

2.1 Puvun käsitteistöä
Puku koostuu kaikesta ulkonäön manipuloinnista. Puvun käsite sisältää vaatteet, asusteet,
korut, kampaukset, tatuoinnit ja lävistykset. (Koskennurmi-Sivonen, 2003, 3–4.) Usein
puvun käsitettä lähestytään vaatteen käsitteen kautta, vaikka vaate ei varsinaisesti olekaan
puvun synonyymi, vaan se on yksi puvun osa-alue. (Utriainen, 2009, 37.) Toisinaan yksi
ainoa vaatekappalekin tosin saattaa muodostaa puvun, mikä taas hämärtää puvun ja vaatteen eroa. Sekä puvun että vaatteen tärkein funktio on kuitenkin sama: ihmisen vaatettaminen. (Pavis, 1988, 81). Somaattisen puvun tärkein funktio ei sen sijaan liity ihmisen
vaatettamiseen sinällään, vaan somaattisen puvun tarkoituksena on johdatella esiintyjä
moniaistisiin kokemuksiin, jotka muuttavat hänen suhdettaan omaan itseensä, muihin ja
ympäristöön. (Dean, 2014c, 81.) Lähestyn somaattista pukua Koskennurmi-Sivosen laajan pukukäsityksen kautta, mutta hänen määritelmänsä kaikesta ulkonäön manipuloinnista ei täysin sovi somaattisen pukuun, jossa pukua ei niinkään ajatella ulkonäön, vaan
kokemuksen kautta. Tämän vuoksi käytän Koskennurmi-Sivosen määritelmää oman pukukäsitykseni ymmärryksen pohjana, mutta haluan vaihtaa sanan ulkonäkö sanaan ruumis. Tällöin puku koostuu kaikesta ruumiin manipuloinnin painottumatta puvun luomaan
ulkonäköön. Koen tämän muutoksen määritelmässä soveltuvan paremmin tämän tutkimuksen näkökulmaan puvun somaattisista vaikutuksista ja pukukokemuksesta.
Tarkastelen työssäni somaattista pukua, mutta kuljetan sen rinnalla myös käsitteitä näyttämöpuku ja puku. Nämä käsitteet antavat perspektiivin somaattiselle puvulle, sillä näyttämöpuku rinnastaa sen esitysmaailmaan ja puku-käsite vertaa somaattista pukua jokaiselle tuttuun arkipäiväiseen pukukokemukseen. Näyttämöpuvun kanssa lähes samaa tarkoittavana voidaan käyttää myös käsitettä teatteripuku. Weckman (2001, 35) pitää käsi-
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tettä teatteripuku kuitenkin hieman ongelmallisena, sillä pukuhistorian tutkimuksessa ilmausta teatteripuku saatetaan käyttää tarkoittamaan myös pukua, joka päällä mentiin
vielä 1800-luvulla katsomaan teatteriesitystä. Teatteripuku myös viittaa kapea-alaisesti
vain puheteatterissa käytettäviin pukuihin ja sulkee pois esimerkiksi tanssi-, ooppera- ja
operettiesitysten puvut. (Weckman, 2004; 2006; 2009).
Oma harrastus- ja opiskelutaustani on esitysmuodoista eniten teatterin puolella. En kuitenkaan tahdo rajata tutkimukseni aihetta somaattisen puvun vaikutuksesta roolihahmon
luomiseen pelkästään teatterikontekstiin, vaan pitää roolin luomisen prosessin somaattisen puvun avulla avoimena erilaisten esitysmuotojen, kuten esimerkiksi performanssien
tai tanssin käyttöön. Deanin oma toive somaattiselle puvulle on vieläkin laajempi. Hän
toivoo että puvun avulla olisi mahdollista luoda siltoja somaattisen harjoituksen, pukusuunnittelun, esiintymisen, terveyden ja kulttuurin välille (Dean, 2014a).
Englanninkielisessä kirjallisuudessa puvusta käytetään käsitteitä dress ja costume. Sanaa
costume käytetään merkitsemään tiettyyn historialliseen tai kulttuuriseen kontekstiin liittyvää vaatetusta. Esimerkiksi kansallispukua tai näyttämöpukua voidaan kuvata sanalla
costume. (Kaiser, 1998, 4; Koskennurmi-Sivonen, 2003, 3.) Sana dress taas sisältää Kasierin (1998, 4) mukaan kaiken ulkoisesti havaittavissa olevan ruumiin muokkaamisen ja
kaikki ruumiiseen lisätyt materiaaliset objektit. Käsite dress on siis hyvin samaa tarkoittava suomenkielisen puku-käsitteen ja Koskennurmi-Sivosen (2003, 3–4) laajan pukumääritelmän kanssa. Englanninkielisen määritelmän mukaan costume, joka voidaan suomentaa tarkoittamaan näyttämöpukua, tarkoittaa pelkästään vaatetusta, joka puolestaan
suomenkielisen pukukäsitteen määritelmässä on vain yksi puvun osa. Tekemässäni haastattelussa Sally E. Dean käyttää sanaa costume puhuessaan somaattisista puvuista. Suomennan tämän Deanin käyttämän costume-käsitteen puvuksi tarkoittaen sillä kaikkia ruumiiseen lisättyjä objekteja ja ruumiin muutoksia Koskennurmi-Sivosen pukumääritelmän
mukaan (Koskennurmi-Sivonen, 2003, 3–4). Koen tämän laajennuksen tärkeäksi, sillä
tällöin yksi käsite, puku, kattaa alleen kaikki esiintyjän kehoon lisätyt elementit ja niitä
on mahdollista tutkia yhdessä. Joissain kohdissa lyhennän somaattisen puvun käsitteen
pelkäksi puvuksi, mutta asiayhteydestä on nähtävissä, milloin käytän pukua tarkoittamaan arjen pukeutumista ja milloin somaattista pukua.
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2.2 Näkökulmia arki- ja näyttämöpukeutumiseen
Pukeutumisen merkitys arkielämässä saattaa valaista myös pukeutumisen merkityksiä näyttämöllä (Harju, 1991, 30).

Puku voi toimia itsen esittämisen välineenä niin arjessa kuin näyttämöllä roolihahmon
itsen esittämisessä. Toisinaan näyttämöpuvun rasite on siinä, että sen täytyy viestiä selkeämmin kuin ihmisen arkipukeutumisen. Koska ihmiset väistämättä näkevät näyttämöpuvuissa merkityksiä, niiden näkemistä tahdotaan johdatella jo pukuja suunniteltaessa.
(Harju, 1991, 30–31.) Näyttämöpuvussa ihmisellä on aina roolin antama suoja, mutta
arkielämässä me pukeudumme enimmäkseen itseksemme. Myös ihmisten arkipukeutumisesta on mahdollista löytää erilaisia rooleja ja roolien antamia suojia, joita puvuilla
korostetaan (Routarinne, 2007, 13–131). Esimerkkinä tästä on virkamiespukeutuminen,
jossa puvut luovat virkamiehille tietynlaisen ryhdin ja hahmon kohottaen heidän statustaan.
Niin arkipukeutumisemme kuin näyttämöpukeutuminenkin tapaavat korostaa ulkonäön
asemaa pukeutumisessa. Pukeutumisella voidaan korostaa, peittää tai paljastaa haluttuja
ruumiin ominaisuuksia, ja se on vahva keino manipuloida ulkonäköä. Ihmiselle on luontaista ilmaista itseään ulkonäöllään ja ulkonäön kautta voidaan hakea myös haluttua statusta. (Kaiser, 1998, 21.) Mielenkiintoista niin arjessa kuin näyttämölläkin on se, että ulkonäkö ei kuitenkaan ole kuin yksi osa statuspeliä. Ulkonäköä enemmän statukseen vaikuttavat kuitenkin ihmisen käytös ja ruumiinkieli. (Routarinne, 2007).
Pukeutumista on mahdollista tarkastella myös ihmisen lähiympäristönä. Ympäristönäkökulmaa tarkasteltaessa keskiössä on se, millä tavalla pukeutuminen vaikuttaa ihmisen toimintaan, ja miten ihminen toiminnallaan muokkaa pukeutumista vastaamaan sisäisen ja
ulkoisen toiminnan tarpeita (Raunio, 2003, 66–67). Tästä näkökulmasta esiintyvä ihminen ja arjen ihminen näyttäytyvät aktiivisina puvun käyttäjinä. Erityisesti näyttämöpukututkimusta on kritisoitu siitä, että pukuja tarkastellaan harvoin kriittisesti, ja näyttelijöitä
käsitellään elävinä paperinukkeina sen sijaan, että heidät todella nähtäisiin pukujen käyttäjinä ja vastaanottajina. (Monks, 2010, 8–9.)
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Ihminen vaikuttuu puvusta ja ihminen voi aktiivisesti muokata pukuaan vastaamaan omia
tarpeitaan. Puvussa oleminen on moniaistinen kokemus, jos herkistymme todella tarkastelemaan sitä. Kokemus puvun sisällä olemisesta voidaan nähdä ainakin kahdella tavalla:
puvun sisässä ihminen voi olla suojassa itseltään tai vaihtoehtoisesti itsensä kanssa kahden. Puku voi toimia fyysisenä, sosiaalisena ja symbolisena suojana, se on itsen esittämisen ja vuorovaikutuksen keskeinen väline. (Utriainen, 2009, 29, 52.) Tietylle ihmiselle
kuuluneet vaatteet nähdään varsin usein osana tätä ihmistä senkin jälkeen, kun ihmistä ei
enää ole (Utriainen, 2009, 12). Teatterimaailmassa tämä ilmiö näkyy siten, että puvun
käyttäjä jättää pukuun merkkinsä. Hän antaa puvulle muodon, ja siihen jäävät hien ja
meikin jäljet. Kaikki nämä merkit kertovat siitä ihmisestä, joka on käyttänyt pukua.
(Weckman, 2004, 14.)
Sen lisäksi, että vaatteet yhdistetään käyttäjiinsä, myös pukeutumista itsessään tulkitaan
antamalla sille erilaisia merkityksiä. Pukeutumisen merkit ovatkin muokkautuneet yhteiseksi kieleksi, jotta ymmärtäisimme toisiamme. Näyttämöpuku kuvaa ajan ja paikan
lisäksi roolihahmon luonnetta. Puvut ovat olemassa myös siksi, että katsojat pystyisivät
tulkitsemaan henkilöhahmoja silloinkin, kun he eivät pysty kertomaan kaikkea sanoillaan. (Salmela & Vanhatalo, 2004, 14.) Puvulle voidaan antaa myös maagisia merkityksiä, jolloin se alkaa toimia amuletin tavoin. Tällöin uskomme puvun vetävän puoleensa
suotuisia voimia, joita voi olla esimerkiksi asulla, joka päällään ihminen on saanut kuulla
olevansa vastustamaton. (Utriainen, 2009, 45; Welters, 1999.) Puvulla voi jopa olla mahdollista kertoa ja näyttää, millainen on eri ulottuvuuksissaan koko se maailma, jossa pukeutuja elää (Utriainen, 2009, 29). Esiintymisessä tuo mahdollisuus voi olla yhtä toivottu
ja pelätty kuin arkisessakin maailmassa: milloin todella haluamme tulla nähdyksi kaikkinemme pelkästään pukumme perusteella?
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2.3 Näyttämöpuku: historiaa ja pukusuunnittelua
Pukujen tehtävä on lavastuksen ohella ilmentää esityksen tapahtuma-aikaa ja -paikkaa,
mutta ennen kaikkea puvut tiivistävät jotain olennaista koko esityksestä (Harju, 1991, 26–
27). Voidaan jopa sanoa, että kaikkein yksinkertaisin teatterisysteemi rakentuu vain näyttelijästä ja puvusta (Paavolainen, 1991, 19). Tällöin puku voidaan nähdä tasavertaisena
esityksen luojana näyttelijän kanssa.
Vasta 1960-luvun alussa Suomessa näyttelijöiden työsopimuksista poistettiin ehto, jonka
mukaan heidän tuli itse vastata näyttämöpukujensa kustannuksista. Pääperiaate oli se, että
näyttelijöiden oli itse kustannettava sellaiset puvut, joita heidän oletettiin voivan kierrättää näytelmästä toiseen. (Rinne, 1991, 8; Weckman, 2004, 8.) Myös pukujen suunnittelu
oli alun perin näyttelijän tehtävä. Teattereiden köyhyyden lisäksi käytännön taustalla on
ajatus siitä, että vain näyttelijän on mahdollista tietää, miten hänen hahmonsa puhuu, liikkuu, pukeutuu ja ajattelee. Näyttelijän vastatessa itsenäisesti koko roolikokonaisuudesta
hän pystyi rakentamaan hahmoaan samaan aikaan sekä sisäisesti että ulkoisesti, jolloin
puku antoi virikkeitä roolihahmolle ja päinvastoin. Näyttelijöiden tekemä puvustustyö oli
hyvin itsenäistä, eikä siinä juuri tehty yhteistyötä muiden näyttelijöiden tai ohjaajan
kanssa. Tämän takia puvustuksen kokonaisuus ei välttämättä aina ollut yhteensopiva.
(Rinne, 1991, 7–8.)
Vaikka tällaista näyttelijälähtöistä puvustustapaa ei enää suurissa teattereissa juurikaan
ole, niin näyttelijän ja puvun tiivis historia näkyy edelleen jollain tapaa näyttelijöiden
asenteissa pukua kohtaan. Näyttelijöillä voi toisinaan olla sulattelemista siinä, että heidät
puetaan ulkoapäin, niin ettei heillä ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa roolihahmonsa kokonaisuuteen myös puvun kautta. (Kukkola, E., 2014, 27.)
Suurten teattereiden aikatauluissa pukusuunnittelun, pukujen ja esitysten valmistamisen
rytmi on tarkasti suunniteltu. Pukujen suunnittelu alkaa siitä, kun pukusuunnittelija saa
luettavakseen käsikirjoituksen, jonka avulla hän alkaa hahmottaa näytelmän tulevaa visuaalista maailmaa yhdessä ohjaajan ja lavastajan kanssa. Kun roolijaot on tehty, pukusuunnittelu alkaa edetä vauhdikkaammin: näytelmän maailma konkretisoituu suunnittelijalle näyttelijöiden antaessa tuleville puvuille ruumiinsa käytettäviksi. (Salmela & Vanhatalo, 2004, 87.) Ensimmäisissä lukuharjoituksissa näyttelijät saavat nähdä tulevien roo-
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lihahmojensa pukuluonnokset. Luonnokset ovat pukusuunnittelijan työkalu, ja niitä tutkimalla selviää, tukeeko pukusuunnitelma tyylillään tekeillä olevaa näytelmää. Pukusuunnittelijan mukaan luonnoksessa pitää olla samaa liikettä ja luonnetta, jota tavoitellaan
tulevassa näytelmässä. Pukusuunnittelijan lisäksi luonnokset toimivat materiaalina myös
ohjaajalle ja näyttelijöille. Tällainen aikataulutettu puvustusprosessi saa näyttelijät toisinaan kritisoimaan sitä, miten roolihahmot on voitu pukuluonnoksissa tehdä niin valmiin
näköisiksi, vaikka harjoitukset vasta alkavat. (Lahdenperä, 2006, 13–14.)
Tällainen pukusuunnitteluprosessi kuvastaa hyvin Deanin (2014b, 81) mainitsemaa valmiiseen estetiikkaan tehtävää pukusuunnittelua, jossa ensin hahmotetaan koko esityksen
visuaalinen maailma ja sen jälkeen suunnitellaan yksittäiset puvut sopimaan tähän estetiikkaan. Vaikka estetiikka onkin niin sanotusti valmis, näyttelijän ruumista ei kuitenkaan
voida sivuuttaa, vaan pikemminkin se vie suunnitteluprosessia eteenpäin ja konkretisoi
näytelmän maailman Salmelan (Salmela & Vanhatalo, 2004, 87) sanoin.
Puvuilla voidaan paljastaa paljon roolihahmojen ulkonäöstä ja maailmasta, jossa he elävät
(Weckman, 2006, 66). Niillä voidaan kertoa jopa sellaisia seikkoja, joita muu näyttelijäntyö ei tuo esiin. Pukusuunnittelijaa on tästä syystä luonnehdittu pikkujumalaksi, joka voi
pitkälle päättää roolihahmojen kohtaloista. (Ojamaa, 1991, 18.) Näyttelijän näkökulmasta
pukusuunnittelijan tulisi odottaa roolin hahmottumista ennen näyttämöpuvun valmiiksi
suunnittelemista (Forssell, 1991, 24). Näyttelijä Tiina Rinne kiteyttää näyttelijän toiveet
puvustusprosessista: ”Ajoitus on voitava rukata siten, ettei näyttelijä jää oman työnsä suhteen viimeiseksi. Ohjaajalla ja pukusuunnittelijalla on usein liian pitkä etumatka. He ovat
jo valmiita, kun näyttelijä vasta lopettelee edellistä työtään. Kummallakaan ei ole oikeutta
lähteä tekemään näyttelijän työtä tai päättämään siinä mistään.” (Rinne, 1991, 9.) Samansuuntaista tietoa sain myös kandidaatintutkielmassani, jossa toinen haastattelemistani
näyttelijöistä, kommentoi puvustusprosessia seuraavasti:
Välillä se tuntuu ihan hullulta, että mä en tiennyt tästä roolista ja mulle on jo tehty puku, johon
mun pitää ujuttautua. Että miksi puvustajat saavat tietää ensin, miksi he saavat päättää, millainen
minusta tulee, ja miksi en itse saa vaikuttaa siihen mitenkään. (Kukkola, E., 2014, 28.)

Näyttelijä-pukusuunnittelija Liisi Tandefeltin mielestä pukusuunnittelija tuntuu usein
olevan näyttelijälle vihollinen ja heidän rooliensa mahdollinen tuhoaja, joka tekee ratkai-
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sut liian aikaisessa vaiheessa. Tandefelt kuvailee pukusuunnittelijaa näyttelijän palvelijaksi ja toivoo työhön molemmin puolista joustavuutta barrikadin eri puolilla olemisen
sijaan. (Tandefelt, 1991, 38.) Hän kuvailee omakohtaista pukusuunnittelukokemustaan:
Minulla on aina ollut semmoinen tunne, että kun katselen jotain vaatetta tai historiallista kuvaa,
niin melkein tunnen ihollani sen vaatteen, ja tiedän minkälaista sen sisälläolo on. Ja mielestäni
semmoinen on pukusuunnittelijalle hirveän tärkeää, niin että voi silloin siihen vaatteeseen luoda
sitä näyttelijän liikettä ja liikkuvuutta, että se täytyy jotenkin tuntea omassa kropassaan. (Weckman, 2006, 78.)

Perinteinen pukusuunnitteluprosessi teatteriesityksen tekemisessä on varsin erilainen,
kuin Deanin somaattisten pukujen kinesteettisen kokemuksen pohjalta rakentuvat roolihahmot ja esityksen estetiikka. Näiden kahden vertaaminen toisiinsa on tavallaan myös
absurdia, sillä esitysmuotoina Deanin fyysistä teatteria, tanssia, esineitä, pukuja ja paikkasidonnaisuutta edustavat esitykset edustavat eri genreä suurten teattereiden puhenäytelmien kanssa. Tarkoituksenani ei olekaan laittaa näitä esitystyylejä vastakkain tai arvottaa niitä suhteessa toisiinsa. Näiden kahden rinnakkain kuljettamisella uskon tuovani esiin
uusia näkökulmia siihen, miten monilla tavoilla puku on mahdollista nähdä esityskontekstissa ja miten somaattinen puku suhteutuu valtavirran pukukäsityksiin esitysmaailmassa.

2.4 Puku ja roolihahmo
Ruumis ja puku ovat yhdessä tärkeä materiaalinen, ilmaisullinen ja toiminnallinen kudos,
joka mahdollistaa ihmisen maailmassa olemisen (Utriainen, 2009, 43). Henkilöhahmo
ruumiillistuu puvun kautta. Tämä ruumiillistuma voi olla kuitenkin epätäydellinen ja pirstaleinen, sillä pukujen synnyttämät ruumiit eivät ole pysähtyneitä tai pysyviä objekteja,
vaan nämä ruumiit voivat olla epävakaita, epäluotettavia ja ajoittain myös hämmentäviä.
(Monks, 2010, 12.) Roolihahmon ruumiillistumisen prosessissa näyttelijällä on suuri vaikutusvalta siinä, miten hän reagoi pukuunsa ja siihen, mitä puvun impulsseja hän kuuntelee, millä tavalla hän antaa puvun ruumiillistaa roolihahmonsa. Yksinään puku on vain
potentiaalista materiaa, mutta näyttelijän yllä se herää henkiin, ja sen voidaan sanoa jopa
hengittävän näyttelijän tahdissa (Weckman, 2004, 14). Puvun ja näyttelijän välinen vuo-
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rovaikutus ei näytä tasavertaiselta vuorovaikutussuhteelta, sillä sen osapuolina ovat ihminen ja materia. Tasavertaisuus ei kuitenkaan olevan ydinkysymys vuorovaikutuksessa,
vaan mielenkiintoisempia vaikuttavat olevan puvun suomat yllättävätkin mahdollisuudet
hahmon luomiseen.
Jo harjoitusten alkuvaiheessa on tärkeää, että näyttelijöillä on sopivat harjoitusvaatteet,
jotka antavat viitteitä tulevasta puvusta (Salmela & Vanhatalo, 2004, 87). Klassisissa
Shakespearen näytelmissä näyttelevät Sarah Topham ja Andrea Runge ovat erityisen tarkkoja roolihahmonsa pukeutumisesta. Joskus harjoitusvaatteiden on tärkeää olla mahdollisimman lähellä roolihahmon tulevaa vaatetusta, ja joskus taas on tärkeää, että yllä on
jotain, jolla on enemmän tekemistä hahmon sisäisen olemuksen kanssa. Topham sanoo
pukujen olevan osa näyttelemisen hauskuutta ja niiden heijastavan sekä historiaa että roolihahmoa. Hänen mielestään on todella tärkeää, mitä hahmoilla on yllään. Runge kertoo,
miten voimakkaasti oman aikakautemme pukeutumistyylistä poikkeavat puvut vaikuttavat näyttelijän luomaan roolihahmoon. Selkeästi tietylle aikakaudelle sijoittuvat näytelmät vaativat tietynlaisen ulkonäön lisäksi myös tiettyjä maneereja, jotka ovat suorassa
yhteydessä pukuun. Puku antaa suunnan roolihahmon fysiikalle, ja näyttelijälle on erittäin
tärkeää tuntea, miltä puku tuntuu hänen yllään ja kuinka se käyttäytyy liikkeessä. Puku
voi luoda hahmolle tietynlaisia liikkeellisiä tapoja tai muistuttaa näyttelijää hahmon sisäisestä maailmasta ja tavoitteista. (Topham & Schweitzer, 2012, 32–35.)
Toisinaan puvut saattavat kiristää ja puristaa näyttelijän ruumista. Samalla ruumiiseen ja
sen rajoihin vahvasti vaikuttavat puvut tuovat näyttelijälle kuitenkin tietynlaisen ryhdin
ja olotilan, jolloin puvun vaikutus on niin vahva, että se kuljettaa näyttelijä pois tästä
päivästä tehden fiktion maailmasta käsin kosketeltavan. Tällainen ruumiiseen voimakkaasti vaikuttava puku auttaa näyttelijää sekä pääsemään sisälle rooliinsa ja ulos siitä hyvin konkreettisesti pukunsa kautta. (Kukkola, E., 2014, 24–25.) Sanotaankin, että vaatteen sisäpuolella oleminen tekee ruumiin rajat toisella tavalla konkreettisiksi kuin vaatteettoman ruumiin aistiminen (Raunio, 2003, 53). Puku auttaa esiintyjää siis sekä aistimaan omaa ruumistaan paremmin että ottamaan puvusta impulsseja ruumiinsa muutoksiin.
Joskus puku tuo näyttelijälle myös hämmennystä roolistaan. Tällaisessa tilanteessa näyttelijä kokee puvun sopimattomaksi roolihahmolleen, mutta on kyvytön vaikuttamaan asiaan mitenkään. Hämmennyksen jälkeen tällainen tilanne voi olla näyttelijälle ja hänen
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roolihahmolleen jopa erittäin hedelmällinen: näyttelijän on sovitettava hahmonsa pukuun
ja hän voi käyttää kaikkia puvun herättämiä oloja roolinsa luomiseen. (Kukkola, E.,
2014.) Puvulla voi olla erittäin vahva vaikutus näyttelijään, jos näyttelijä sallii sen. Jopa
puvun inhoaminen voi lopulta kääntyä roolin kannalta mielekkääksi, ja näyttelijä saa tästä
tunteesta vahvan vaikutuksen tekemäänsä roolihahmoon. (Topham & Schweitzer, 2012,
32–35). Lopulta näyttelijä ottaa puvun tuomat ristiriidatkin materiaaliksi roolihahmonsa
rakentamiseen (Salmela & Vanhatalo, 2004, 14).
Roolin rakentaminen suhteessa pukuun voidaan nähdä myös puvun edustaman pysyvyyden kautta. Hannah Arendt (2002, 140) sanoo, että ihmisen luonto muuttuu jatkuvasti,
mutta hän voi löytää samuutensa eli identiteettinsä olemalla yhteydessä joka päivä samoihin muuttumattomiin esineisiin. Näin ollen roolihahmon identiteettiä on mahdollista rakentaa suhteessa pysyvyyttä luovaan pukuun. Ihmisen on mahdollista alkaa tuottaa muutoksia vasta, kun tilanteessa vallitsee edes jonkinlainen pysyvyys, ja puku edustaa ihmiselle pysyvyyttä, jota vasten muutosta on mahdollista alkaa tuottaa (Utriainen, 2009, 42).
Toinen näkökulma pysyvyyteen, muuttumattomuuteen ja muutoksen tuottamiseen on
näyttelijä Tiina Rinteen kommentti siitä, että teatterissa ainoastaan näyttelijä pysyy samana suhteessa muihin teatterin muuttuviin elementteihin. Tässä tapauksessa näyttelijä
olisi tuo pysyvä elementti, jota vasten muutos tapahtuu. Näyttelijän pysyvyyden ja samuuden lisäksi Rinne puhuu myös näyttelijän arvaamattomuudesta suhteessa kaikkiin teatterin elementteihin. (Rinne, 1991, 9.) Näytelmien, lavasteiden, roolien ja pukujen vaihtuessa näyttelijä todella on ainut samana pysyvä teatteriesitysten osa. Kuitenkin näytelmäkohtaisesti muun muassa pukujen pysyvyys samana kohtauksesta toiseen on juuri sitä
pysyvyyttä, jota vasten muutosta ja Rinteen mainitsemaa näyttelijän arvaamattomuutta
on mahdollista tuottaa (Utriainen, 2009, 42). Pukujen pysyvyys auttaa näyttelijää tuottamaan muutoksia, esimerkiksi muuntautumaan roolista toiseen (Arendt, 2002, 140).
Voimme nähdä puetussa näyttelijässä eri kerroksia näyttelijän itsensä ja hänen tekemänsä
roolihahmon välillä. Tällöin näyttelijöiden ruumiit ja heidän pukunsa luovat kaksoiskuvan. Teatterillinen kaksoiskuva tarkoittaa sitä, että niin näyttelijä itse kuin katsojakin kykenee näkemään näyttelijän kahtena: roolihahmona ja omana itsenään. Puvut osaltaan
mahdollistavat tämän jännittävän läpinäkyvyyden. (Monks, 2010, 14.) Näyttelijän näkökulmasta samasta aiheesta voidaan puhua käsitteellä esteettinen kahdentuminen. Esteettisessä kahdentumisessa ihminen luo tietoisesti kuvitteellista maailmaa ja elää sen ajassa,
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mutta on myös tietoinen siitä, kuka hän on itsessään ja missä ajassa hänen arkiminänsä
elää. Esteettinen kahdentuminen mahdollistaa kuvitellun maailman tarkastelemisen roolihahmona ja fiktiivisen tilanteen jälkeen omana itsenä (Toivanen, 2009, 280). Teatterillisen kaksoiskuvan ja esteettisen kahdentumisen prosesseissa näyttämöpuku pysyy samana, muuttumattomana, vaikka se samalla tekee mahdolliseksi näyttelijän ruumiin, roolihahmon ja yleisön katsomiskokemuksen muuttumisen arkisesta fiktion maailmaan.
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3 Sally E. Deanin somaattiset puvut tutkimuskohteena
Puvut ovat olleet kiinteä osa esiintymistä jo vuosisatoja. Perinteisesti pukusuunnittelu on
kiinnittynyt voimakkaasti puvun estetiikkaan. Sally E. Deanin somaattisten pukujen juuret ovat estetiikan sijaan vahvasti ruumiillisessa kokemuksessa. Somaattisten pukujen
suunnitteluprosessi lähtee liikkeelle halutusta kehollisesta kokemuksesta, jota tukemaan
puku suunnitellaan alusta loppuun. Somaattisia pukuja käytettäessä esitysten estetiikka ja
liikekieli syntyvät pukujen luomasta kinesteettisestä ja moniaistisesta kokemuksesta.
(Dean, 2014c, 81.)

3.1 Sally E. Dean
Sally E. Dean on Lontoossa asuva amerikkalaissyntyinen esiintyjä, koreografi, käsikirjoittaja ja opettaja. Hän on kehittänyt somaattiset puvut yhdessä pukusuunnittelijoiden,
Sandra Arroniz Lacunzan, Carolina Rieckhofin ja Marta Jiménezi Salcedon, kanssa. Dean
on esiintynyt ja opettanut ympäri maailmaa yli viidentoista vuoden ajan Euroopassa,
Amerikassa ja Aasiassa. Hän on opettanut niin yliopisto-opiskelijoita, ammattiesiintyjiä
kuin harrastajiakin. Deanin omaleimainen opetus- ja esiintymistyyli pohjautuvat vahvasti
somaattiseen harjoitukseen (somatic based practise) sekä hänen taustaansa tanssijana ja
teatterintekijänä. Hänen työlleen ominaisia piirteitä ovat esitysten paikkasidonnaisuus ja
pukujen sekä esineiden käyttäminen opetuksessa ja esiintymisessä. Esiintymisen ja opettamisen lisäksi Dean tekee maisteriopintoja Royal Hollowayn yliopistossa Draaman- ja
teatterin laitoksella. Hän johtaa Somatic Movement & Costume -tutkimusprojektia. Projektissa suunnitellaan pukuja, joiden tarkoituksena on luoda käyttäjälleen erityisiä ruumista ja mieltä yhdistäviä kokemuksia. (Dean, 2014a; Teatteri Metamorfoosi, 2016.)
Deanin kiinnostus pukuja kohtaan juontuu jo hänen yliopistovuosistaan tanssin ja teatterin parissa. Käänteen tekevänä kokemuksena somaattisten pukujen tutkimukselle hän kuitenkin mainitsee Jaavalla viettämänsä vuoden 2007–2008. Jaavalla Dean opiskeli paikallisia perinnetansseja sekä somaattista liikettä. Hän teki huomiota paikallisten ihmisten
liikekielestä, jossa näkyi silmiinpistävästi tietynlaista liikeratojen hallintaa. Liikkumisen
hallinta näkyi sekä arkipäivän jaavalaisten elämässä että tanssi- ja esitysmaailmassa. Liikkeen laatu kiinnosti Deania, mutta hän ei kyennyt ilmentämään liikettä omassa ruumiissaan ennen kuin hän sai kokeilla ylleen traditionaalista jaavalaista tanssipukua. Pukuun
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kuuluu leveähkö kangassuikale, joka on kiedottu tiukasti jalkojen ja lantion ympärille.
Tämä puvun osa luo käyttäjälleen kinesteettisen kokemuksen ala- ja keskivartalon hallinnasta. Deanin kokemus puvussa olemisesta selitti hänelle jaavalaisen liikekielen. Pukukokemusta seurannut oivallus inspiroi Deania työskentelemään entistä monipuolisemmin
pukujen parissa ja kehittämään omia somaattisia pukuja sekä tutkimaan niitä. Deanin somaattisten pukujen kehittäminen alkoi kysymyksestä, miten puvut voisivat auttaa ihmisiä
löytämään liikkeitä ja liikekieltä, jotka muutoin puuttuvat heidän repertuaaristaan. (Dean,
2011, 168–169.)

3.2 Somaattinen harjoitus
Somaattisten pukujen ymmärtäminen edellyttää myös ymmärrystä somaattisista harjoituksista. Deanin pitämässä somaattisten pukujen työpajassa ei niinkään käsitelty somaattisten harjoitusten teoriaa, vaan somaattiset harjoitukset kuuluivat kiinteänä osana työskentelyyn ja harjoitukset selittyivät käytännön tekemisen kautta. Jotta pystyisin tässä kirjallisessa työssä selittämään somaattisten pukuharjoitusten taustaa ja merkitystä, koen tärkeäksi kertoa lyhyesti muutamista somaattisen harjoittelun tekniikoista, joita Dean käyttää työskennellessään somaattisten pukujen kanssa. Nämä harjoitusmetodit ovat myös
vaikuttaneet somaattisten pukujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Somaattinen harjoitus, (somatic practise) on yläkäsite hyvin monenlaisille fyysisille harjoituksille, jotka keskittyvät ihmisen kokonaisvaltaiseen ruumiillisuuden, henkisyyden ja
liikkeen tarkasteluun. Somaattisten pukujen kanssa käytetyt harjoitukset perustuvat Skinner Releasing -tekniikkaan, Amerta Movementiin ja Scaravelli -joogaan. Somaattiset harjoitukset ovat eri aisteja herättäviä harjoituksia, joissa opitaan työskentelemään aistimusten kanssa: rakentamaan niitä edelleen ja myös poistamaan aistien antamia kokemuksia.
(Dean, 2014a.)
Skinner Releasing -tekniikka on Joan Skinnerin 1970-luvulla kehittämä lähestymistapa
tanssiin, liikkeeseen ja luoviin prosesseihin. Tekniikka on tunnettu lähestymistapa tanssiin, liikkeeseen ja luoviin prosesseihin. Tekniikka perustuu yksinkertaiseen periaatteeseen siitä, että vapautumalla fyysisestä jännityksestä on mahdollista liikkua vapaammin,
voimakkaammin ja paremmin artikuloiden. Ennen tekniikan kehittämistä Skinner tanssi
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muun muassa Martha Grahamin ja Merce Cunninghamin tanssiryhmissä. Nykyään tekniikka on maailmanlaajuisesti tunnettu tanssijoiden ja koreografien keskuudessa. Skinner
Releasing -tekniikassa spontaani liike herätetään prosessissa, jossa opettaja käyttää hyödykseen runollista kuvakieltä ja mielikuvia, joita tuetaan musiikilla ja äänillä. Tekniikka
perustuu ajatukseen siitä, että mielikuvien ja musiikin lähestymistapa mahdollistaa luovan ja helposti lähestyttävän metodin tanssin teknisten liikelaatujen, kuten notkeuden,
linjauksen, jännityksen, liikkeen taloudellisuuden ja itsenäisyyden, löytämiseen. Tekniikassa haetaan yksilön vapautumista omista liikkeellisistä tavoistaan ja maneereistaan.
Harjoituksissa ruumiillistetaan mielikuvia, opitaan ilmaisemaan ja tullaan tietoisiksi itsestä ja ympäristöstä liikkeen kautta. Tekniikan tarkoituksena on löytää uusia tapoja liikkua sekä tanssissa että arkipäivässä. (SRT Network, 2016.)
Amerta Movement on samaan aikaan liikeharjoitus ja vaativa taidemuoto, sen on kehittänyt jaavalainen liiketaiteilija Suprapto Suryodarmo 1970-luvulla. Amerta Movementia
on kuvattu liikemeditaation ja tanssin tuolle puolelle kurkottavaksi harjoitukseksi, joka
herkistää ja eheyttää ihmisen aisteja. Amerta Movementia voidaan ymmärtää muiden liiketaiteiden tai somaattisten harjoitusmetodien kuten Tai Chiin, joogan tai Alexander tekniikan kautta. Amerta Movement kuitenkin eroaa edellä mainituista siinä, että sillä ei
ole olemassa valmiiksi määriteltyjä liikkeitä, liikesarjoja tai liikekieltä. Harjoituksessa
seurataan vain ihmisen omaa kokemusta sen kaikilla tasoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään ruumiiseen ja painovoimaan sensomotorisella tasolla. Harjoituksen tarkoituksena
on hidastaa elämisen rytmiä, rentouttaa mieltä ja ruumista. Amerta Movementilla on juuret Vipassana -meditaatiossa, jokapäiväisessä ja tyylittelemättömässä liikkeessä sekä jaavalaisessa Sumarah -meditaatiossa. Harjoituksen tavoitteena on aistien avaaminen alati
muuttuvalle nykyhetkelle. Liikkeen on annettava virrata: tulla, mennä ja muuttua jäämättä
roikkumaan kiinni menneeseen. Harjoituksen tarkoituksena on laajentaa katsontakantoja,
opettaa uusia liikkumisen tapoja sekä herkistää ruumis kuuntelemaan ja kommunikoimaan. (Bloom, Galanter & Reeve, 2014, 1–2.)
Scaravelli -jooga on Vanda Scavarellin 1940–1990-luvuilla kehittämä joogamuoto, joka
Amerta Movementin tavoin pohjautuu ajatukseen liikkeen meditatiivisuudesta. Scaravelli
aloitti joogan harrastamisen keski-ikäisenä kehittämällä oman joogamuotonsa. Scaravelli
-jooga on harmoniassa luonnon kanssa ja nojaa levon periaatteeseen, jatkuvaan uuden
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löytämiseen sekä selkeään ja järjestäytyneeseen tietoisuuteen. Scaravelli uskoi, että joogan oppiminen vaatii määrätöntä aikaa eikä lainkaan kunnianhimoa. Scaravelli -jooga ei
nojaa metodiin, vaan ihmisen henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Tämän joogamuodon
opetus on tapahtunut perinteisesti hyvin yksilöllisesti jokaisen oppilaan omia lähtökohtia
kunnioittaen. Joogan perusperiaatteena on vaivattomuus. Harjoituksen lähtökohtana on
selkärangan vapauttaminen, hengitys ja painovoima. Scaravelli -joogan asennoilla ei ole
päämäärää, vaan harjoitusta tehdään ruumiin ehdoilla käskemättä ruumista lineaarisiin
asentoihin. Vaivattomuus ei kuitenkaan tarkoita romahtamista, vaan kun jännityksistä
päästään eroon, nivelet vapautuvat ja syvät lihakset aktivoituvat. Harjoituksen fokus on
liikkeen kokonaisvaltaisuudessa. (Wishner, 2003.)
Deanin somaattisen liikkeen ja -puvun opetusmetodista voi jäljittää vaikutuksia kaikista
hänen mainitsemistaan kolmesta somaattisen harjoituksen osa-alueesta. Skinner Releasing -tekniikan vaikutukset näkyvät Deanin tavassa käyttää kosketusta, musiikkia ja
mielikuvitusta työskentelyn johdattelijoina. Amerta Movementin vaikutus näkyy Deanin
käyttämissä somaattista tietoisuutta lisäävissä harjoitteissa, joissa ollaan suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin. Anatomisen mielikuvituksen kehittäminen, tilasuhteen ymmärtäminen ja somatiikan suhde painoon tulevat puolestaan Scaravelli -joogasta. (Dean,
2011, 167.)

3.3 Somaattiset puvut
Somaattisten pukujen suunnittelu on lähtenyt liikkeelle kiinnostuksesta yhdistää mielikuvituksen tuottama maailma ja somaattiset aistimukset yhteen pukujen kautta. Sally E.
Deanin somaattisten pukujen kehittämisen taustalla on ajatus siitä, että pukuja voi yhdistää esiintymiseen, luoviin prosesseihin, tanssiin ja teatteriin. Dean on myös kiinnostunut
pukujen terapeuttisista ja terveydellisistä vaikutuksista, vaikkei niitä henkilökohtaisesti
tutkikaan. Tavallisesti somaattisessa harjoituksessa ei keskitytä pukuihin juuri ollenkaan,
mutta Deanin työ luo yhteyksiä somaattisen harjoituksen, esiintymisen ja pukusuunnittelun välille. Huomionarvoista somaattisten pukujen käyttämisessä on se, että esityksen
liike, estetiikka ja roolihahmot rakentuvat pukujen luomien somaattisten kokemusten
kautta. (Dean, 2011, 167–169.)
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Somaattiset puvut on suunniteltu kiinnittämään käyttäjänsä huomio tiettyihin ruumiin
osiin ja liikelaatuihin. Jokainen puku on suunniteltu vaikuttamaan käyttäjäänsä eri tavoin.
Samaan aikaan kun puvut tukevat erilaisia liikelaatuja, esimerkiksi keveyttä tai raskautta,
niin puvut vaikuttavat liikkujan näkökulmiin liikkujasta itsestään, toisista ja ympäristöstä.
(Dean, 2014b, 158.) Puvut luovat käyttäjälleen moniaistisia kokemuksia, jotka ovat niin
pukukohtaisia, ihmiskohtaisia kuin paikka- ja tilannekohtaisiakin. Puvun käyttämiseen
liittyvät kokemukset johdatellaan pukujen käyttämistä edeltävistä ja samanaikaisista somaattisista harjoituksista. (Dean, 2014a.)
Pukuja on nimetty usein niissä käytettävän materiaalin, niiden ulkonäön tai pukua hallitsevan ruumiinosan mukaan. Esimerkkeinä näistä ovat Roskapussihame (Bin Bag Skirt),
Pallohattu (Balloon Hat), Suippohattu (Pointy Hat), Sydämen suojelija (Heart Protector),
Putkipuku (Tube Costume) ja Selkärankapuku (Spine Costume). Alun perin puvut ja niiden suunnitellut käyttötarkoitukset on jaettu kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen pukukategoria on käyttäjän sisäisyyttä korostavat puvut. Niiden tarkoituksena on lisätä käyttäjän
kinesteettistä tietoisuutta ruumiistaan tai tietyistä ruumiin osista ruumiin sisältä käsin.
Toinen pukukategoria on käyttäjän ulkoista ympäristöä korostavat puvut. Nämä puvut on
suunniteltu korostamaan yksilön tietoisuutta ruumiistaan ympäröivässä tilassa ja korostamaan puvun käyttäjän ruumiin ulkopuolella olevaa tilaa. Kolmas ja viimeinen kategoria
ovat puvun ja ruumiin välissä olevaa tilaa korostavat puvut. Näiden pukujen tarkoitus on
saattaa käyttäjänsä huomio puvun ja ruumiin väliin jäävään tilaan ja lisätä hänen tietoisuuttaan tämän tilan olemassaolosta. (Dean, 2011, 170–171; Dean, 2015a.)

3.4 Esimerkkejä somaattisista puvuista
Roskapussihame (Kuva 1) kuulu sisäisyyttä korostavien pukujen kategoriaan, sen tarkoituksena on lisätä käyttäjänsä tietoisuutta lantion alueesta ja luoda keveyden tunnetta lantion liikkeeseen. Hameen liikkeen on tarkoitus kohdistua kohti tilaa ja taivasta. Hame
koostuu vyötäisille kiinnitettyyn kuminauhaan eripituisilla naruilla solmituista ilmalla
täytetyistä roskapusseista. Deanin tutkimuksessa Roskapussihameen käyttäjät kuvailevat
kokemustaan hameessa ilmavaksi ja lentoon lähteväksi. Yksi käyttäjä kertoo, että miten
puvussa liikkuessa jokaisesta hetkestä tulee kuin suuri henkäys. (Dean, 2011, 171)
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Myös Pallohattu (Kuva 2) ja suippohattu (Kuva 3) kuuluvat sisäisten pukujen kategoriaan. Pallohattu on saanut innoituksensa Skinner Releasing -tekniikassa käytetyistä kelluvan kallon mielikuvista ja Scaravelli -joogassa käytetystä volyymin käsitteestä. (Dean,
2011, 173.) Kuvassa oleva Tuplapallohattu (Double Balloon Hat) on muunneltu versio
alun perin yhdelle henkilölle kehitetystä Pallohatusta. Tuplapallohattu liittää kaksi ruumista yhteen puvun kautta, mikä mahdollistaa kahden ruumiin välittömän kommunikaation samassa puvussa. Hattu on tehty venyvästä elastaania sisältävästä kankaasta ja täytetty ilmapalloilla. Joissain hatuissa ilmapallojen sisään on laitettu linssejä tuottamaan
kohisevaa ääntä hatun liikkuessa. Koska ääni tulee hyvin läheltä käyttäjän korvia, sen
vaikutus liikkujaan on suuri. Hattu virittää sekä tuntoaistia että kuuloastia. (Dean, 2015a.)
Toinen päälle kehitetyistä puvuista on kartionmallinen Suippohattu, joka antaa käyttäjälleen kokemuksen pään suunnasta tilassa toimimalla selkärangan jatkeena ja suuntaamalla
käyttäjän huomion päätä kannatteleviin ja kiertoliikkeen mahdollistaviin niskanikamiin.
Suippohatun materiaaleina on käytetty jäykkää ja paksua kangasta sekä pitkiä bambukeppejä hatun muodon aikaansaamiseksi. (Dean, 2011, 173.)
Deanin työpajoista kerätyissä käyttäjien kommenteissa pukusuunnittelija Carolina Rieckhof kuvailee pallohatun ja suippohatun eroja sanoen, että pallohatussa tuntuu olevan
enemmän kyse ruumiista, kun taas suippohattu tuntuu suuntautuvan enemmän ympäristöön. Hän sanoo molempien pukujen lisäävän tietoisuutta ympäröivästä tilasta ja johdattelevan esiintyjää tilan tutkimiseen puvun luoman uuden ruumiin kautta. Käyttäjien kommenteissa suippohattua kuvailtiin taivaalle kurkottavana tähtenä, selkeänä, suorana ja
eteenpäin liikkuvana, kun taas pallohattua kuvailtiin leikkisäksi, suunnat sulattavaksi,
joustavaksi ja rytmikkääksi.(Dean, 2011, 173–174.)
Putkipuku (Kuva 4) kuuluu välissä olevaa tilaa korostavien pukujen kategoriaan ja siinä
tutkitaan tilaa ruumiin ja puvun välissä. Puku luo ihmisen ympärille suljetun tilan, jossa
ihminen on lähes kokonaan puvun sisällä. Puvun voi ajatella tuovan esiin käyttäjän ihon
ja puvun, eli toisen ihon, välisen vuorovaikutuksen. Puvun suunnittelu on saanut innoitusta japanilaisten pukusuunnittelijoiden käyttämästä ma –käsitteestä, joka kuvaa tilaa
kankaan ja ihon välillä. Ma tarkoittaa muutakin kuin pelkkää tyhjää tilaa. Käsitteeseen
liittyy ajatus ruumiin ja puvun välisestä tilasta rikkaana ja täynnä arvaamatonta energiaa
olevana. Putkipuku on tehty joustavasta materiaalista, jonka molemmissa päissä on aukot.
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Puvun käyttäjien kokemuksissa pukua kuvaillaan tuplaihoksi ja labyrintiksi tuntemattomassa valeihossa. Puvun sanotaan tuovan esiin piiloutumisen ja paljastamisen teeman.
Toiset käyttäjistä kokevat helpotusta päästessään pois puvusta ja toiset taas kokevat puvussa olemisen miellyttävänä ja turvallisena kokemuksena kuin puku pitelisi heitä mukavasti sisällään tai sylissään. (Dean, 2011, 177.)
Selkärankapuku (Kuva 5) koostuu useasta eri puvun osasta. Yksi osa on kuvassa näkyvä
ilmapalloketju, jossa ilmapallot on pujotettu sukkahousujen sisään. Ketjun toinen pää on
kiedottu kaulan ympärille ja toinen pää pujotettu t-paidan alle selkärangan kohdalle. Ilmapalloketju auttaa hahmottamaan selkärangan liikettä aina niskasta häntäluuhun saakka.
Pallot kaulan ympärillä taas auttavat pään ja kaulan tukemisessa luoden liikkujalle turvallisuutta. Toinen puvun osa on jaavalaisesta tanssipuvusta inspiraation saanut vyötärön
ympärille tiukasti kiedottava kangassuikale, joka auttaa liikkujaa keskivartalon kannatuksessa. Kannatettu keskivartalo puolestaan mahdollistaa raajojen vapaan liikkeen. Jalkojen
irtonaisuutta korostamaan pukuun kuuluu myös hartioiden ja nivusten väliin kiinnitetyt
kuminauhat, jotka sekä kokoavat keskivartaloa yhteen että samanaikaisesti vapauttavat
jalat liikkumaan. Puvun eri osat luovat liikkujalle hyvin kokonaisvaltaisen somaattisen
kokemuksen, sillä puvussa on niin monta eri tavoin ruumiiseen vaikuttavaa osaa. (Dean,
2015a.)
Deanin luomissa puvuissa käytetään kekseliäästi erilaisia materiaaleja, kuten roskapusseja, ilmapalloja, kuminauhoja, linssejä, sekä sulkia, kangasta ja paperia. Neljä esiin nostamaani pukua ovat osa kuudentoista somaattisen puvun kokonaisuutta. Pukujen ulkonäkö vahvistaa Deanin ajatusta siitä, että puvut on suunniteltu ensisijaisesti luomaan erilaisia somaattisia kokemuksia, eikä niinkään täyttämään katsojan tai puvussa olijan visuaalisia tarpeita. Koska kaikilla puvuilla joka tapauksessa on jonkinlainen ulkonäkö, niin
myös pukujen visuaalisuus muokkaa puvun luomaa roolihahmoa omalla tavallaan. Pukujen ulkonäkö ei kuitenkaan ole roolihahmon luomisen perusta, vaan ihmisen vuorovaikutus puvun kanssa luo hahmon. Esittelemäni somaattiset puvut hahmottavat sitä variaatiota, mitä kaikkea somaattinen puku voi olla, mihin pukujen suunnittelu perustuu, ja millaisia kokemuksia puvun käyttäjällä voi puvusta mahdollisesti tulla
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Kuva 1. Roskapussihameita pukuharjoituksessa.

Kuva 2. Metamorfoosin esiintyjiä
Tuplapallohatussa.

Kuva 3. Liikkumista
Suippohatuissa.
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Kuva 4. Välissä olevan tilan tarkastelua
putkipuvuissa.

Kuva 5. Selkärankapukujen tutkimista.
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3.5 Aikaisempia aihetta käsitteleviä tutkimuksia
Tutkimuksissaan somaattisista puvuista Sally E. Dean (2011; 2014c) tarkastelee pukuja,
niiden kehitysprosesseja sekä käyttäjien kokemuksia somaattisista puvuista. Tutkimuksissa kuvataan pukujen luovan rikasta liike- ja esiintymismateriaalia, koska liikkuminen
puvuissa avaa ihmisen mielikuvituksen ja leikillisyyden. Puvuilla havaittiin olevan myös
ihmisiä yhdistäviä vaikutuksia tilanteissa, joissa toisilleen vieraat ihmiset laitettiin samassa tilassa käyttämään pukuja yhdessä. Dean esittää, että somaattisten pukujen käyttämisellä tanssin harjoittelemisessa on vaikutuksia erilaisten liikelaatujen löytämisessä.
Tutkimustulosten perusteella hän kritisoi sitä, miksi puvut yleensä otetaan käyttöön vasta
esitysten harjoittelemisen jälkipuoliskolla. Tämä ei ole linjassa sen kanssa, miten paljon
pukujen käyttäminen vaikuttaa esiintyjän liikekieleen ja kinesteettiseen kokemukseen.
(Dean, 2011).
Dean (2014b; 2015b) tarkastelee myös somaattisten pukujen ja Amerta Movementin yhteyttä toisiinsa. Amerta Movementin käsitteet mielikuva, metafora ja symboli sekä faktan
ja fiktion käsitteet ovat muuttaneen Deanin suhdetta esitysten tekemiseen. Aiemmin hän
kertoo aloittaneensa työskentelynsä fiktiosta liikkuen kohti faktaa, kun taas nykyään hänen työskentelynsä lähtee enemmän faktasta, kuten esineistä, puvuista, paikoista ja ruumiillisuudesta. Amerta Movementilla on siis nähtävissä konkreettisia vaikutuksia somaattisiin pukuihin. (Dean, 2014b).
Dean (2015b) korostaa puvun merkitystä moniaistisena kokemuksena tarkastellessaan somaattisen pukuharjoituksen ja Amerta Movementin yhdessä luomaa yhteyttä ympäristöön. Länsimaisessa tutkimuskulttuurissa tuntoaistiin ja kosketukseen perustuvaa tutkimusta on Deanin mukaan tehty hyvin vähän. Somaattinen pukuharjoitus perustuukin kosketukseen, jonka kautta se avaa myös muita aisteja. Kosketus on tärkeässä asemassa suhteessa somaattiseen pukuharjoitukseen myös siksi, että kosketusaisti tekee ihmisen tietoiseksi itsestään ja ympäristöstään. Dean (2015b) tarkastelee ihmisen ruumiillistunutta
suhdetta ympäristöön sekä puvun merkitystä ympäristösuhteeseen. Hän toteaa, että ihmisen kokemus ympäristöstä muuttaa ruumista ja myös puvulla on mahdollista vaikuttaa
ihmisen ruumiiseen, ruumiinkuvaan ja ruumiinskeemaan.
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Deanin omien somaattista pukua käsittelevien artikkeleiden lisäksi pukuaihetta on tutkittu
myös muualla. Donatella Barbieri (2013) on tutkinut historiallisessa teatterin- ja puvuntutkimuksessaan viktoriaanisen klovnin esiintymispukua sekä museoesineenä että esitystä muokkaavana elementtinä. Barbieri toteaa näyttämöpukujen tutkimuksen olevan
vain vähän tutkittu alue teatteritieteissä, mutta se on tällä hetkellä kuitenkin nousussa ja
tulossa paremmin yleiseen tietoisuuteen. Hän osoittaa, miten tekstipainotteinen historiikki klovneista ylenkatsoo materiaalista pukua, joka on muokattu esiintymistä varten ja
jolla edelleen on voima muokata esitystä. Barbierin mukaan puku nähdään ruumiillistuneena estetiikkana, joka liikkuu esiintyjän ja yleisön välimaastossa.
Aoife Monks (2009) lähestyy esiintyjän ja puvun suhdetta yleisön näkökulmasta. Monks
tarkastelee, miten yleisö näkee pukuun pukeutuneen näyttelijän ja pohtii, kuinka puku
muokkaa näyttelijän teatterillista identiteettiä ja ruumista. Monks käsittelee myös yleisön
pukeutumista teatterissa. Yksi hänen keskeisistä näkemyksistään on se, että puku mahdollistaa roolihahmon ruumiillistumisen näyttämöllä.
Suomalainen pukututkija Joanna Weckman (2001, 2004, 2006, 2009) on tutkinut pukua
teatterin kontekstissa. Hän on keskittynyt tutkimuksissaan näyttelijä-pukusuunnittelija
Liisi Tandefeltin uraan, jossa on yhdistynyt taiturimainen pukusuunnittelu sekä näytteleminen. Pukusuunnittelu on vaikuttanut Tandefeltin näyttelemiseen ja näytteleminen on
vaikuttanut hänen tapaansa tehdä pukusuunnittelua. Tandefeltin uran lisäksi Weckman on
tutkinut puvuista tehtyä tutkimusta. Weckman (2009) toteaa, että esiintyjän näkökulmasta
tehty pukututkimus on harvinaista.
Käsityötieteessä Johanna Oksanen-Lyytikäinen (2015) on tutkinut hiljattain näyttämöpukua. Väitöskirjassaan Oksanen-Lyytikäinen tutki näyttämöpukusuunnittelun ja puvustuksen merkityksiä kolmessa eri oopperakontekstissa pukusuunnittelijan, säveltäjän, ohjaajan, esiintyjän ja katsojan näkökulmista. Oksanen-Lyytikäinen selvitti, miten esityskonteksti, tuotantotapa ja taiteellisen työryhmän yhteistyön ja vuorovaikutuksen laatu vaikuttavat pukusuunnittelun työskentelyprosesseihin. Esiintyjän näkökulmasta tutkimus
osoitti, että puku on osa roolinrakennusta ja se toimii näyttelijän suojana esitystilanteessa.
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4 Fenomenologis-hermeneuttinen kokemuksen tutkimus
Tässä kappaleessa esittelen, miten fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote näkyy tutkimuksessani. Tämän lisäksi tarkastelen, miten kokemuksen tutkiminen suhteutuu tähän
tutkimusotteeseen.
Kokemusta tutkittaessa oletetaan, että tutkittavat ilmiöt esiintyvät elävässä elämässä sellaisenaan, mutta ne eivät avaudu käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle suoraan ja siksi
niitä on tärkeää tutkia tieteen keinoin. (Varto, 1992, 58.) Kokemuksen tutkimisen lähtökohta on subjektiivisuuden hyväksyminen tiedon perustaksi. Kokemusta itsessään pidetään tiedollisena auktoriteettina, jolla on itseisarvo. Kokemuksen tutkimuksen tarkoitus
on ennen kaikkea ymmärtää yksilön subjektiivista kokemusta, oli se vääristymä tosiasioiden tilasta tai ei. (Kukkola, J., 2014, 31–53.)
Martin Heidegger on hermeneuttisen fenomenologian kehittäjä. Hän keskittyi ajattelussaan olemisen käsitteen määrittelemiseen ja kysyi, mitä oleminen tarkoittaa ja millainen
on ihmisen tapa olla. Heidegger painottaa moninaisuutta ja tulkinnallisuutta ihmisen sisäisen maailman kuvaamisessa. (Haapala, 1998, 125–132; Rauhala, 2005, 92–95.) Fenomenologia tutkii kokemusta, jonka nähdään rakentuvan vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Eläminen taas nähdään koetun ymmärtävänä jäsentämisenä ja fenomenologian mukaan elämä itse kumpuaa sekä ruumiillisesta toiminnasta että havainnoinnista.
Kokemuksille annetut merkitykset ovatkin fenomenologian varsinainen tutkimuskohde.
Kokemuksille annetut merkitykset nähdään sosiaalisina ja merkitykset suhteutuvat ihmistä ympäröivään yhteisöön. Merkitykset voivat olla sekä subjektien välisinä että subjekteja yhdistävinä. (Laine, 2007, 29–30.)
Kokemus on mahdollista määritellä eri tavoin. Yhdessä määritelmässä kokemuksen sanotaan olevan jotain, joka on mahdollista pukea sanoiksi ja josta on mahdollista keskustella ja vaihtaa näkemyksiä. Toisaalta kokemus voidaan määritellä myös elämykseksi,
joka on erityisen voimakas, mieleenpainuva ja merkityksellinen. Yhtä kaikki kokemukset
vahvistavat ja joskus myös horjuttavat tai muuttavat kokijan identiteettiä. Voidaan puhua
jopa käänteentekevistä kokemuksista. Kokemus ei ole suoraan opetettavissa, vaan jokainen oppii kokemaan yksilöllisesti. Ihmisen tiedot ja taidot syntyvät kokemuksesta. (Kotkavirta, 2002, 16.)
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Ihmistä voidaan fenomenologien mukaan ymmärtää ihmisen maailmasuhdetta tutkimalla
(Laine & Kuhmonen, 1995, 17). Koska ihmisen maailmasuhde nähdään intentionaalisena, eli tarkoituksellisena, niin kaikki ihmisen kokemukset myös nähdään merkityksellisinä ja niitä tulkitaan merkitysten kautta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 34). Fenomenologiassa ei pyritä löytämään säännönmukaisuuksia yksittäistapauksia yleistämällä, vaan siinä
ollaan kiinnostuneita yksilöllisestä erilaisuudesta. Tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää
ihmisen sen hetkistä kokemusmaailmaa. (Laine, 2007, 30.)
Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa hermeneutiikkaa tarvitaan tulkintojen
tekemisessä. Hermeneutiikka on ymmärtämisen ja tulkinnan teoria, jossa tulkinnoille yritetään etsiä mahdollisia sääntöjä, jolloin olisi mahdollista puhua vääristä ja oikeammista
tulkinnoista. Hermeneuttinen ymmärtäminen tarkoittaa ilmiöiden merkitysten oivaltamista. (Laine, 2007, 32–34.) Hermeneutiikan perusperiaatteiden mukaan tutkija voi tavoitella jopa parempaa ymmärrystä tutkittavan kokemuksesta kuin mitä kokija itse siitä
ymmärtää. Hermeneutiikka sanoo tämän olevan mahdollista siitä huolimatta, että tutkijalla ei ole välitöntä pääsyä tutkittavan kokemukseen. (Kukkola, J., 2014, 31–53.) Fenomenologis-hermeneuttista tukimusta voidaan kutsua myös tulkinnalliseksi tutkimukseksi.
Tässä tapauksessa tulkinta määritellään laadullisen tutkimuksen päätelmäksi, jossa tutkitaan yksittäisen ihmisen kokemusmaailmaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 35.)
Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu tutkimuksen ihmiskäsityksen ja tiedonkäsityksen määrittäminen, jotka sisältävät myös käsitykset kokemuksesta ja merkityksistä. Toinen fenomenologisen-hermeneuttisen tutkimuksen erityispiirre on se, että tutkimuksessa ei käytetä niin sanottua teoreettista viitekehystä siinä merkityksessä, että tutkimusta ohjaamaan asetettaisiin tietoisesti jokin kohdetta ennalta määrittävä teoreettinen malli. Tätä pidetään tutkimustraditiossa pikemminkin esteenä, koska
tutkimuksessa pyritään tiedostamaan toisen alkuperäinen kokemusmaailma sellaisenaan.
(Laine, 2007, 34–36.)
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5 Tutkimuksen ihmiskäsitys
Tässä luvussa avaan tutkimukseni ihmiskäsitystä ja tiedonkäsitystä fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen mukaisesti. Koska kyseessä on gradututkielma, keskityn
enemmän ihmiskäsityksen määrittelemiseen ja pelkästään sivuan tiedonkäsitystä niissä
kohdin, joissa se suhteutuu ihmiskäsitykseen. Ihmiskäsitykseni määrittyy tutkimukseni
intressin mukaisesti suhteessa pukuun, ruumiiseen ja vuorovaikutukseen näiden kautta.
Ihmiskäsitykseni määritelmä perustuu fenomenologiseen periaatteeseen ihmisen olemassaolosta vuorovaikutuksellisena ja ruumiillisena olentona. (ks. Laine, 2007, 29–36).

5.1 Ruumis olemassaolon perustana
Määrittelen ihmisen ruumiillisuuden pääasiassa saksalaisen filosofin Ludwig Feuerbachin mukaan, kuten Laine (1993) hänen ruumiinfilosofiaansa tulkitsee. Toisena lähestymistapana ruumiillisuuteen käytän Blakesleen & Blakesleen (2007) aivotutkimukseen
perustuvia ruumiskäsityksiä.
Ihmiskäsitykseni perusta on ruumiillinen. Ihmisen olemassaolo ihmisenä perustuu ruumiillisuuteen, sillä kun kun ruumis lakkaa toimimasta, eli kuolee, niin myös ihmisenä
oleminen loppuu. Descartes (viitattu lähteessä Laine, 1993, 43) kuvailee ihmisen ruumiillista olomuotoa kiinnostavasti. Hän sanoo, ettei ihminen pelkästään sijaitse ruumiissaan
kuin perämies aluksessaan, vaan hän liittyy ruumiiseensa kiinteästi kietoutuen ja sekoittuen muodostaen yhden kokonaisuuden ruumiin kanssa. Tutkimuksen ihmiskäsitys perustuu siihen, että ihminen on kokonaisuus, jonka mikään osa ei ole erillinen muista. Feuerbach (viitattu lähteessä Laine, 1993, 52–58) näkee ihmisen maailmassa olemisen ruumiillisena olemisena, jossa ihmisen aistit ovat suuressa osassa, ja ruumis yhdessä aistien
kanssa asettaa pohjan ihmisen ajattelulle.
Feuerbach (viitattu lähteessä Laine 1993, 50–58) katsoo, että tarkasteltaessa ihmisen ruumista pelkästään fysiologiselta kannalta esimerkiksi näkeminen on mahdollista pilkkoa
aistiärsykkeiksi, hermoradoiksi, silmän rakenteeksi, impulsseiksi aivoissa ja moniksi
muiksi fysiologisiksi ominaisuuksiksi. Hänen mukaansa fysiologia ei kuitenkaan tavoita
aistimusta, tai näkemisen kokemusta, sen inhimillisessä merkityksessä. Vaikka ihminen
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pystyy erittelemään ruumiin toimintoja ja tutkimaan ruumista monelta kannalta solutasolle saakka, niin tutkimuksessa ei Feuerbachin mukaan tule unohtaa sitä, että ihminen
itse on tuo tutkimansa ruumiillinen olento, joka elää ruumiinsa kautta ja ruumiissaan.
Aistit ovat tärkeä osa ruumiillisuutta. Feuerbach määrittelee ihmisen aistisuuden materiaalisen ja henkisen yhteytenä. Hänen näkemyksessään aistisuus ei ole passiivista aistimusten vastaanottamista ulkomaailmasta, vaan se on merkityshakuista suhtautumista aistittaviin kohteisiin. Ihminen on äärellinen ja aistinen yksilö, joka määrittyy kohteensa
kautta, ei pelkästään itsessään. (viitattu lähteessä Laine, 1993, 50–58.)

5.1.1 Ruumiinkuva ja ruumiinskeema
Ruumiin tutkimuksessa käytetään usein käsitteitä ruumiinkuva ja ruumiinskeema, joiden
kautta ihmisen ruumiillisuutta määritellään. Ruumiinkuva (body image) tarkoittaa ihmisen itse omasta ruumiistaan luomaa mielikuvaa tiettynä hetkenä. Ihmisen ruumiinkuva ei
välttämättä ole yhdenmukainen sen kanssa, miten kanssaihmiset määrittelevät hänen ruumiinsa. (Kaiser, 1998, 98.) Voidaan sanoa, ettei ole olemassa ruumista tai ruumiinkuvaa
sinällään, vaan erilaiset kuvaukset ruumiista, ovat kerrostuneita määritelmiä tavoista yrittää kuvata ruumista. Tiettynä hetkenä toiset kuvaukset ovat tärkeämpiä tai ajankohtaisempia kuin toiset. Yhden yhtenäisen ruumiinkuvan sijaan ihmisellä onkin suuri määrä
erilaisia ruumiinkuvia, jotka muotoutuvat niin ihmisen sisäisten muutosten kuin ulkoisten
ruumiillisten muutosten mukana. (Weiss, 1999, 1, 165.)
Puvut ovat tärkeitä ruumiinkuvan muodostumiseen osallistuvia esineitä (Weiss 1999, 85;
Grosz, 1994, 80). Ihmisen ajatuksia hänen ruumiistaan on mahdollista päätellä sen perusteella, miten hän on valinnut pukeutua (Fisher, 1986b, 135). Kokonaisuudessaan ruumiinkuva koostuu erilaisista tuntemuksista ja havainnoista, jotka johtavat kehotietoisuuteen.
Kehotietoisuuteen kuuluvat ruumiin rajojen, ruumiinosien ja ruumiinosien koon huomioiminen, koko ruumiin koko, ruumiin paikka tilassa sekä sukupuoleen liittyvät huomiot
ja kokemukset ruumiista. (Fisher, 1986a, xiii; Fisher, 1986b, 633.)
Ruumiinskeema (body schema) on puolestaan fysiologinen aistimus, jonka aivot luovat
kosketuksen, näkökyvyn, asentoaistin, tasapainon ja kuulon avulla. Ruumiinskeema ulottuu myös ruumista ympäröivään tilaan. Ihminen käyttää ruumiinskeemaa apunaan, kun
hän paikantaa esineitä tilassa ja omassa ruumiissaan. (Blakeslee & Blakeslee, 2007, 32.)
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5.1.2 Ruumiin toiminnallisuus ja hahmottaminen
Aivotutkimuksen perusteella Blakeslee & Blakeslee (2007), jaottelevat toiminnallisen
ruumiin useisiin käsitteisiin, joista tässä tutkimuksessa korostuvat käsitteet laajentunut
henkilökohtainen tila (peripersonal space) ja ruumis-mielikartat (body-mind maps).
Käsite laajentunut henkilökohtainen tila, kuvaa alati muuttuvaa ja näkymätöntä tilaa ihmisen ympärillä. Tila ihmisen ympärillä laajenee ja supistuu riippuen yksilön toiminnasta
ja havainnoista. Pääperiaate laajentuneen henkilökohtaisen tilan määritelmässä on se, että
ihminen ei lopu siihen, mihin hänen ruumiinsa loppuu, vaan hän leviää ja sekoittuu maailmaan ja toisiin olentoihin. Laajentunut henkilökohtainen tila tarkoittaa kaikkea sitä tilaa,
johon ihminen pystyy ruumiinsa ulottamaan raajoja kurkottamalla. Aivot ikään kuin
skannaavat tämän tilan kuuluvaksi ruumiiseen ja siksi ruumiin voidaan sanoa sekoittuvan
ihmistä ympäröivään tilaan. Laajentunutta henkilökohtaista tilaa on edelleen mahdollista
laajentaa yhdistämällä ruumis toiseen ruumiiseen, työkaluun tai pukuun. Esimerkkinä
laajentuneesta henkilökohtaisesta tilasta voidaan pitää muun muassa ratsastustapahtumaa, jossa ihmisen ruumis ja hevosen ruumis jakavat yhteisen tilan, ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään ruumiidensa kautta. (Blakeslee & Blakeslee, 2007, 3–5.) Sama laajentuneen henkilökohtaisen tilan kokemus tulee ihmiselle hänen käyttämänsä puvun
kautta. Pukua käytettäessä sen ääret ikään kuin kuuluvat ihmiseen ja tämän tilaan.
Ihminen hahmottaa ruumiinsa ja tilan ruumiin ympärillä jatkuvalla kartoittamisella, ja
karttojen muodostamisella ruumiista ja sitä ympäröivästä tilasta. Ihmisen koko ruumis on
kartoitettu aivoihin, eli aivoissa on edustus jokaiselle ruumiinosalle. Kaikkien aistien
avulla kartoitettua tilaa ruumiissa ja sen ympäröivässä tilassa kutsutaan ruumis-mielikartaksi. Ruumis-mielikartan käsite on ymmärrettävissä laajentuneen henkilökohtaisen tilan
käsitteen kautta. Palattaessa esimerkkiin hevosella ratsastavasta ihmisestä, voidaan sanoa,
että ratsastustapahtumassa ihmisen ja hevosen ruumis-mielikartat sekoittuvat keskenään.
Ruumis-mielikartta kuvaa sitä ihmisen ruumiillisesti saavuttamaa, havaitsemaa ja käsittämää tilaa, jonka hän kokee liittyvän ruumiiseensa. Ratsastustapahtumassa ihminen kokee hevosen liittyvän omaan ruumiiseensa ja hän muodostaa yhden liikkuvan kokonaisuuden hevosen kanssa. Kuten laajentuneen henkilökohtaisen tilan kohdalla, niin myös
ruumis-mielikartoissa työkalut voivat toimia karttojen laajentajana sekä supistajana.
(Blakeslee & Blakeslee, 2007, 7–12.)
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5.2 Puvun kautta vuorovaikutuksessa oleva ihminen
Niin tärkeää kuin ruumiillisuus ihmiselle onkin: ei ihminen ole ihminen ilman vuorovaikutusta itseensä, ympäristöönsä ja toisiin ihmisiin. Tässä alaluvussa tarkastelen ihmisen
vuorovaikutusta puvun näkökulmasta.
Puvun voidaan sanoa rajaavan ruumiin sisäänsä, ikään kuin koteloivan sen. Tämä vaatetuksella peitetty ruumis on ympäristöstään suljettu tila. (Warwick & Cavallaro, 1998, 79.)
Ihmisen vuorovaikutukseen itsensä ja ympäristön kanssa vaikuttaa se, miten kokemus
puvun sisällä olemisesta määrittyy ihmiselle. Puvun sisässä oleminen voi antaa ihmiselle
tunteen suojatusta tilasta, jonka sisällä hän voi olla itsensä kanssa kahden. Vaihtoehtoisesti puvun sisässä oleva ihminen voi kokea olevansa suojassa itseltään. Molemmissa tapauksissa puku kuitenkin näyttäytyy suojaavana elementtinä, jonka kautta vuorovaikutusta voi olla helpompi rakentaa. Puvun sanotaankin olevan sekä itsen esittämisen että
vuorovaikutuksen keskeinen väline. (Utriainen, 2009, 29, 52.) Kun tarkastellaan pukeutumista ympäristönä, keskiössä on se, millä tavalla pukeutuminen vaikuttaa ihmisen toimintaan, ja miten ihminen toiminnallaan muokkaa pukeutumista vastaamaan sisäisiä ja
ulkoisia tarpeitaan (Raunio, 2003, 66–67).
Vuorovaikutusta tarkastellessani palaan uudelleen Feuerbachin filosofiaan, sillä se tuo
esiin kaksi tähän tutkimukseeni tärkeästi liittyvää käsitettä: aistisuuden ja dialogisuuden.
Dialogisuus tarkoittaa vuorovaikutusta minän ja muiden ihmisten välillä. Aistisuuden käsite taas liittyy kiinteästi ruumiilliseen ihmiskäsitykseen, jossa kaikkien kokemusten lähtökohtana on ruumiillinen, aisteihin pohjautuva kokemus vuorovaikutuksesta. (viitattu
lähteessä Laine, 1993, 41.) Pukulähtöisessä vuorovaikutuksessa on useita kerroksia, jotka
alkavat siitä, miten puku koskettaa ihoa. Puvun kosketus vaikuttaa ihmisen liikkeeseen ja
aistien kautta herättää tuntemuksia ja tunteita, jotka välittyvät ympäristöön. Esimerkiksi
puvun materiaalit, tekstuuri, paino, muoto ja puvun liike luovat tyypillisesti suoran ja
käsin kosketeltavan kokemuksen puvun käyttäjälle. (Dean, 2014b.)
Feuerbach puhuu aistisesta minästä. Aistinen minä on vuorovaikutuksessa ympäristöönsä
tai toiseen ihmiseen, josta Feuerbach käyttää pelkästään käsitettä toinen. Feuerbachin ajatusta pukuteemaan muokaten, voidaan sanoa, että aistinen minä on siis ensin suhteessa
pukuunsa, jonka kautta vuorovaikutus laajenee ympäristöön ja toiseen aistivaan ihmiseen.
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(viitattu lähteessä Laine, 1993, 41–56.) Tällä tavalla nähtynä kahden ihmisen vuorovaikutus sisältää useamman vuorovaikutuksen kerroksen, jossa puvut ja ihmiset kommunikoivat keskenään eri tasoilla.
Feuerbach määrittelee vuorovaikutusta filosofiselta kannalta. Sosiologia taas tarkastelee
ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta enemmän sen kannalta, millaisia ilmiöitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, ja mitä sen seurauksena rakentuu. Normit ovat yksi sosiaalisen vuorovaikutuksen seuraus ja myös pukeutuminen on jossain määrin varsin normitettua. Erilaiset sosiaaliset tilanteet antavat ihmiselle normeja myös siitä, miten on hyväksyttävää
pukeutua. (Utriainen 2009, 45.) Monilla meistä onkin kokemus väärään pukuun pukeutumisesta väärässä tilanteessa. Tällainen kokemus saattaa olla hyvin voimakas ja mieleenpainuva. (Kaiser, 1998, 12.) Tällaiset ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuneet
pukukokemukset voivat muokata ihmistä ja hänen tapaansa pukeutua. Pukeutuminen ja
pukeminen vaativat varsin pitkälle kehittynyttä esteettismoraalista tasapainoilun taitoa.
Tätä taitoa motivoi halu kuulua yhteisöön ja tulla hyväksytyksi ja autetuksi. Toisaalta
taitoa varjostaa pelko häpeästä ja mitätöidyksi tulemisesta pukeutumisen perusteella. (Utriainen, 2009, 46–47.)
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6 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen suhde käsityötieteeseen
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia vaikutuksia somaattisilla puvuilla voi
olla esiintyjän ja roolihahmon luomiseen. Tutkimuksen aihe liittyy tiiviisti käsityötieteen
kenttään kohdistumalla siihen, millaisia vaikutuksia puvulla on käyttäjäänsä, eli tässä tapauksessa esiintyjään. Tämän lisäksi tutkimus tuo esiin somaattiset puvut käsityön kontekstissa. Kaikki somaattiset puvut ovat käsin valmistettuja ja suunniteltu yhteistyössä
pukusuunnittelijoiden kanssa käyttäen hyväksi kokeilevaa ja leikittelevää suunnitteluasennetta (Dean, 2014a). Tahdon tutkimuksellani olla luomassa näkökulmaa siihen, miten monella erilaisella tavalla käsityötä on mahdollista yhdistää erilaisiin elämisen ilmiöihin pukujen, ruumiillisuuden, esiintymisen ja roolihahmojen kautta nähtynä. Ennakkoluuloton kokeilevuus ja kekseliäisyys sekä tieteenalojen yhdistäminen voivat laajentaa
käsitystä omankin tieteenalamme sovellusmahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta.
Oksanen-Lyytikäinen (2015) toteaa, että pukusuunnittelu ja puvun tutkiminen ovat vankassa asemassa käsityötieteen alalla. Näkökulmina käsityötieteelliseen puvun tutkimiseen ovat olleet tuote- ja esinetutkimus, historia, muoti ja filosofia. Teknisinä lähtökohtina ovat olleet kaavasuunnittelu ja materiaalintutkimus puvun tutkimuksessa. Keskeisinä
tutkimuskohteina on pidetty käsityön suunnittelu- ja valmistusprosesseja. (Oksanen-Lyytikäinen, 2015, 3-4.) Oma tutkimukseni suhteutuu laajaan puvun tutkimuksen alueeseen
käsityötieteen kentällä täyttäen vielä tutkimatta olevaa aluetta puvun somaattisista vaikutuksista. Tutkimukseni yhdistää teatterin- ja tanssin tutkimusta sekä käsityötiedettä.
Tutkimuksessani haen vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Miten somaattinen puku vaikuttaa esiintyjään?
2. Miten somaattinen puku vaikuttaa roolihahmon luomiseen?
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7 Tutkimuksen toteutus
Tässä luvussa esittelen, aineiston hankinnan, tutkimusmenetelmät sekä aineiston analyysimenetelmät. Tutkimusaineistoni koostuu Sally E. Deanin haastattelusta ja omista somaattisen liikkeen ja puvun kurssilla saamistani kokemuksista.

7.1 Aineiston hankinta
Tutkimus lähti käyntiin keväällä 2015, kun löysin Teatteri Metamorfoosin kurssi-ilmoituksen syksyllä 2016 järjestettävästä Somatic Movement & Costume, Creating Characters -kurssista. Olen suomentanut kurssikuvauksen seuraavassa kappaleessa, ja sen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan sitä, millainen kurssi oli ja mitä teemoja siinä käsiteltiin.
Somaattinen liike & puku, roolihahmojen luominen
Miten pukeutumisemme vaikuttaa siihen, miten liikumme ja teemme havaintoja sekä siihen, mitä
me luomme ja esiinnymme? Työpaja on monitieteinen ja siinä yhdistyvät somaattinen liike, pukusuunnittelu ja esiintyminen. Kurssilla käytetään somaattisia pukuja, liikutaan ja luodaan pukuja,
jotka tuottavat erityisiä ruumista ja mieltä yhdistäviä kokemuksia. Puvut rinnastuvat kosketukseen: kuten ihminen koskettaa toista, niin myös puku koskettaa ihmistä. Deanin ajattelussa puvut
toimivat väylinä havainnoillemme. Aistimme ja havaitsemme pukujen kautta eri tavoin kuin ilman
niitä. Puvut eivät kuitenkaan avaa pelkästään tuntoaistiamme, vaan ne myös terävöittävät meidän
tietoisuuttamme, toimivat polttoaineena mielikuvituksellemme ja luovuudellemme. Kurssin pääpaino on improvisaatiossa ja esiintymisessä sekä pukujen luomissa erilaisissa ruumista ja mieltä
yhdistävissä kokemuksissa, joiden kautta luomme roolihahmoja. Hahmojen luominen tapahtuu
ruumiin ja erilaisten materiaalien kohtaamisen seurauksena: miten eri puvut saavat meidät liikkumaan ja puhumaan eri tavoilla. (Teatteri Metamorfoosi, 2016.)

Ilmoittauduin kurssille aikeenani kerätä kurssin yhteydessä aineistoa pro gradu-tutkielmani tekemiseen. Sovin haastattelevani kurssin opettajaa Sally E. Deania kurssin aihepiirin tiimoilta hänen vierailunsa aikana. Deanin vierailu Suomessa sisälsi Teatteri Metamorfoosilla järjestettävän kolmepäiväisen kurssin, demo-esityksen valmistamisen Masque-naamiofestivaaleille kurssilaisten kanssa sekä osallistavan luennon Aalto yliopiston
pukusuunnittelijaopiskelijoille. Osallistuin näihin kaikkiin kolmeen Deanin opettamaan
kokonaisuuteen.
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Ennen kurssia olin tutustunut Deanin kirjoittamiin artikkeleihin somaattisista puvuista,
joten minulla oli jonkinlainen ennakkokäsitys aiheesta. Ensimmäinen kosketukseni somaattisiin pukuihin oli Deanin Aalto yliopistolla pitämä osallistava luento, jossa hän esitteli pukuja ja tekemäänsä tutkimusta. Saimme kokeilla pukuja ja tehdä harjoituksia pukujen kanssa. Luento järjestettiin kaksi päivää ennen kurssia, joten ennen varsinaista
kurssia sain ennakkokosketuksen somaattisiin pukuihin. Viikonlopun ajan kestäneellä
kurssilla sain käytännön kokemusta somaattisista puvuista ja tein muistiinpanoja tekemistämme harjoituksista. Kirjoitin jokaisen päivän jälkeen ylös kurssilla tekemämme harjoitukset sekä reflektoin omia kokemuksiani puvuista ja tekemistämme harjoituksista. Kurssin loppumista seuraavana päivänä haastattelin Deania. Tämä aikataulu mahdollisti, että
pystyin käyttämään omaa kokemustani hyväkseni haastattelua tehdessäni.

7.2 Haastattelu
Haastattelu on laaja-alaisin keino lähestyä toisen ihmisen kokemuksellista maailmasuhdetta. Koska tutkimukseni pohjaa fenomenologiaan pyrin pitämään haastattelun luonteeltaan mahdollisimman avoimena, luonnollisena ja keskustelunomaisena tapahtumana,
jossa haastateltavalle on hyvä antaa mahdollisimman paljon tilaa. (Laine, 2007, 37–38.)
Haastattelumenetelmäni on sovellus puolistrukturoidusta haastattelusta ja teemahaastattelusta, jossa pyrin huomioimaan tilan antamisen haastateltavalle. Puolistrukturoidussa
haastattelussa kysymyksillä on tietty järjestys ja haastateltava saa vastata kysymyksiin
omin sanoin. Teemahaastattelu taas on hieman vapaamuotoisempi haastattelutapa, jossa
vain haastattelun aihepiirit eli teema-alueet on etukäteen määritetty mutta kysymysten
muotoa tai järjestystä ei ole etukäteen tarkasti päätetty. Kokonaisuudessaan haastattelu
on vuorovaikutustilanne ja erityisesti teemahaastattelun tavoitteena on keskustelu (Eskola
& Vastamäki, 2007, 27, 35.)
Toteutin haastattelun lokakuussa 2015. Haastattelu tapahtui kotonani rauhallisissa olosuhteissa. Tekemäni haastattelu liikkui teemahaastattelun keskustelunomaisuuden ja puolistrukturoidun haastattelun kysymyksiin vastaamisen välimaastossa. Ennen haastattelua
olin lähettänyt haastattelukysymysten rungon (Liite 1.) Deanille, joten hänellä oli ollut
mahdollisuus tutustua kysymyksiin etukäteen. Haastattelu ei kuitenkaan edennyt suoraviivaisesti kysymysten asettelun mukaan, vaan se sisälsi keskustelua, havainnollistamista
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ja molemmin puolisia kysymyksiä haastattelijan ja haastateltavan välillä. Esitin myös kysymysrungosta poikkeavia kysymyksiä haastateltavalleni keskustelun aihepiirin eläessä.
Kokonaisuudessaan haastattelutilanne oli rauhallinen ja haastattelu kesti yhden tunnin ja
kolmekymmentä minuuttia.
Haastattelulle ominainen piirre on, että siihen osallistuvat ihmiset pyrkivät käsitteellisesti
välittämään omaa suhdettaan maailmaan, mutta haastatteluvastaus heijastaa aina myös
haastattelijan läsnäoloa ja hänen tapaansa kysyä asioita (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 49).
Tässä haastattelussa yhteinen kokemuksemme kurssilta toimi pohjana ymmärryksen jakamiselle. Dean myös pyysi saada haastattelunauhan itselleen haastattelutilanteen jälkeen, sillä hän koki haastattelun sisältävän tärkeitä asioita somaattisiin pukuihin liittyen.
Dean oli aktiivinen haastateltava ja hän myös esitti minulle vastakysymyksiä, joihin hän
halusi kuulla näkemykseni. Esimerkkinä Deanille ominaisesta ruumiillisesta lähestymistavasta on se, miten hän vastasi erääseen haastattelukysymykseeni laittamalla minut tekemään liikkeellistä harjoitusta kysymyksen teemasta. Deanin laaja-alainen kokemus somaattisissa puvuissa esiintymisestä, koreografioiden tekemisestä ja opettamisesta sekä
somaattisten pukujen kehittämisestä ja tutkimisesta antoi minulle kattavasti tietoa suhteessa tutkimuskysymyksiini. Deanin kokemuksen vuoksi hänen oli mahdollista vastata
kysymyksiin pukujen vaikutuksista niin esiintyjän kuin roolihahmon luomisenkin näkökulmista. Hän ei pelkästään kertonut omasta henkilökohtaisesta kokemuksestaan näillä
alueilla, vaan pystyi myös reflektoimaan sitä, miten muut esiintyjät hänen opetuksessaan
tai koreografioissaan ovat reagoineet somaattisiin pukuihin.

7.3 Aineiston analyysi
Arjessa toimimme luontaisen ymmärryksemme, eli esiymmärryksemme, varassa. Tutkimuksessa tutkijan tulee olla tietoinen esiymmärryksestään ja tutkimukseen liittyvistä lähtökohdista. (Laine, 2007, 34.) Aiemmat tutkimuksessa esitetyt osiot tuovat esiin oman
esiymmärrykseni aiheesta ja niiden auki kirjoittaminen tehnyt minut tietoiseksi siitä.
Haastattelun analysoiminen alkoi haastattelun litteroimisella helmi-maaliskuussa 2016.
Litteraatti sisälsi 14 sivua litteroitua tekstiä rivivälillä 1,5 ja kirjasinkoolla 12. Litteroin-
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nin jälkeen aloitin aineiston analysoinnin sisällön analyysillä, jossa käytin hyväkseni aineistolähtöistä aineiston kuvauksen analyysimallia. Aineiston kuvaus aineiston analyysimuotona tarkoittaa aineiston merkityskokonaisuuksien jäsentämistä, niiden esittämistä ja
tulkintaa sekä merkityskokonaisuuksien arviointia. Tällaisessa analyysitavassa aineistosta nostetaan esiin olennainen tutkimuskysymysten näkökulmasta. Aineistosta pyritään
saamaan esiin merkitysten muodostamia kokonaisuuksia. Merkityskokonaisuudet on
mahdollista tunnistaa sisäisen yhteenkuuluvuuden ja samanlaisuuden perusteella. (Tuomi
& Sarajärvi, 2009, 101–102.)
Merkityskokonaisuuksien löytämiseksi teemoittelin aineiston tutkimuskysymyksiä apunani käyttäen. (ks. Hirsjävi & Hurme, 2009, 173). Kävin läpi litteroidun aineistoni tekstinkäsittelyohjelmassa tutkimuskysymysteni valossa ja jaottelin aineiston kahden tutkimuskysymyksen alle niiden sisällön mukaisesti. Tämän jälkeen teemoittelin aineistoa
pienempiin osakokonaisuuksiin ja erillisiin alateemoihin aineistolähtöisesti.
Tutkimustuloksia käsitellessäni jätin haastattelun lainaukset englanninkielisiksi, sillä
muuten lukijalla ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi niiden alkuperäiseen merkitykseen,
vaan käännöstyöni saattaisi muuttaa lainausten merkitystä. Tämä saattaa hieman vaikeuttaa muutoin suomenkielisen tekstin lukemista, mutta koen valintani olevan välttämätöntä
tutkimuksen läpinäkyvyyden takaamiseksi.

7.4 Oman kokemukseni merkitys aineiston analyysissä
Fenomenologia korostaa tutkijan omaa havaintojen tekoa. Tutkimuksen analyysissä tärkeää on tutkijan oma kokemus, jonka tulee olla elettyä todellisuutta, eikä passiivisia mielikuvia. (Anttila, 1996, 286.) Haastattelun lisäksi tutkimusaineistooni kuuluu oma kokemukseni somaattisista puvuista. Tarkastelen kokemustani sekä muistini varaisesti että
kurssilta tekemieni muistiinpanojen pohjalta. Käytän haastattelua päätiedonlähteenäni ja
luontevilta tuntuvissa kohdissa rinnastan oman kokemukseni Deanin haastattelusta nousseisiin teemoihin. Tällainen käsittelytapa mahdollistaa pukukokemuksen tarkastelemisen
kahdesta näkökulmasta. Dean toimii somaattisten pukujen asiantuntijana ja minun henkilökohtaiset kokemukseni puvuista toimivat konkreettisina esimerkkeinä, jotka rikastavat
aineistoa.
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Kinestiikan tutkimiseen subjektiivisena kokemuksena liittyy olennaisesti itsereflektio ja
havaintojen tekeminen siitä, miten ruumis reagoi luovan prosessin kuluessa eri tilanteisiin. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että henkilö itse osaa tulkita varsin täsmällisesti
omat aistimuksensa. Subjektiivisin keinoin esimerkiksi itsereflektion menetelmin saatujen tutkimustulosten on oltava avoimia ja lähestyttävissä olevia, vaikka niiltä ei voidakaan
odottaa yleispätevyyttä. (Anttila, 2005, 82–83.) Oman kokemukseni tutkimiseen kuuluu
kinesteettisen pukukokemuksen reflektointia, jonka tuon esiin suhteessa Deanin haastattelusta tekemiini tulkintoihin.
Graaen (viitattu lähteessä Anttila, 1996, 77) ajatukset käsityöläisyyden ja taiteen eroista
suhteuttavat sitä, miten käytän omaa kokemustani tutkimuksen analyysissä. Graae toteaa,
että käsityöläiselle on keskeistä löytää oma osaava ja persoonallinen ote tehtävään työhön
ja materiaaliin. Käsityöläinen on materiaalinsa opetuksessa ja hän ei halua työlleen muuta
kuin sen, minkä laadukas osaaminen ja taitavuus merkitsevät. Taiteilija taas pyrkii kommunikoimaan ihmisille elämyksin, illuusioin ja vaikutelmin. Eli siinä missä käsityöläinen
haluaa tuoda materiaalin rehellisesti esiin niin taiteilija käyttää materiaalia sanomansa
välittämiseen. (Graae, viitattu lähteessä Anttila, 1996, 77.)
Koen käsityöläisyyden ja taiteellisuuden yhdistyvän somaattisten pukujen tutkimisessa ja
aineistoni analysoimisessa. Käsityöläisyyteen liittyvä materiaalin opetuksessa oleminen
suhteutuu täysin somaattisissa puvuissa olemiseen, sillä puvut ja niiden materia toimivat
esiintyjän opettajana. Samalla tavalla tässä tutkimuksessa aineistoni, ja oma kokemukseni
osana sitä, toimivat minun opettajinani. Oma kokemukseni suhteutuu tutkimukseen myös
taiteellisesti tullen esiin puvun tuomissa elämyksissä, illuusioissa ja vaikutelmissa, joiden
tulkitseminen tapahtuu myös taiteen näkökulmasta. Tiivistetysti oman kokemukseni käyttäminen aineistona ja aineiston analysoinnin välineenä tässä tutkimuksessa tarkoittaa käsityöllisen materiaalin opetuksessa olemisen ja taiteellisuuden aiheuttamien kokemusten
kääntämistä tieteen kielelle.
Tutkimuksen tekijän on itse luotava analyysinsä viisaus (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 100).
Vaikka analyysini nojaa edellä kuvattuihin näkökulmiin ja tieteellisiin toimintatapoihin,
niin tutkimukseni analyysin laatu ja siitä saadut tulokset ovat lopulta kiinni omasta ymmärryksestäni ja kyvystäni havaita yhteyksiä aineiston teemojen välillä.
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8 Tutkimustulokset
Tutkimustulokset jakaantuvat kahteen alalukuun. Ensin vastaan tutkimuskysymykseen
siitä, miten somaattinen puku vaikuttaa esiintyjään, jonka sen jälkeen vastaan siihen, miten somaattinen puku vaikuttaa roolihahmon luomiseen. Sisällönanalyysin avulla löysin
seitsemän teemaa liittyen somaattisten pukujen vaikutuksista esiintyjään sekä kuusi teemaa roolihahmon luomiseen liittyen. Joissain kohdissa esiintyjä-teeman alla olevat vastaukset antavat tietoa myös puvun vaikutuksesta roolihahmon rakentamiseen ja päinvastoin. Tämä teemojen osittainen päällekkäisyys on väistämätöntä siksi, että esiintyminen
liittyy kiinteästi roolihahmon luomiseen ja roolihahmon luominen esiintymiseen. Kaikki
tutkimustuloksissa esitetyt suorat englanninkieliset lainaukset ovat Deanilta haastattelussa saamiani kommentteja käsiteltävään aiheeseen.

8.1 Miten somaattinen puku vaikuttaa esiintyjään?
Tässä luvussa esittelen tuloksia siitä, miten somaattinen puku vaikuttaa esiintyjään. Tarkastelen seuraavaksi analyysissä löytämiäni teemoja, jotka olen nimennyt seuraavasti:
somaattinen puku toimii siltana, elävän ja muuttuvan ruumiin huomioiminen, puku opettajana, kontakti toiseen esiintyjään, vuorovaikutus, kontakti ympäristöön, puvun yksilölliset vaikutukset sekä puvun muokkaaminen esiintyjän tarpeiden mukaan.

8.1.1 Somaattinen puku toimii siltana
Costumes I´m really excited about because it links both the internal life and world of somebody
with the external world materiality kind of concrete world.

Deanille somaattinen puku toimii siltana somaattisten harjoitusten ja esiintymismaailman
välillä. Hän sanoo puvun myös yhdistävän arkipäivän maailman, esiintymismaailman ja
roolihahmojen maailmat toisiinsa. Arjessa pukeudumme itseksemme, mutta esiintymistilanteessa puku antaa esiintyjälle mahdollisuuden olla jotain muuta kuin hän itse on. Deanin näkemys puvusta esiintyjän muuntumisen mahdollistavana tekijänä kytkeytyy Monksin (2010, 12) näkemykseen siitä, että puku mahdollistaa roolihahmojen ruumiillistumisen. Esiintyjän näkökulmasta puku siis yhdistää hänet roolihahmoonsa ja näin ollen puku

38
toimii esiintyjän työkaluna roolin rakentamisessa. Samalla tavoin kuin puku yhdistää erilaisia maailmoja toisiinsa, niin puku yhdistää ihmisen sisäisen maailman ulkoiseen ja
konkreettiseen maailmaan. Dean kertoo, että puvun kanssa työskenteleminen antaa esiintyjälle konkreettista työskentelymateriaalia, muutakin kuin hänen oman ruumiinsa, johon
reagoida sisäisten impulssiensa kautta.
It´s concrete they have something they can physically work with they can see it they can touch
besides just themselves. It overlaps many worlds just starting daily life worlds what we wear and
also the performative world and character the possibilities that character not just one ourselves.

Kokonaisuudessaan somaattinen puku toimii esiintyjälle siltana erilaisten harjoitus- ja
taidemuotojen välillä. Se antaa esiintyjän työskentelyyn konkreettisen ja materiaalisen
lähtökohdan, josta esiintyjän on mahdollista yhdistää työskentelyssään omaa sisäisyyttään ja ulkoista maailmaa.

8.1.2 Elävän ja muuttuvan ruumiin huomioiminen
Body is always in process.

Yksi somaattisen puvun tärkeimmistä tehtävistä on se, miten puku tuo esiintyjän ruumiin
uudella tavalla näkyviin ja esitysprosessin tekemiseen. Dean sanoo, että sekä yhteiskunta
ja taidemaailma ovat liikkumassa poispäin ruumiista ja ruumiillisuudesta: ruumis nähdään enemmän objektina kuin inhimillisenä elävänä olentona. Somaattinen työskentely
korostaa ruumista elävänä olentona, joka on jatkuvassa muutoksessa. Ruumis kykenee
liikkeeseen ja pysähdykseen ja on aina suhteessa kontekstiin, eli ympäröivään kokonaisuuteen.
I feel more and more that as a society or even with in artistic practice people are tended to move
away from the body in a particular sense. Mean the body can be included but sometimes it`s used
as an object not as a human life being.

Liikkuvan ja elävän ruumiin korostaminen näkyy kauttaaltaan Deanin työssä somaattisten
pukujen kanssa. Hän on myös kehittänyt harjoituksen, jossa pukusuunnittelua toteutetaan
liikkeessä olevan ruumiin ylle korostaakseen ruumiin elossa olemista myös suhteessa pukuun. Harjoituksessa jakaudutaan pareihin, joista toinen on liikkuja ja toinen puvun suun-
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nittelija ja tekijä. Liikkuja alkaa liikkumaan ja reagoi materiaaliin, jota suunnittelija kiinnittää teipillä liikkujan kehoon. Tässä harjoituksessa ruumis on jatkuvassa liikkeessä ja
suhteessa pukuun, niin että puku muokkaa ruumiin liikettä ja ruumiin liike edelleen
muokkaa pukua.
Then the costume has to respond to be in created in process in movement as opposed to usual
costume design practices it is a still body or a mannequin. So it coming from really wanting to
see the not only see but experience the body as something that´s alive and moving---

Harjoituksen voi nähdä herättelynä sille, miten puku yleensä suunnitellaan piirtämällä
pysähtyneeksi kuvaksi tai muotoillaan liikkumattoman nuken päälle. Muotisuunnittelussa
piirrokset ihmisen ruumiista ovat usein myös varsin tyyliteltyjä. Dean viittaa tyylittelyyn
kysymällä suunnitellaanko pukuja lainkaan ihmisruumiin päälle. Deanin korostama somaattisiin pukuihin liittyvä ruumiin kuunteleminen ja ruumiista huolta pitäminen näyttäytyvät kritiikkinä yhteiskunnan ruumiskäsityksille, joissa ruumista tehdään objekti ja
ajattelevan mielen jatke. Tosiasiassa ruumis ja mieli ovat erittäin kiinteästi yhteydessä
toisiinsa esimerkiksi ruumista ja mieltä yhdistävien karttojen avulla, eikä mieltä tai ruumista voida näin ollen erottaa tai arvottaa suhteessa toisiinsa (Blakeslee & Blakeslee,
2007).
--they [costume designers] start with still body or if it´s a body at all, it´s usually drawings, or the
mannequin, so it´s that drawing doesn´t have movement on to it, but I don’t think that there is
awareness so much about how costume and clothing is affecting bodies so just bringing the body
back in to the costume design process.

Koko Deanin työ perustuu siihen, että ruumis ei ole objekti, vaan elossa oleva kokonaisuus, joka on suhteessa ympäröivään maailmaan. Samalla kuin Dean tahtoo tuoda ruumiin mukaan pukusuunnitteluprosessiin, niin hän haluaa tuoda sen mukaan myös esityksen valmistamiseen ja roolihahmojen rakentamiseen. Deanin toiveet puvun vaikutuksille
ulottuvat myös esitysmaailmaa laajemmalle: hän esittää ajatuksen siitä, että somaattisilla
puvuilla on mahdollista vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen ja sitä kautta asenteisiin niin itseään, muita kuin esimerkiksi ympäristön tuhoamistakin kohtaan.
I think it has that potential that it would awaken the body as a performer or just a human being.
So maybe it would awakens other ways if you led it, to oneself, others, how we are killing our
environment etc.
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Deanin somaattisen pukuharjoituksen taustalla voi nähdä kokonaisvaltaisen elämää ylläpitävän ajatusmaailman, jossa esiintyjän, tai kenen tahansa ihmisen, tuominen takaisin
tietoisemmaksi ruumiistaan toisi hänet samaan tapaan myös tietoisemmaksi ympäristöstään. Kautta haastattelun Dean puhuu paljon juuri tietoisuuden herättämisestä somaattisten pukujen kautta. Deanin ajatus ruumiin ja puvun kautta kasvavasta tietoisuudesta muistuttaa Feuerbachin (1846; viitattu Laine, 1993, 52–58) ajatusta siitä, miten ruumis ja aistit
asettavat pohjan ihmisen ajattelulle. Kun somaattisten pukujen kautta harjoitellaan ruumiin ja puvun aistimista sekä vuorovaikutusta muihin, voidaan olettaa harjoitusten herkistävän esiintyjää myös esiintymistilanteessa, sekä kehittävän hänen kykyään kommunikoida mitä erilaisimmissa vuorovaikutustilanteissa ja ympäristöissä.

8.1.3 Puku opettajana: vuorovaikutus ja tietoisuus
Ruumiin ja puvun vuorovaikutus on lähtökohta puvussa liikkumiselle, mutta ruumis itsessään toimii turvana somaattiselle työskentelylle puvun kanssa.
You start with the body and your relationship to the costume is the starting point -- but your body
is the base for your safety somehow.

Dean näkee puvun ja ruumiin luovan hedelmällisen oppimisympäristön ja vuorovaikutussuhteen, jos esiintyjä antaa tämän tapahtua. Dean sanoo, että somaattisen puvun kanssa
työskennellessä puvun on annettava olla opettaja. Deanille henkilökohtaisesti puku on
toiminut opettajana niin hänen taiteellisessa työssään kuin opetustyössäänkin.
Allow the costume be a teacher, so the costume becomes a guide for me as an artist, as a performer as a teacher--.

Vaikka puvun vaikutus ihmiseen on todistettu aivotutkimuksenkin tasolla (ks. Blakeslee
& Blakeslee, 2007), niin oppimista ei tapahdu ilman esiintyjän omaa aktiivisuutta suhteessa somaattiseen pukuharjoitukseen. Esiintyjän on tultava tietoiseksi puvustaan ja sen
vaikutuksista ja hänen on aktiivisesti tutkittava puvussa olemista sekä opittava seuraamaan puvun tuottamia impulsseja.
But I think there is added element weather you are aware of that (costume) and working with that
and exploring that and following that. As a performer as a creator.
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Puvulla on mahdollista saada aikaan muutoksia esiintyjässä, mutta se vaatii tietoisen suhtautumisen pukuun ja avoimuuden pukua kohtaan.
Well I think it´s about awareness, so if a performer is just wearing any costume and they are not
exploring the relationship they have to it. It won’t make any difference really.

Lopulta kaikki palaa vuorovaikutukseen. Dean näkee puvun ja esiintyjän vuorovaikutussuhteen tasavertaisena suhteena, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat toiseen.
Even though we keep focusing on the somatic costume it really is somatic costume and then the
person you are working with, kind of an equal relationship somehow, the relationship between
those two.

8.1.4 Kontakti toiseen esiintyjään: Tuplapallohattu
Usein puvut ja pukeutuminen nähdään yksilöllisenä ilmiönä. Dean pyrkii kuitenkin kehittämään somaattisia pukuja siihen suuntaan, että ne erityisesti tukisivat kontaktia muihin ihmisiin sekä ympäristöön.
Because looking at also the costumes, they are usually for one person. But yeah feels like there is
more to be explore there I think. ---Like the hope is that [costumes] really moves [people] into
relating to others and environment.

Itselleni tällainen kontaktia muihin ihmisiin tukeva puku oli Tuplapallohattu (ks. Kuva 6
& Kuva 2). Haastattelutilanteessa kuvaan kokemukseni merkityksellisyyttä Deanille sanomalla, miten hatussa oleminen sai minut tuntemaan, että jaoin pukukokemuksen toisen
ihmisen kanssa. Minusta tuntui, että meillä oli yksi ruumis, vaikka tosiasiassa ruumiita
olikin kaksi. Hatun muodon luoma kinesteettinen kokemus kehossani sekä hatun luoma
äänimaisema vaikuttivat vahvasti liikkumiseeni. Tämän lisäksi hattu yhdisti minut fyysisesti toiseen ihmiseen, jolle hattu loi lähtökohtaisesti samanlaisen kinesteettisen ja kuuloaistiin pohjaavan kokemuksen hatussa olemisesta. Yhteinen fyysinen kokemus ei kuitenkaan taannut saumatonta liikkumista ja roolihahmossa olemista yhdessä, vaan puvun
lisäksi minun oli kuunneltava vastanäyttelijääni, hatun toista osapuolta, erittäin tarkasti.
Koska hattu yhdisti kaksi ruumista toisiinsa hyvin konkreettisesti, vuorovaikutusta toiseen ei päässyt pakoon. Voisin kuvitella hatussa liikkumisen harjoitusten tuovan aivan
erityisen kommunikaation kahden ihmisen välille, jos harjoitusta tehdään säännöllisesti.
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On harvoja tilanteita, joissa esiintyjätkään ovat niin konkreettisesti kiinni toisissaan.
Kiinni olemisen kokemus on samaan aikaan sekä vapaata että pysyvää: puvussa olevien
ei tarvitse huolehtia siitä, että he konkreettisesti pitäisivät kiinni toisistaan, sillä puku toimii kiinnittävänä elementtinä luoden pysyvyyden tunteen puvussa olijoille.
Hattu ikään kuin loi kahden ihmisen kokemuksille yhteisen viitekehyksen, jonka alla molempien hatussa olijoiden kokemukset tapahtuivat. Hatussa liikkuessani minun täytyi ottaa huomioon niin toinen ihminen kuin ympäristökin täysin eri tavalla kuin yksin liikkuessani. Hatussa ei ollut mahdollista tehdä itsenäisiä päätöksiä, ilman että ne vaikuttivat
vastanäyttelijään. Toisaalta myös itsenäisesti tehdyt ja vastakkaisiin suuntiin ajavat päätökset toivat kiinnostavaa ristiriitaa puvun ja esiintyjien välille. Kokonaisuudessaan Tuplapallohatussa oleminen opetti minulle vuorovaikutuksessa olemista toiseen ihmiseen turvallisessa ympäristössä fyysisen tekemisen kautta. Kokemuksen perusteella sanoisin, että
mitä paremmin esiintyjä tuntee vastanäyttelijänsä ja mitä helpompi hänen on olla tämän
lähellä ja näyttää ristiriitaisetkin tunteensa, sitä hedelmällisempää yhteistyö esiintyjien
välillä on. Tuplapallohatussa tehdyillä harjoituksilla on potentiaalia tuoda esiintyjiä lähemmäs toisiaan ja kehittää heidän keskinäistä vuorovaikutustaan.
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Kuva 6. Tuplapallohattu. Verrattuna alla olevaan kuvaan yksittäisistä ihmisistä Pallohatuissa on kuvassa nähtävissä Tuplapallohatun
yhdistävyys.

Kuva 7. Yksittäisiä ihmisiä
Pallohatuissa.
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8.1.5 Kontakti ympäristöön
Puku mahdollistaa myös erilaisia kokemuksia ympäristöstä ja kontaktista ympäristöön.
Puvussa oleminen voi luoda kokemuksen erimerkiksi samanlaisuudesta ja erilaisuudesta
verrattuna ympäristöön.
The costume creates the gateway into environment, experience with environments but it also can
create conflict and confusion and contradiction as well --

Dean kertoo haastattelussa kokemuksistaan, joissa puku sulautuu ympäristöön ja joissa
ympäristön ja puvun välillä on selkeä ristiriita. Ristiriidan kokemuksessa ympäristö ja
puku välittävät erilaisia viestejä Deanille ja hän pohtii, miten puvun ja ympäristön ristiriitaisetkin viestit olisi mahdollista yhdistää somaattisessa harjoituksessa.
It was like my body was getting two different information that felt like opposites. One from the
environment one from the costume. And it doesn’t mean you can’t use both but it was interesting
to realize that kinesthetically how does this costume experience to the body and kinesthetically
how does the environment affect the body and do they meet or are they kind in contrast or conflict.

Oli somaattinen puku mikä tahansa, se vaikuttaa liikkujan ympäristösuhteeseen. Dean
kertoo toisen esimerkin, jossa ryhmä Suippohattuihin (ks. Kuva 3) pukeutuneita ihmisiä
liikkuu yhdessä suurella puistoalueella. Ryhmä löytää korkeaan valkoiseen obeliskiin pienen kukkulan laelta, jolloin hattuihin pukeutuneet ihmiset kokevat olevansa linjassa ympäristönsä kanssa: Suippohattujen ja obeliskin muoto sekä väri ovat täysin samanlaiset.
Tämä yllättävä paikka ympäristössä saa hatuissa olijat tuntemaan, että he ovat tulleet kotiin.
--and then there is an obelisk. That was amazing to find, we didn’t know that was gonna be there.
That was an accident so we were just walking and we felt we were coming home. These little alien
creatures being drawn to this obelisk with tall pointy hats.

Ihmisen vuorovaikutukseen itsensä ja ympäristön kanssa vaikuttaa se, miten kokemus
puvun sisällä olemisesta määrittyy ihmiselle (Utriainen, 2009, 29). Somaattisilla puvuilla
näyttääkin olevan mahdollista tukea esiintyjän suhdetta ympäristöönsä tai päinvastoin
tuoda esiin kontrasti ympäristön ja esiintyjän välillä.
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8.1.6 Puvun yksilölliset vaikutukset
Dean sanoo, että samalla puvulla voi olla erilainen vaikutus eri ihmisiin ja sama puku
saattaa myös vaikuttaa eri päivinä samaan ihmiseen hyvin eri tavoin. Omassa pukukokemukseni Sydänsuojelijapuvussa (Heart Protector) olemisesta tukee tätä huomiota pukujen erilaisista vaikutuksista eri päivinä. Sydänsuojelijapukuun kuuluu kaksi pientä ilmapalloa, joista toinen laitetaan rintakehän etupuolelle sydämen kohdalle ja toinen selän
puolelle ikään kuin sydämen takapuolelle. Ilmapallot pysyvät paikallaan tiukan t-paidan
alla ja luovat painetta rintakehän ja selän puolelta sydämen alueelle.
Ensimmäisen kerran kokeilin tätä pukua Deanin pitämällä kokemuksellisella luennolla
Aalto-yliopistolla. Tuolloin pidin puvussa liikkumista erittäin mukavana ja inspiroivana.
Kuuntelin lähinnä puvun fyysistä vaikutusta rintakehän alueella ja puku sai rintakehäni
liikkumaan monipuolisesti. Luennon jälkeen keskustelimme puvuista vapaamuotoisesti
lounaalla muiden puvun käyttäjien kanssa, ja osa heistä piti sydänpukua erittäin ahdistavana. Yksi luennolla olijoista ei kokenut luentotilaisuutta mukavana paikkana pukeutua
tuohon pukuun. Hän koki tilanteen mahdollisesti liian turvattomaksi ajatellessaan sitä,
millaisia impulsseja sydämen alueen aktivoiminen saattaisi hänessä herättää.
Deanilla on kokemusta Sydänsuojelijapuvun voimakkaista vaikutuksista ihmisiin. Hän
sanoo, että usein sydämen alueelle liitetään monenlaisia herkkiä ja intiimejä tunteita, joiden käsittelyä sydänpuku aktivoi pelkkien fyysisten tuntemusten lisäksi.
Like when there is a costume that´s in the area of heart it tends to start to open certain areas with
that we associate with the heart with emotion. It doesn’t have to and not everyone will go on that
journey but it tends to.

Ensimmäisellä puvun kokeilukerralla olin itse varsin tietämätön puvun mahdollisuuksista
herättää voimakkaita tuntemuksia. Deanin käsittein voisi sanoa, etten ollut tietoinen tästä
puvun alueesta, enkä osannut kuunnella näitä puvun tuottamia impulsseja. Siksi ensimmäisen puvun kokeilukerran jälkeen minua ihmetytti, miten puku saattoi jostakusta tuntua
ahdistavalta. Tuolloin ajattelin puvun koskettavan vain tiettyä ruumiin aluetta muiden
alueiden joukossa ja ajattelin enemmänkin sitä, miten puvun fyysinen kosketus sai rintakehäni liikkumaan erilaisilla tavoilla.
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Toisella kerralla pukua kokeillessani kokemus puvussa olemisesta oli kuitenkin täysin
toisenlainen. Olin luultavasti väsyneempi puvun toisella kokeilukerralla kuin ensimmäisellä kerralla, mikä luultavasti herkisti minut tuntemaan puvun emotionaaliset vaikutukset. Kuvailen kokemustani haastattelussa Deanille sanoen, että minusta tuntuu, että minun
olisi hyvä tutkia kokemustani Sydämensuojelijapuvussa vielä uudelleen, sillä edellisenä
päivänä puvussa olemisen kokemus oli ollut minulle varsin ikävä. Minusta oli tuntunut
kuin en olisi halunnut mitään painavaa sydämeni päälle.
Toisella kerralla t-paidan alle sekä sydämen puolelle että selän puolelle laitettavat ilmapallot tuntuivat hullunkurisesti raskailta sydämen päällä. Raskauden tunne tuskin tuli pallojen fyysisestä painosta, vaan pikemminkin pallot saivat minut keskittymään sydämen
alueelle yhdistettyihin tuntemuksiin. Luullakseni olin tuolla hetkellä liian väsynyt kohtaamaan tuntemuksia, ja puku tuntuikin yhtäkkiä painostavalta. Monilla ihmisillä on kokemus väärään pukuun pukeutumisesta väärässä tilanteessa, ja tällainen kokemus saattaa
olla hyvin voimakas ja mieleenpainuva (Kaiser, 1998, 12). Toisella puvun kokeilemisen
kerralla tilanne ei vain ollut minulle oikea tuon puvun kokeilemiseen sen hetkisessä mielentilassa. Se, että sain kokeilla pukuja ylleni useampana päivänä ja eri ihmisten seurassa
antoi minulle tärkeän kokemuksen siitä, miten monet asiat kuten mieliala, ympäristö tai
ympärillä olevat ihmiset voivat vaikuttaa pukukokemukseen.
Somaattisten pukujen suunnitteluprosessin alussa Deanilla oli tavoitteena tuottaa tiettyjä
ennalta määriteltyjä somaattisia kokemuksia kaikille pukujen käyttäjille. Kokemus on
kuitenkin opettanut hänelle, että ihmisten pukukokemukset vaihtelevat ihmisestä toiseen
ja päivästä toiseen, vaikka puvuilla onkin mahdollista tavoittaa joitain yleisiä kokemuksia
tai teemoja, jotka useimmat pukujen käyttäjät havaitsevat. Pukujen vaikutusta ihmiseen
ei voida kiistää, mutta se, millainen tämä vaikutus on, riippuu muun muassa puvusta,
puvun käyttäjästä ja käyttäjän sen hetkisestä olotilasta. Kokemus on yksilöllinen, eikä sitä
edes ole tarvetta yleistää, koska jokainen ihminen on joka tapauksessa yksilö.
I think initially we were quite naive in the beginning thinking that we could create experience that
everyone would have. I don’t think that´s the case. I think it depends I was saying in the workshop,
the way you are feeling that day, the context that you are in and you still had your own body. It´s
still you. It´s a different day so I think they shift, people´s own experiences in the costumes shift.
--That´s why I said it doesn’t matter, I create this costume but anybody might respond to it differently because it´s different person.
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8.1.7 Puvun muokkaaminen esiintyjän tarpeiden mukaan
Deanin tavoitteena on tukea esiintyjiä pukujen kautta ja auttaa heitä löytämään uutta liikemateriaalia ja uusia ulottuvuuksia omasta ilmaisustaan. Tätä tapahtuu kaikkien hänen
luomiensa somaattisten pukujen kautta, mutta hän myös kehittää uusia pukuja omista ja
muiden tarpeista käsin.
Friend of mine said I really want to sense more my own sense of wild but in the way that I feel
safe. So then I thought how do I support that for her.

Pukuja on mahdollista käyttää esiintyjän henkilökohtaisen ilmaisukapasiteetin laajentamiseen luomalla pukuja käyttäjän tarpeiden mukaan. Toisaalta myös olemassa olevien
pukujen yhdisteleminen uusiksi kokonaisuuksiksi käyttäjälähtöisesti voi olla toimiva ratkaisu tutkia vielä tuntematonta ilmaisualuetta.
Or somebody might find something while they are moving in the workshop themselves or playing
around at the house making costumes. There is lots of intuition and lots of play and supporting
what people need.

Deanin opetusfilosofian taustalla onkin yksilöllisen oppimisprosessin tukeminen ja kiinnostus ihmistä kohtaan. Dean voi saada inspiraation somaattisten pukujen luomiseen
vaikka muotinäytösten katselemisesta:
I was watching fashion runway show and just looking ones I really would like to try on and see
how they make my body move. And other ones I wouldn’t be as interested in. But I think there is,
you can also start from that just the curiosity about, what if I wear this, what it is doing?

Kiinnostus pukuun ilmiönä ja puvun tuomiin vaikutuksiin auttaa muokkaamaan pukuja
henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja näkemään mahdollisuuksia erilaisten pukujen luomiseen. Puvun suunnittelemisen lähtökohta voi olla tietyn somaattisen kokemuksen luomisessa, esiintyjän ilmaisukapasiteetin laajentamisessa tai ylipäätään mielenkiinnossa
pukua kohtaan: millaista liikettä mikäkin materiaali tai puku voi tuottaa, ja millainen on
kokemus erilaisten pukujen sisällä olemisesta? Voidaan sanoa, että kaikkein yksinkertaisin teatterisysteemi rakentuu vain näyttelijästä ja puvusta (Paavolainen, 1991, 19). Esiintyjän näkökulmasta mahdollisuus pukujen yksilölliseen muokkaamiseen laajentaakin puvun mahdollisuuksia sekä esiintyjän henkilökohtaisen roolityön, että koko esitysprosessin
tukemisessa.
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8.2 Miten somaattinen puku vaikuttaa roolihahmon luomiseen?
Tässä luvussa esittelen tuloksia siitä, miten somaattinen puku vaikuttaa roolihahmon luomiseen. Tarkastelen seuraavaksi analyysissä löytämiäni teemoja, jotka olen nimennyt
seuraavasti: somaattisen pukumetodi roolihahmon luomisessa, somaattisen pukukokemuksen hyödyntäminen roolityössä, ruumiin muisti ja roolityö, puvun seuraamisella
kohti roolihahmoa, näkymättömän puvun seuraaminen sekä pukuun sulautuminen.

8.2.1 Somaattinen pukumetodi roolihahmon luomisessa
Klassisissa näyttelijäntyöntekniikoissa, kuten Stanislavskin metodissa (Benedetti, 1993),
roolihahmon psyyke on lähtökohta koko roolinrakentamisen prosessille. Tässä prosessissa roolihahmon sisäinen maailma ja näytelmän tarina ovat olemassa pukujen tullessa
työskentelyyn mukaan. Deanin työskentelytapa somaattisten pukujen kanssa on vastakkainen psyykestä lähteville metodeille:
This [starting with analyzing characters psychology] is just starting from the opposite versus
starting from body-costume -relationship which can lead to the psychological […] I´m not trying
to make one right or wrong but, let´s say that´s the reverse. […] starting with the body in the
costume can create layers of meaning, text and story opposed to starting with story and the text
first to find the movement there.

Deanin metodissa roolinrakentaminen alkaa ruumiin ja puvun välisestä suhteesta, joka
johtaa hahmon psyykeen, merkityksiin, tekstiin ja tarinaan. Esiintyjän psyykeä painottavissa metodeissa hahmon luomisen taustalla on yleensä olemassa näytelmän teksti sekä
näytelmän estetiikka, johon myös puvut on suunniteltu kuulumaan. Dean taas käyttää pukua työkaluna esityksen, hahmojen ja näytelmän tekstin luomisessa.
Dean määrittelee puvun sekä apukeinoksi että lähteeksi roolityölle. Hän sanoo, että puku
helpottaa ja kirkastaa prosessia, jossa esiintyjä etsii hahmon ruumiillisuutta, liikettä ja
ääntä. Pukua käytettäessä esiintyjällä on konkreettista materiaa, muutakin kuin oma itsensä ja ruumiinsa, jonka kautta roolityötä aletaan rakentaa. Dean ei kuitenkaan halua
asettaa työskentelytapoja paremmuusjärjestykseen. Hän näkee niiden tähtäävän samoihin
asioihin, mutta näkökulmat ja painopisteet työskentelylle ovat vastakkaiset. Deanin pu-
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kumetodia voi verrata siihen, miten usein rajaamalla mielikuvitustamme, keksimme parempia ideoita kuin tilanteissa, joissa kaikki on mahdollista. Puku antaa esiintyjälle raamit, joiden sisällä hänen on mahdollista olla erittäin luova.

8.2.2 Somaattisen pukukokemuksen hyödyntäminen roolityössä
--costume itself --the design of it comes from wanting to support body-mind experience.
Somaattinen puku tukee ruumista ja mieltä yhdistäviä kokemuksia. Vaikka puku ei voi
pakottaa ihmistä olemaan mitään tai tuntemaan mitään, niin puku antaa esiintyjälle mahdollisuuden somaattiseen kokemukseen. Somaattisen kokemuksen perusteella esiintyjän
on mahdollista lähteä seuraamaan pukua ja saada puvun seuraamisen kautta materiaalia
roolihahmon työstämiseen. Puku antaa esiintyjälle uusia impulsseja, jotka voivat muuttaa
hänen tyypillisiä tapojaan tai maneereitaan roolihahmon luomisessa.
--moving in ways that might not typically move, so it has possibility changing your habits.
Puvuilla on siis mahdollista luoda uutta ilmaisua ja erilaisia roolihahmoja laajentuneen
ilmaisukyvyn kautta. Somaattisen puvun käyttämisen eri vaiheita on myös mahdollista
hyödyntää roolihahmon luomisessa.
There is this journey before you put on the costume. Putting on the costume and then taking it off
--it creates the sense being able to have a transformation or journey with it.

Somaattinen pukuharjoitus tapahtuu vaiheissa: ennen somaattisen puvun pukemista on
olemassa suhde ruumiiseen ilman pukua, jonka jälkeen tapahtuu pukeutuminen somaattiseen pukuun. Tätä vaihetta seuraa liikkuminen puvun kanssa eli puvussa olemisen prosessi. Viimeiseksi on jäljellä vielä puvun riisuminen sekä liikkuminen ilman pukua aivan
kuin puku vielä olisi käyttäjänsä yllä. Tätä viimeistä vaihetta kutsutaan näkymättömän
puvun kanssa liikkumiseksi. Kaikissa vaiheissa käyttäjän suhde pukuun on omanlaisensa,
ja vaiheet antavat käyttäjälleen erilaisia kokemuksia ja tuottavat erilaista materiaalia roolihahmoa ajatellen. Deanin havaintojen mukaan puvun pois ottaminen ja näkymättömän
puvun kanssa liikkuminen voivat joskus olla kokemuksista kaikkein voimakkaimpia.
Sometimes moving with invisible costume, or taking- it- of- experience, is more powerful than
wearing the costume itself.
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Oma kokemukseni vahvistaa Deanin huomiota näkymättömässä puvussa liikkumisen
voimakkaasta kokemuksesta ja puvun pois ottamisen merkittävyydestä. Kurssilla Dean
ohjeisti kurssilaisia usein riisumaan somaattisen puvun löydetyssä roolihahmossa. Kokemuksessani puvun pois ottamisen hetkellä suhteeni pukuun tuli ikään kuin huippuunsa.
Koska puvun riisuminen tapahtui löydetyssä roolissa niin se, miten hahmo käsitteli pukuaan pois ottamisen tilanteessa, syvensi roolihahmoa. Joidenkin pukujen riisumisprosessi oli kuin vapautumista vankilasta: hahmo riuhtoi puvun päältään lähes väkivaltaisesti
tai herkutteli joillain puvun osilla, niin että osa puvusta oli hahmon yllä ja osa oli riisuttu
pois. Toiset puvut taas lähtivät hahmon päältä hyvin huolellisella käsittelyllä, niin kuin
puku olisi ollut hahmolle jotain valtavan arvokasta. Ja sitten oli myös niitä pukuja, joiden
kohtelusta hahmo ei piitannut tai kiinnittänyt huomiota niiden riisumiseen.
Näkymättömässä puvussa liikkuminen toi minulle eri tavalla vapautta kuin somaattisessa
puvussa liikkuminen. Riisuttuani somaattisen puvun yltäni, saatoin silti vielä tuntea puvun ruumiissani. Näkymättömässä puvussa minun ei kuitenkaan tarvinnut ottaa puvun
materiaa huomioon konkreettisesti, eikä ruumiini ympärillä ollut liikettä häiritseviä objekteja. Somaattinen puku oli kuitenkin antanut minulle paljon impulsseja ja liikemateriaalia, joita pystyin lähteä seuraamaan näkymättömän puvun kanssa. Näkymättömässä puvussa liikkuessani tuntemus puvusta oli ruumiissani erittäin vahvasti, ja se ohjasi liikettäni. Samaan aikaan näkymätön puku antoi lisää tilaa mielikuvitukselle ja hahmon kehitykselle sekä puvusta saatujen impulssien ja mielikuvituksen seuraamiselle. Koska puvut
olivat varsin massiivisia kooltaan ja huomiota herättäviä ulkonäöltään, niin niissä tehdyt
hahmot olivat usein myös varsin vahvoja ja suurieleisiä. Näkymättömässä puvussa liikkuminen antoi minulle myös mahdollisuuden vain inspiroitua pukukokemuksesta ja käyttää sitä pohjana pienemmälle ilmaisulle ja luonnollisemman roolihahmon kehittymiselle.
Pukujen tuottamaa materiaalia voidaan kerrostaa roolihahmojen luomisessa ja koko koreografian ja esityksen valmistamisessa.
It opens up these different layers of the relationship as well as different possibilities of performative choreography. Cause you could just develop the piece with a costume and then just not to use
the costume and then you put on the different costume but still use the material from previous
costume. You can layer things like that for example.
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Dean kertoo, että on mahdollista luoda esitysmateriaalia ensin yhdellä somaattisella puvulla, mutta pukea esitykseen jokin toinen puku ylle. Tällainen työskentelytapa tuo esitykseen ja roolihahmoihin kerroksellisuutta.

8.2.3 Ruumiin muisti ja roolityö
Kuten instrumentin soittamisen oppiminen vaatii toistoja, jotta liikeradat jäävät ruumiin
muistiin, niin samalla tavalla somaattisissa puvuissa liikkuminen vaatii toistoja roolihahmoja rakennettaessa.
Kysyin Deanilta, miten kauan puvut säilyvät ruumiin muistissa ja kuinka kauan on mahdollista palata esimerkiksi näkymättömässä puvussa liikkumiseen niin, että esiintyjä todella tuntee puvun yllään. Tähän kysymykseen Dean vastasi laittamalla minut kokeilemaan näkymättömässä puvussa liikkumista ja pukujen sulautumista toisiinsa. Tässä vaiheessa pukujen käyttämisestä oli kulunut noin vuorokausi. Tein näkymättömän puvun
liikkumisharjoituksen kuvitellen päälleni vuorotellen Roskapussihameen, Putkipuvun ja
Pallohatun. Liikuin puvuissa ja puvusta toiseen Deanin ohjeistuksessa.
Tuossa harjoituksessa minulla ei ollut vaikeuksia muistaa pukuja ja tuntea niitä päälläni,
vaan pystyin helposti kehomuistini avulla palaamaan pukukokemuksiin. Myös kahdessa
näkymättömässä puvussa yhtä aikaa liikkuminen oli mahdollista. Dean sanoo, että näkymättömän puvun harjoitusta tehdessä ihmiset joskus kokevat kesken harjoituksen, että
puku ei enää ole heidän päällään. Tätä voi kuitenkin parantaa harjoittelemalla ja toistoja
tekemällä. Kommentissaan hän vertaa harjoitusta siihen, miten arkielämässä ihmiset harvoin ajattelevat tai tuntevat esimerkiksi alusvaatteita päällään, mutta halutessaan ja keskittyessään niiden tuntemiseen on mahdollista hahmottaa se, miten ne koskettavat ruumista. Samalla tavalla keskittymisen sekä harjoittelun ja toiston kautta voimme myös säilyttää kokemuksen näkymättömässä puvussa liikkumisesta pidempään.
Sometimes people feel that costume is no longer there so people do have that kind of relationship
but again with practice you can start to sense. If I´m thinking I can sense I´m wearing underwear,
but at the moment I´m not really sensing it.

Itselleni on ollut yllättävää, miten vahvasti puvut ovat jääneet ruumiini muistiin. Vieläkin
kuvitellessani osaa somaattisista puvuista päälleni, saan ruumiiseeni tuntemuksen siitä,
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miltä puku tuntuu. Ruumiini muistissa on myös nähtävissä toiston ja harjoittelun vaikutus: enimmäkseen muistoissani olen palannut liikkumiseen Putkipuvussa ja Pallohatussa.
Koska näihin pukuihin palaaminen on ollut varsin säännöllistä, niin minun helpompi
saada nämä puvut tuntumaan päälläni, kuin ne puvut joiden mielikuviin en ole lainkaan
palannut. Esiintyjille, jotka oppivat ja muistavat vahvasti kinesteettisen aistin kautta, roolihahmojen opettelu ja muistiin palauttaminen voivat tapahtua helpommin somaattisen
puvun kautta kuin ilman pukua.

8.2.4 Puvun seuraamisella kohti roolihahmoa
Dean sanoo, että puvun seuraamisessa on tärkeää olla kärsivällinen ja antaa liikkeen tapahtua toisinaan myös hitaasti. Tällöin esiintyjän on helpompi huomata, miten seuraaminen ja kommunikaatio puvun kanssa tapahtuvat. Dean antaa esimerkin tästä näyttämällä,
miten ihmiset saattavat seurata puvusta saamiaan impulsseja hetken, luovuttaa ja vaihtaa
seuraamisen kohdetta, kyllästyä siihenkin ja vaihtaa taas tapaansa olla suhteessa pukuun,
kunnes impulssit on käytetty loppuun hyvin lyhyesti antamatta niille aikaa kehittyä. Nopeasti löydetty ja hylätty materiaali saattaa valua helposti hukkaan toisin kuin silloin, kun
esiintyjä antaa puvun ja ruumiin vuorovaikutukselle aikaa kehittyä.
Or they get stuck with this in one (showing a movement), and how do you allowed it to evolve?

Esiintyjän on myös mahdollista juuttua kiinni puvun tuottamiin impulsseihin. Kertoessaan esimerkkiä liikemateriaalin muokkautumisesta ja vuorovaikutuksen kehityksestä
Dean ottaa esiin yhden esimerkin minun tekemästäni pukuharjoituksesta, jossa hänen
nähdäkseen puvun seuraamisessa tapahtui jumittumista, mutta sen kautta puvun seuraaminen kehittyi asteittain:
I don’t know if you felt stuck in it (one movement) or not, but then some point it started to develop
or shift or your whole body become a part of that. It was like following that and then seeing or
just keep doing it until it´s absolutely and you get annoyed with it and then just allowed to be
annoyed with it then you do it annoyingly. It´s like what ever really is happening you followed it.

Somaattisen puvun seuraamisessa on tärkeää kuunnella sitä, mitä ikinä puvussa ollessa
tapahtuukin. Esiintyjän ei tarvitse juuttua saamiinsa impulsseihin, mutta toisaalta liian
aikainen luovuttaminenkaan ei ole hyvästä. Luovuttamisessa on vaarana se, että esiintyjä
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ei ole saanut puvun tuomista impulsseista mitään irti, vaan on pelkästään tylsistynyt prosessin päätteeksi, koska ei ole malttanut todella seurata pukua ja pysähtyä sen äärelle.
Dean puhuu puvun seuraamisessa tapahtuvasta kiinnittymisestä puvun materiaaliin antamalla materiaalin todella vaikuttaa ruumiiseen.
I think things are changing all the time, but we often are trying to hold on something to understanding were we are --I think people hold on to the material as opposed to allowed the material
to change their relationship to it and just trust, that anytime I feel scared or I don’t know if I´m
lost, be like okay, but I can feel my feet, I´m fine. I can feel my nose, I can feel my spine, sense my
breath, okay, I think I need moment of stillness, okay, here I´m and then keep going.

Se, ettei anna puvun liikuttaa itseään saattaa johtua pelosta tai epävarmuudesta. Dean antaa epävarmuuden selättämiselle neuvoksi sen, että esiintyjän tulisi pysähtyä hetkeksi ja
tuntea ruumiinsa. Deanin ajattelussa ruumis luo ihmiselle turvallisen perustan somaattisten pukujen käyttämiseen ja roolihahmojen löytämiseen somaattisten pukujen kautta.
Seuraamisessa tärkeää on antaa koko puvun kokonaisuutena vaikuttaa ruumiiseen ja mieleen. Pukua ei pidä jäädä jäädä vain tarkkailemaan visuaalisesti, vaan enemmänkin on
keskityttävä puvun tuomaan moniaistiseen kokemukseen. Kiinnostavaa Deanin suhtautumisessa pukuun on myös se, että pukua, kuten ei ruumistakaan, tulisi kohdella vain objektina. Dean näkee puvun kuin toisena elossa olevana oliona. Tällainen suhtautuminen
pukuun tuo erityisen suhteen puvun ja esiintyjän välille.
--it´s not just coming from also a visual response of the costume that it´s also coming from kinesthetically or multi-sensorial response. –it´s not just about manipulating the costume as an object.
That it´s --considered to be like a life being like anybody else. I think that creates a different
quality of a relationship one is working.

Suhtautuminen vaatii puvun käyttäjältä herkistymistä puvulle, Deanin sanoin tietoisuutta.
Deanin asenteessa pukua kohtaan on nähtävissä taiteilijan arvostusta sitä materiaalia kohtaan, jonka kanssa hän työskentelee.
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8.2.5 Näkymättömän puvun seuraaminen: mielikuvitus ja konkretia
Deanin ajatukset puvun seuraamisesta juontuvat Skinner Releasing -tekniikkaan, jossa
seuraamista harjoitellaan mielikuvien avulla. Puvusta saatuja impulsseja on mahdollista
seurata lukuisilla eri tavoilla, joista yleisimmät Dean on kirjannut ylös (ks. Liite 2) Pukua
seuratessa voi keksittyä esimerkiksi puvun tuottamaan liikkeeseen, puvun tekstuuriin, puvun ehdottamiin suuntiin, muotoihin, rytmiin, painoon, nopeuteen, hahmoon, energiaan,
ääniin, näköhavaintoihin, tuntoaistiin tai hajuun. Skinner Releasing -tekniikan seuraamisharjoituksissa opettaja antaa oppilaalleen mielikuvan, jota oppilas lähtee seuraamaan silmät suljettuina. Lopulta harjoitus vie vaiheeseen, jossa mielikuva alkaa liikuttaa oppilasta
eikä oppilas mielikuvaa. Seurattaessa pukua puku siis liikuttaa esiintyjää eikä esiintyjä
pukua. Puvun seuraaminen ja mielikuvan seuraaminen ovat luonteeltaan kuitenkin erilaisia, sillä puku on hyvin konkreettinen, kun taas mielikuva antaa seuraajalle enemmän
vapauksia.
--with the sense of an image there can be a lot of freedom supported you imagination.

Jo aikaisemmin mainitsemani näkymättömässä puvussa liikkuminen sijoittuukin mielestäni mielikuvan ja konkreettisessa puvussa liikkumisen välimaastoon. Kiinnostavaa seuraamisprosessin määrittelyssä on se, miten puhdas mielikuva, konkreettinen puku ja näkymättömän puvun seuraaminen nivoutuvat toisiinsa. Skinner Releasing -tekniikassa
opettaja antaa oppilaalleen mielikuvan. Somaattisessa pukutyöskentelyssä voisi ajatella,
että ohjaaja antaa esiintyjälle puvun. Nämä molemmat ovat materiaalia, jota niiden vastaanottaja alkaa seurata, ja jotka alkavat liikuttaa häntä.
Esiintyjä voi ottaa hyvin monenlaisia impulsseja puvustaan ja jopa liikkua pukuaan vastaan. Puvun kanssa liikkuessaan esiintyjä saa käyttää mielikuvitustaan. Mielikuvan
kanssa liikkujan ainoa materiaali on hänen mielikuvansa ja mielikuvituksensa, ja hänen
on mahdollisesti käytettävä enemmän mielikuvitusta kuin puvun kanssa liikkujan. Näkymättömän puvun kanssa liikkuja taas saa alkuun ”ruumiillisen mielikuvan” eli puvun seurattavakseen. Tämän jälkeen hän riisuu puvun yltään ja liikkuu yhä kuin puku olisi hänen
yllään. Hänen ei ole tarvinnut kuvitella pukua ja sen vaikutuksia ylleen, vaan hän tuntee
ne yhä ruumiissaan ja pystyy palauttamaan ne ruumiiseensa pitkienkin aikojen jälkeen.
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Voidaan sanoa, että somaattinen puku on antanut työlle elintärkeän alkusysäyksen, ja näkymättömässä puvussa liikkuminen mahdollistaa ikään kuin pukua ja mielikuvaa yhdistävän työskentelyn.
Haastattelutilanteessa tapahtuneessa liikkeellisessä harjoituksessa pääsin koittamaan
Deanin ohjauksessa liikkumista näkymättömässä Putkipuvussa. Putkipuvussa (Kuva 7)
oleminen luo esiintyjän ympärille suljetun tilan, jossa hän on lähes kokonaan puvun sisällä. Kokemukseni mukaan hengittäminen tässä puvussa on hieman hankalaa sillä hengitys tapahtuu kankaan lävitse. Itselleni puku antoi kokemuksen liikkeen kiinteydestä ja
taistelusta ulompaa ihoa vastaan. Puvussa oli mielenkiintoista tutkia sitä, miten kurkottaminen ulos puvusta ja päinvastoin imeytyminen tai sulautuminen pukuun vaikuttivat kokemukseen puvussa olemisesta. Pukuun sulautuva ja puvusta erkaneva liike loivat minulle mielikuvan puvun armoilla olevasta hahmosta. Työpajatilanteessa puvussa liikkuminen oli itselleni jopa epämiellyttävää hengittämisen hankaluuden vuoksi. Tein välttämättömät harjoitukset puvussa, mutta en enää palannut siihen vapaaehtoisesti myöhemmin.
Haastattelussa tapahtunut näkymättömässä puvussa liikkumisen harjoitus toi itselleni
esiin uusia ja kiinnostavia puolia Putkipuvusta. Näkymättömässä Putkipuvussa liikkuminen toi esiin Putkipuvun kiinteän liikkeen, josta alkoi muodostua hahmo, jonka henkilökohtainen tila oli hyvin pieni ja rajattu. Lopulta aloin seuraamaan harjoituksessa hahmoa,
joka muistutti minua itämaisesta teetä tarjoilevasta naisesta. Jälkeenpäin ajateltuna hahmossa oli jotain geishamaista liikettä. Tarkasteltaessa Putkipukua ja geishan perinteistä
vaatetta (Kuva 9) on niissä yhtäläisyyksiä: molemmat kietovat vartalon varsin tiiviiseen
pakettiin. Geishan puvussa käsien liike on vapaampaa kuin Putkipuvussa, mutta näkymättömässä Putkipuvussa liikkuminen antoi käsilleni enemmän liikkumavaraa mielikuvituksen avulla, niin että käsien liike ei ollut enää sidottu konkreettiseen pukuun, vaan se
oli inspiroitunut puvun luomasta liikekielestä. Näkymättömässäkään puvussa käteni eivät
alkaneet huitoa holtittomasti, mutta saatoin käyttää niitä vapaammin kuin konkreettisessa
Putkipuvussa. Tämä harjoitus toimi minulle esimerkkinä siitä, miten näkymätön puku antaa tilaa mielikuvitukselle kuitenkin tukeutuen konkreettisesta puvusta saatuun liikemateriaaliin. Tällöin esiintyjän on mahdollista käyttää roolihahmon rakentamisessa sekä
konkreettista puvusta saatua materiaalia että omaa mielikuvitustaan hahmon rikastamiseksi.
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Kuva 8. Putkipuku.

Kuva 9. Geishan puku.
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8.2.6 Pukuun sulautuminen
Puvun ja ruumiin vuorovaikutus ja puvun keskittynyt seuraaminen voi johtaa pukuun sulautumiseen. Sulautumisen käsite tulee Skinner Releasing -tekniikasta, jossa sulautumista
mielikuviin harjoitellaan aktiivisesti. Sulautumisharjoitukset alkavat mielikuvien seuraamisharjoituksilla, joista siirrytään vähitellen kohti mielikuviin sulautumista.
In Skinner Releasing when they teaching merging with imagery, they first use image you
don’t merge that much at first. It´s more on the outside of the body and then gradually
they do things those are more inside. And also gradually they have you spend more time
with the image, moving with it, following it.
Dean selittää pukuun sulautumisen kokemuksen tapahtuvan ajan kanssa puvun seuraamisen kautta. Hänen toiveenaan on, että esiintyjät pystyisivät tuntemaan, milloin he sulautuvat pukuun ja milloin he erkanevat puvusta. Tämä tuo selkeyttä esiintyjän ruumiin ja
puvun vuorovaikutuksen aistimiseen ja antaa esiintyjälle mahdollisuuden vaikuttaa sulautumiseen. Työpajassa Dean antaa esimerkkejä ihmisten tavasta sulautua muihin ihmisiin tai päinvastoin pitää tiukasti omat rajansa. Hänen mukaansa esimerkki sopii myös
puvun ja ruumiin suhteeseen, koska myös pukusuhteessa vuorovaikutukselle annettu aika
syventää suhdetta ja tätä kautta myös roolihahmoa.
But I think it just a dialogue like just with anybody. I think it´s just time. Maybe it´s kind
of vise it´s not completely all it once, maybe it´s just these little steps that it stays a little
longer and little longer…The way that you don’t get lost with in the following that you
can come back to yourself.
Ruumis on perusta kaikelle somaattiselle työskentelylle. Dean sanoo, että sulautumisprosessin tulee olla sekä fyysisesti että henkisesti turvallinen. Hänen mukaansa turvallisuuden tunne lähtee siitä, että esiintyjä pitää huolta ruumiistaan ja palaa ruumiiseensa aina
sulautumisharjoitusten jälkeen. Ruumiiseen palaaminen tarkoittaa konkreettisesti oman
kehon aistimista ja esimerkiksi ruumiin koskettamista niin että esiintyjä varmasti tuntee
eron oman itsensä ja puvun välillä. Koko erillisyyden ja täydellisen sulautumisen kirjo on
esiintyjän käytettävissä roolihahmon luomisprosessissa ja sulautumisen asteilla voi leikitellä, sillä kaikille sulautumisen ja erillisyyden asteille on oma paikkansa. Roolityössä
sulautumista ja erottautumista voi hyvin käyttää roolihahmon aineksina tai hahmon eri
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vaiheina koko esityksen kulussa. Dean painottaa, että sulautumisen tulee aina olla esiintyjän oma valinta, eikä se koskaan ole pakollista, vaan se on aina esiintyjän valittavissa
ja hallittavissa.
I don’t want everyone to feel like you have to merge with your costume. But that you have
sense of slowly coming in to the costume, you can merge if you like. And then you slowly
are able to come out of it.
Tämän vuoksi Dean johdattaa työpajoissaan ihmiset tarkkaavaisesti sekä sisälle pukuihin
että pois puvuista. Harjoitusten alussa opitaan tuntemaan oma ruumis ja hengitys sekä
reagoimaan kosketukseen myös ilman pukua. Tämän jälkeen toimitaan puvussa pukua
seuraten ja mahdollisesti siihen sulautuen. Puvun pois ottamisessa Dean neuvoo ihmisiä
tulemaan jälleen tietoiseksi omasta ruumiistaan ja sen rajoista sekä hengityksestä. Hän
haluaa pitää huolen ihmisten turvallisuudesta ja siitä, että he tietävät koko ajan, missä he
ovat.
That´s why I always returned you to your own bodies sensing your breath, so that you
have, yeah, yourself. That you are not going away. The body is not lost within the experience.
Kokemukseni mukaan päästäkseen sulautumisen kokemukseen esiintyjän täytyy päästä
oman itsekritiikkinsä yläpuolelle. Dean kertoo, että vietettyään tarpeeksi aikaa puvussa
esiintyjä väsyy tai kyllästyy ja antaa periksi yrittämiselleen. Tällöin voi tapahtua mielenkiintoisia asioita ja esiintyjän on mahdollista löytää puvusta uusia ulottuvuuksia.
Eventually you get so tired…I think sometimes you start to give up or you get bored or
you get frustrated then you allow yourself to be there and you don’t try to make something
okay then you start to follow something that´s new.
Roolihahmon näkökulmasta sulautumisen prosessi voi antaa esiintyjälle hyvin intensiivisen kokemuksen hahmona olemisesta ja tällöin sulautumista on mahdollista käyttää
roolityön syventämiseen.
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8.3 Yhteenveto somaattisten pukujen hyödyistä
Tiivistetysti somaattisen puvun hyödyt esiintyjälle ja roolihahmon rakentamisen prosessille ovat pukujen luoma tietoisuuden herääminen ja esiintyjän kontakti itseensä, toisiin
esiintyjiin sekä ympäristöön (ks. Kuvio 1). Kuviossa 1 jäsennän tutkimuksen tuloksia somaattisen pukuharjoituksen mahdollisuuksista esiintyjän tietoisuuden heräämiselle, ja
tästä seuraaville puvun vaikutuksille niin esiintyjään kuin roolihahmon luomiseen. Pukujen konkreettisuus yhdistää esiintyjän abstraktin ajatus- ja mielikuvitusmaailman ulkoiseen näkyvään ja käsin kosketeltavaan maailmaan. Puku mahdollistaa roolihahmon ruumiillistumisen ja antaa esiintyjälle mahdollisuuden olla joku muu kuin hän todellisuudessa on. Puku laajentaa esiintyjän ilmaisukykyä ja auttaa häntä luottamaan kinesteettisiin impulsseihin.
Kun esiintyjä antaa sekä ruumiinsa että puvun toimia opettajinaan kunnioittaen niitä, seuraa tästä tietoisuuden herääminen niin pukua, ruumista kuin ympäröivää maailmaakin
kohtaan. Tietoisuuden herääminen tapahtuu suhteessa pukuun puvun kuuntelemisen ja
pukuun sulautumisen harjoittelemisen kautta. Aivan kuten somaattisen puvun ja ruumiin
välillä on kontakti- ja vuorovaikutussuhde, niin tietoisuuden herääminen laajentaa vuorovaikutuksen käsittämään itse esiintyjän, muut ihmiset ja ympäristön.
Tietoisuus-käsite tarkoittaa ymmärryksen ja aistikokemuksien terävöitymistä. Esiintyjä
tulee ensin tietoiseksi puvusta eli siitä, miten puku koskettaa ihoa, miten puku liikkuu ja
liikuttaa esiintyjää, ja mitä mahdollisuuksia esiintyjällä on puvun seuraamisessa. Kun
esiintyjä on herkistynyt aistimaan pukua ja omaa ruumistaan, hänen on helpompi aistia
myös kanssaihmisiä ja ympäristöä ollen vuorovaikutuksessa niihin.
Puvun ja ruumiin kunnioittaminen opettajina johtaa tietoisuuden heräämiseen, mikä puolestaan johtaa kontaktiin. Kontaktissa oleminen taas kasvattaa tietoisuutta, joka vaikuttaa
esiintyjän vuorovaikutuksessa olemiseen sekä empatiakykyyn. Ymmärrän Deanin kommentit puvun merkityksen laajentamisesta esimerkiksi juuri empatiakyvyn kasvattamisena tai ekologisen kriisin parempana ymmärtämisenä
Tulkintani mukaan Deanin somaattinen pukuharjoitus vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen,
kontaktiin ja empatiaan kontaktitilanteissa. Empatia voi kohdistua niin itseen, toisiin kuin
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ympäröivään luontoonkin. Empatialla tarkoitan esiintyjän avointa ja hyväksyvää suhtautumista itseensä ja ympäristöönsä. Kun kunnioituksen kautta tarkastellaan asioita, tässä
tapauksessa pukua, voi olettaa kunnioittavan suhtautumisen laajentuvan myös muihin
elämän alueisiin.
Konkreettisuutensa vuoksi pukukokemus ei jää irralliseksi ja abstraktiksi ajatusmassaksi
kontaktista, empatiasta, vuorovaikutuksesta tai tietoisuuden heräämisestä, vaan kokemuksellinen luonne ja käsin kosketeltava materiaali tuovat somaattisen pukuharjoituksen
ja sen opit lähelle ihmistä ja käytäntöä.

Kuvio 1. Somaattisen puvun hyödyt esiintyjälle ja roolihahmon luomisen prosessille.
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9 Luotettavuus
Pohtiessaan tutkimuksen luotettavuutta subjektiivisuuden ja objektiivisuuden näkökulmista Anttila (1996, 401) toteaa, että todellisuus on prosessi, joka kulkee ihmisen oman
tajunnan kautta muuttaen sitä, mutta samalla tavalla ihminen muuttaa todellisuutta prosessinomaisesti. Ympäristöä, tai tässä tapauksessa tutkimusta, ei tule nähdä sen paremmin
subjektiivisena kuin objektiivisenakaan totuutena, vaan se on samaan aikaan riippuvainen
ja riippumaton sitä tarkastelevasta subjektista. Tällä tavoin tutkimuksen ymmärtäminen
ja sitä kautta luotettavuus ovat riippuvaisia sekä tutkijasta, joka on tarkastellut aineistoaan
itsensä kautta että tutkimuksen lukijasta ja vastaanottajasta, joka tarkastelee valmista tutkimusta omasta näkökulmastaan.
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudessa on otettava huomioon se, että tutkimuksen
lukijalle annetaan mahdollisuus seurata tutkijan päättelyketjuja ja kritisoida niitä (Anttila,
1996, 408). Olen säilyttänyt Deanin haastattelulainaukset englanninkielisinä, jotta lukijalla olisi edes jonkinlainen pääsy aineiston alkulähteelle. Näen että lainausten suomentaminen olisi heikentänyt tutkimuksen luotettavuutta sillä käännöstä tehdessä kielestä katoaa aina jotain sen alkuperäisestä sävystä ja tarkoituksesta. Aineiston analyysiosio sisältää paljon lainauksia juuri siitä syystä, että lukijalla olisi mahdollisuus seurata tekemääni
päättelytyötä ja myös kritisoida sitä.
Tutkimustyössä käytetty menetelmä ei itsessään johda tietoon, vaan menetelmä on valittava sen mukaan, millaista tietoa halutaan. Siksi tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa
keskeinen kysymys on: mikä on ”totuus”, johon tutkimuksesta saadulla tiedolla pyritään?
(Anttila, 1996, 401.) Tutkimuksen menetelminä olen käyttänyt haastattelua, tarkkailua ja
kokemusta somaattisissa puvuissa olemisesta, sillä olen halunnut saada aineistokseni kokemusperäistä tietoa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuoda esiin somaattiset puvut
esiintyjän ja roolihahmon rakentamisen näkökulmasta kokemuksellisuutta korostaen.
Tutkimuksessa tavoitelluksi totuudeksi voi siis määritellä oman subjektiivisen kokemukseni peilaamisen Deanin haastatteluista saamaani tietoon. Deanin kokemukset niin itse
esiintyjänä, somaattisten pukujen luojana, koreografina ja opettajana antavat laaja-alaisesti tietoa puvun vaikutuksesta niin esiintyjään kuin roolihahmon luomiseenkin. Tutkimus valottaa kokemusta, joka somaattisista puvuista voi esiintyjälle syntyä, mutta lopulta
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kaikkien kiinnostuneiden on kokeiltava itse pukuja ylleen ja nähtävä, millaisia vaikutuksia puvut heihin luovat. Kokemus on aina täydempi ja rikkaampi kuin sen artikulointi.
(Anttila, 2005, 112; Laine, 2007, 38).
Tutkimuksen luotettavuuden pohdintaan kuuluu myös arvio käytetystä kirjallisuudesta ja
sen relevanttiudesta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 159). Olen pyrkinyt käyttämään tutkimuksessani monipuolisesti kirjallisuutta puvun tutkimuksesta, puvun merkityksistä ja ruumiillisuudesta sekä ruumiillisuuden suhteesta pukuun. Valitsemani kirjallisuuden on tarkoitus näyttää somaattisen puvun erityisyys suhteessa tavalliseen pukuun. Tutkimuskirjallisuudessa yhdistän sekä arki- että näyttämöpukeutumisesta saatua tieto, ruumiillisuuden filosofiaa ja aivotutkimuksesta saatua tietoa ruumiillisuudesta. Toivon tämän lähestymistavan tuottavan erilaista tietoa suhteessa siihen, mistä näkökulmista puvun ja esiintyjän välistä suhdetta on aiemmin tutkittu.
Aineistoni analyysissä olen pyrkinyt olemaan uskollinen aineistolleni ja tietoinen aiheeseen liittyvistä ennakkokäsityksistäni, jotka olen kirjoittanut auki tutkimuksen teoriaosuudessa. Samalla tavalla olen koettanut laittaa ennakkokäsitykseni syrjään Deanin
haastattelua käsittelevissä tulkinnoissani ja yrittänyt tulkita hänen sanomisensa, kuten hän
on ne alun perin tarkoittanut. (vrt. Laine, 2007, 35.)
Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon myös tutkimuksen kieli.
Tutkimus on kirjoitettu suomeksi, mutta tutkimushaastattelu on tehty englanniksi ja haastattelun lainaukset myös näkyvät aineiston analyysiosiossa englanninkielisinä. Kahden
kielen yhdistäminen ei ole ollut itselleni täysin vaivatonta. Koin haastattelutilanteen ohjaamisen haastavammaksi kuin esimerkiksi kandidaatintutkielmani haastatteluissa, jotka
toteutin suomeksi. Tunsin, että haastattelutilanteessa en kyennyt olemaan niin aktiivinen
kuin olisin omalla äidinkielelläni ollut. Etukäteen tekemäni haastattelukysymykset, Deanin oma aktiivisuus haastateltavana sekä yhteinen jaettu kokemuksemme viikonlopun
kurssilta takasivat kuitenkin sen, että sain rikkaan haastatteluaineiston. Kieleen liittyneet
epävarmuudet tuntuivat siis vaikuttaneen enemmän haastattelutilanteen kulkuun ja ajoittaiseen hitauteen kuin haastattelun lopulliseen sisältöön.
Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta on myös tuotava esiin se, että itse haastattelun
ja sen litteroinnin väliin jäi kokonaisuudessaan kolme kuukautta aikaa. Tämä aikaväli on
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mahdollista nähdä luotettavuutta heikentävänä seikkana, koska haastattelutilanteessa tapahtuneita asioita tai yksityiskohtia saattaa unohtua tuossa ajassa. Koen kuitenkin, että
haastattelun ja litteroinnin väliin jäänyt aika ei ollut haitaksi minulle, vaan ennemminkin
auttoi minua sisäistämään oppimaani. Muistan miten kurssin ja haastattelun jälkeen pääni
oli varsin pyörällä kaikesta uudesta tiedosta, ja tuntui kuin päälleni olisi kaadettu rekkalastillinen somaattisiin pukuihin liittyviä faktoja ja kokemuksia, joita en osannut täysin
heti sulattaa. Siksi yllätyin haastattelua litteroidessani ja analysoidessani, miten asiat olivat selkiytyneet mielessäni ja pystyin näkemään aineistoni selkeämmin.
Tutkimus sisältä verrattain paljon metaforista kieltä sekä sen aihesisällön että fenomenologisen kokemusta tutkivan ulottuvuuden vuoksi. Metaforien monitulkinnallisuudesta
huolimatta ne kuvastavat usein hyvin puhujan kokemusta ja tämän vuoksi niiden käyttäminen tutkimuksessa on välttämätöntä. Metaforat syntyvät, kun puhuja käyttää puheessaan vertauksia, joiden kautta hän uskoo tavoittavansa jonkin puolen koetusta asiasta silloin, kun suoraan kuvailuun ei ole mahdollisuutta. (Laine, 2007, 39.) Tutkimus on kaikkineen minun tulkintaani. Esimerkiksi Deanin antaman haastattelun analysointi ja hänen
käyttämänsä kieleen liittyvät metaforat ovat oman tulkintani kautta värittyneitä, jolloin
on mahdollista, että olen tulkinnut hänen metaforiaan eri tavoin, kuin hän on niitä todellisuudessa tarkoittanut.
Tutkimusaineistoa koottaessa kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että haastattelujen ja
kertomusten ohella olisi olemassa kinesteettistä oheisaineistoa triangulaatiota varten
(Anttila, 1996, 417). Sillä useampien rinnakkaisten menetelmien käytön nähdään lisäävän
tutkimuksen luotettavuutta (Anttila, 2005, 82–83). Tässä tutkimuksessa rinnakkaisia aineistoja ovat haastatteluaineisto ja kurssilta saamani kokemus, joka sisältää myös kinesteettistä tietoa somaattisissa puvuissa olemisesta. Tutkijana minulla on ollut mahdollisuus
ymmärtää Deanin haastattelua oman somaattisiin pukuihin liittyvän kokemukseni kautta.
Ilman ruumiillista kokemusta somaattisissa puvuissa olemisesta tutkimuksen tekeminen
olisi ollut huomattavasti vaikeampaa.
Weckman (2009) toteaa, että pukututkimus erityisesti esiintyjän näkökulmasta loistaa
poissaolollaan. Tämä tutkimus tuo pukututkimukseen uuden näkökulma tuomalla esiintyjän pukukokemuksen keskiöön. Tutkimus ei itsessään tavoittele yleistettävyyttä, vaan
fenomenologisen tutkimusotteen mukaisesti painottaa moninaisuutta ja tulkinnallisuutta
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ihmisen sisäisen maailman kuvaamisessa (Haapala, 1998, 125–132; Rauhala, 2005, 92–
95).
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10 Pohdinta
Fenomenologiassa pyritään esittämään ennestään yleisesti tunnettuja asioita uudessa valossa ja uudesta näkökulmasta (Routio, 2005). Tässä tutkimuksessa olen perehtynyt puvun tutkimukseen uudesta, somaattisen puvun, näkökulmasta. Myös esiintyjän pukukokemuksen tutkiminen on edelleen varsin harvinaista (Barbieri 2013; Weckman 2009).
Niinpä tutkimukseni uutuusarvo on sekä esiintyjän kokemuksen esiin tuomisessa, että
somaattisten pukujen tutkimisessa.
Tutkimuksen tuloksista on havaittavissa, että joissain kohdissa vastaukseni ensimmäiseen
tutkimuskysymykseeni siitä, miten puku somaattinen puku vaikuttaa esiintyjään, vastaavat myös toiseen tutkimuskysymykseeni pukujen vaikutuksesta roolihahmon luomiseen
ja päinvastoin. Tämä teemojen osittainen päällekkäisyys selittyy Monksin (2010, 14) ajatuksissa puetusta näyttelijästä. Monks sanoo, että puetussa näyttelijässä on mahdollista
nähdä eri kerroksia näyttelijän itsensä ja hänen tekemänsä roolihahmon välillä. Näin ollen puku, roolihahmo ja esiintyjä luovat kokonaisuuden, jonka osat liittyvät kiinteästi ja
kerroksellisesti toisiinsa. Tulosten perusteella somaattinen puku toimii siis yhdistävänä
tekijänä roolihahmon ja esiintyjän välillä, eikä somaattista pukua, roolihahmoa ja esiintyjää voida usein täysin erottaa toisistaan.
Olen tarkastellut somaattisia pukuja kokemuksellisen aineiston kautta ja osoittanut,
kuinka rikas ja monitulkinnallinen pukukokemus voi olla. Tutkimuksen tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että somaattiset puvut, erityisesti Deanin opetusfilosofian kautta
nähtyinä, kurkottavat pelkkää esitysmaailmaa syvemmälle. Somaattisten pukujen ympärille hahmottuu kokonainen kokemista ja elämistä jäsentävä maailma, jossa ajatteleminen
tapahtuu koko ruumiin kautta. (vrt. Blakeslee & Blakeslee, 2007).
Anttila (2005, 85) toteaa, että moderni ihminen kokee itsensä puhtaaksi ajattelevaksi subjektiksi, ja siksi hän on vieraantunut omasta ruumiistaan ja kokemuksellisesta suhteesta
ympäristöön. Tässä tutkimuksessa olen osoittanut, että ruumiin, puvun, ja ympäristön välisellä kokemuksellisella suhteella voi olla keskeinen merkitys esiintyjälle ja roolihahmon
luomiselle. Kandidaatin tutkielmassani tutkin näyttelijän suhdetta näyttämöpukuun ja havaitsin, että näyttelijät toivoivat teattereihin paremmin näyttelijät huomioon ottavaa puvustusprosessia (Kukkola, E. 2014, 29–30). Tämän tutkimuksen perusteella somaattisilla
puvuilla voisi olla nykyistä laajempia mahdollisuuksia osana esitysten rakentamistapoja.
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Vaikka somaattisia pukuja ei kaikissa esityksissä olisikaan tarpeen käyttää sellaisinaan,
niin perinteinenkin teatteri- ja tanssimaailma voisi hyötyä somaattisten pukujen käyttämisestä työkaluina. Myös ylipäätään tieto pukujen somaattisista vaikutuksista esiintyjään
ja roolihahmoon voisi olla hyödyksi esitysten tekemisessä. Somaattisilla puvuilla voidaan
harjoitella roolihahmon rakentamista, erilaisten liikelaatujen löytämistä ja esiintyjän
omista maneereista luopumista sekä kommunikointia esiintyjien välillä. Somaattisia pukuja on myös mahdollista käyttää näyttämön tai esiintymistilan ruumiillisessa ymmärtämisessä.
Tutkimus osoittaa, että materian ja ruumiin suhteessa voi tapahtua paljon oppimista. Somaattisilla puvuilla on mahdollista vaikuttaa esiintyjän tietoisuuteen itsestään ja ruumiistaan. Puvun ja ruumiin vuorovaikutuksessa kehittynyt tietoisuus taas voi vaikuttaa positiivisesti esiintyjän vuorovaikutukseen muiden esiintyjien ja ympäristön kanssa. Tietoisuuden kehittyminen somaattisen puvun kautta vaatii esiintyjältä kuitenkin puvun kuuntelemista ja tasavertaisen vuorovaikutussuhteen rakentamista pukuun. Somaattisilta puvuilta oppiminen tapahtuu esiintyjän kokonaisvaltaisessa ruumiillisessa prosessissa, jolla
on mahdollista laajentaa hänen tietoista vuorovaikutustaan sekä itseensä, muihin ihmisiin
että ympäristöön.
Samalla tavalla kuin esiintyjä kehittää roolihahmon suhteessa pukuunsa reagoimalla sen
materiaaliin, myös käsityöläinen toteuttaa työnsä suhteessa materiaaliinsa, ruumiiseensa
ja omiin taitoihinsa. Tietoa materiaalin vaikutuksesta ruumiillisuuteen, oppimiseen ja
vuorovaikutukseen voitaisiin varmasti hyödyntää myös käsityönopetuksessa ja käyttäjälähtöisessä pukusuunnittelussa. Tämä tutkimus antaa ihmisen, ruumiin ja ympäristön monimuotoiseen suhteeseen näkökulman, joka osoittaa, että omasta ruumiistaan vieraantuminen voi olla vahingollista. Ruumiistaan vieraantunut ihminen ei kykene välttämättä
eheään vuorovaikutukseen itsensä ja ympäristönsä kanssa. Somaattiset puvut ehkäisevät
mahdollisuutta vieraantua ruumiistaan luomalla konkreettisen väylän ruumiin aistimiseen
ja omasta ruumiistaan oppimiseen. Somaattiset puvut luovat arkivaatetusta suuremman
kontrastin ihmisen ruumiin ja puvun välille. Tämä takaa sen, että ihmisen on hyvin konkreettisesti mahdollista peilata ruumistaan puvun luomia impulsseja vasten.
Näen somaattisen puvun tutkimuksessa lukemattomia jatkotutkimusaiheita. Somaattisen
puvun seuraamisajatuksen innoittamana minusta olisi kiinnostavaa tutkia, miten käsi-
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työntekijä seuraa materiaaliaan, ja millaista suunnittelua materiaalin seuraaminen aiheuttaa. Muita jatkotutkimusaiheita voisivat olla pukusuunnittelun ja somaattisen pukuharjoituksen yhdistäminen: miten suunnittelu muuttuu, jos siinä otetaan huomioon puvun tuottamat somaattiset kokemukset ja erityisesti, se miltä puku suunnittelijan ja tulevan käyttäjän päällä tuntuu? Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös se, miten somaattisella puvulla on mahdollista vaikuttaa tai jopa manipuloida puvun käyttäjää. Tästä näkökulmasta
voisi esimerkiksi tutkia sitä, millainen somaattinen puku voisi tukea hyvää opettajuutta ja
opettajaksi opiskelemista. Tai miten somaattisia pukuja voitaisiin esimerkiksi käyttää tukemaan lasten keskittymistä, luovuutta tai rohkeutta?
Dean (2011) tuo esiin, että somaattisilla puvuilla on ihmisiä ryhmäyttävä vaikutus, sillä
puvut tuovat ihmiset helposti lähelle toisiaan ja auttavat ihmisiä vapautumaan leikkimieliseen tilaan. Somaattisia pukuja voisi siis tutkia myös vuorovaikutuksen kehityksessä ja
siinä, miten somaattiset puvut voivat vaikuttaa ryhmähengen luomiseen erilaisissa tilanteissa.
Tutkimuksen alkupuolella pohdin, että puvun ja näyttelijän välinen vuorovaikutus ei
näytä tasavertaiselta vuorovaikutussuhteelta, sillä sen osapuolina ovat ihminen ja materia
(ks. luku 2.4). Esitin myös, että tasavertaisuus ei kuitenkaan näytä olevan ydinkysymys
vuorovaikutuksessa, vaan mielenkiintoisempia vaikuttavat olevan puvun suomat yllättävätkin mahdollisuudet hahmon luomiseen. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että mitä
tasavertaisempana esiintyjä näkee vuorovaikutuksen somaattista pukua kohtaan, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on kunnioittaa pukua opettajanaan ja oppia puvulta. Somaattisen puvun suomat mahdollisuudet roolihahmon kehittymiseen eivät pääse oikeuksiinsa, ellei esiintyjä luota pukuun ja heittäydy sen vietäväksi. Antoisimman pukusuhteen
muodostumiseksi pukua on kohdeltava kuin elävää olentoa.
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Kuva 10. Paperisten pukujen jäämistöä.
Kiitos Sally E. Deanille, Teatteri Metamorfoosille ja kaikille kurssilaisille, joiden kanssa sain kokea seikkailuja somaattisissa puvuissa
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LIITTEET
Liite 1. Haastattelukysymykset.
A.
Why do you work with Somatic Movement and Costumes?
How was your relationship with costumes before founding Somatie Costumes?
How did you get interested in costumes first place? Needs for costumes or reason to
start work with them?
What did you think about costumes before your experience in Java?
What is a Somatic Costume? Can any costume be a somatic costume?
How wearing Somatic Costumes has affected to you as an artist, performer and teacher?
You have created Somatic Costumes to create a certain kind of body-mind experiences,
how well these costumes affect to those things they are created for?

B.
What wearing a Somatic Costume requires from performer?
What are benefits for a performer wearing Somatic Costumes?
How long time costumes impact to a performer lasts?
Is it possible that there is no affect to performer from costume? lf it is, why?
How performer relationship to his/her body appears when wearing Somatic Costumes?
Does somatic costumes affect performers differently than non-performers?
What kind of costumes h.as an impact to performers relationship with environment?

C.
How performers you have worked with react creating a character through costumes?
How creating a character without costume differs from process where costumes are involved in process from beginning?
Does some costumes create a certain kind of characters?
What kind of costumes are effective when creating characters?
How costume affects playing a character while wearing them and after wearing them?
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D.
How you would like Somatic Costumes affect to performers? What do you hope that
Somatic Costumes can teach to performers?
What kind of reaction you have got from your work in performing scene? How audience has reacted to your work?
What is a balance in your work between using Somatic Costumes just in rehearsal phase
and using them through both process and performances?
How performances where Somatic Costumes are worn just in rehearsal phase differs
from those where costumes are worn through performances also?
You have taught Somatic movement and Costume workshops to costume designers,
what kind of experiences those have been? How costume designers reacted to wearing
Somatic Costumes?
Does anyone else in world do same kind of work as you do with Somatic Costumes?
Do you have some wishes or hopes for your work with Somatic Costumes in future?
What are things you still would like to experience with costumes, is there something
that you haven't done yet with costumes but you would like to?
Is there something one shouldn't do with costumes?

76
Liite 2. Sally E. Deanin puvun seuraamisen käsitteet.
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