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Kanssanäyttelijä proteesina
Tuen vastavuoroisuus näyttämöllä

Proteesit ovat usein mahdollisimman huomaamattomiksi suunniteltuja apuvälineitä, jotka 
tarjoavat apua käyttäjälleen. Samalla proteesi pyrkii usein peittämään vammaisuutta ja tuen 
tarvetta. Mutta entä kun toinen ihminen toimii proteesina toiselle näyttämöllä? Kehitys-
vammaisen ja häntä avustavan ei-kehitysvammaisen näyttelijän suhteessa paljastuu ennen 
kaikkea tuenannon vastavuoroisuus. Samalla proteesin tarjoama tuki voidaan tehdä näky-
väksi sen sijaan, että se yritettäisiin piilottaa. Ymmärrys tuen vastavuoroisuudesta purkaa 
myös ajatusta, jonka mukaan näyttelijän ruumiin on oltava erityisen kykenevä ja itsenäinen.   

Istun Svenska Teaternin katsomossa. Näyttämö on 
valaistu sinertäväksi. Näyttämön takaosassa näkyy 
lavaste-elementtejä, vuori ja kuu. Niiden edessä 
istuu soittajia, pieni orkesteri. Heidän soittonsa 
on aluksi tunnelmoivaa, enteilevää, melanko-

lista kenties, mystistä. Näyttämön oikealta laidalta astuu 
näyttämölle kaksi henkilöä. He ovat tanssija Carl Knif 
ja näyttelijä Pia Renes. Heillä on valkoiset vaatteet. Knif 
kävelee näyttämölle ensin, selkä edellä, pidellen Renesiä 
käsistä kiinni. Renes kävelee etuperin, pienin askelin, 
kädet Knifille ojennettuina. Knif vaikuttaisi vetävän tai 
johdattavan Renesin näyttämölle, hänen askelensa ovat 
pidemmät. He asettuvat paikoilleen näyttämön kes-
kilinjan oikealle puolelle, ylhäältä heihin kohdistuvan 
valon kohdalle. He katsovat toisiaan, irrottavat otteensa 
toisistaan ja levittävät hieman käsiään. Kosketuksen ja 
katseen luoma yhteys säilyy. Heidän välillään on noin 
metrin verran tilaa. 

Sitten Renes nostaa käsiään ja välittömästi Knif 
tekee samoin. Oikeastaan on melkein mahdotonta 
sanoa, kumpi liikkeen aloitti. Knif vaikuttaisi kuitenkin 
tarkkailevan Renesiä intensiivisesti ja toistavan Renesin 
liikkeet. Heidän yhteinen liikkumisensa muistuttaa 
peiliharjoitusta. Ensimmäinen päättää tehdä jonkin 
liikkeen ja toinen näyttää liikkeen ensimmäiselle peili-
kuvana, kopioiden kaiken liikkeestä mahdollisimman 
tarkasti. Renes vie kädet ensin vatsan eteen yhteen, 
sitten silmille, liittää käsissään etusormet ja peukalot 
toisiinsa, muodostuu kaksi koloa, joista katsoa. Kii-
karit. Knif toistaa kaiken tarkasti. He kääntyvät kat-
somaan näyttämön takaosaa kiikarit silmillä, ylävartaloa 
kiertäen, jalat pysyvät paikoillaan. Sitten kädet laskevat 
nopeasti takaisin ruumiin viereen, hengähdys. Kädet 
alkavat taas kohota, nyt sivuille suorana, hieman kyy-

närpäistä kaarevina, Knifillä enemmän kuin Renesillä. 
Siivet. Kädet laskevat taas. 

Näyttämölle on liittynyt myös kaksi muuta näytte-
lijää. Toisella on valkoinen puku, jossa on siivet. He lau-
lavat orkesterin säestämänä laulua:

”Sade kuin kristalleja, tähtiä ja kuu.
Varjoja poluilla, korkealla, kaukana.

Pöllöllä on suuret pupillit, jotka hehkuvat yössä.
On hankikanto. Täysikuu valaisee yön pimeyttä.

Suuressa maisemassa puut kasvavat maasta.

Pöllö näkee kuin kaleidoskoopin läpi sellaista, mitä ih-
minen ei näe.
Ihmisen sisällä voi olla pimeää.

Pöllö näkee. Pöllö tietää.”

Renesin ja Knifin liikkeet toistuvat. Välillä he kääntyvät 
katsomaan kiikareilla kohti meitä, yleisöä, jolloin heidän 
kasvonsa paljastuvat. Heidän liikkeensä liittyvät laulun 
sanoihin. Ne muistuttavat tukiviittomia. Katsomossa 
istuessani ajattelen välillä heidän laulavan edeltä. Pöllö, 
joka näkee ja tietää. Levittää siivet ja suurenee. Liike on 
sitkeää ja hidasta, välillä se purkautuu ulos hengähtäen. 
Heidän kasvonsa ovat vakaat, mutta katse on toiseen 
keskittynyt, molemmilla. Aika ajoin uskon näkeväni 
impulssin toiselta, jota toinen seuraa: liikkeen aloitus, 
liikkeen laajentaminen, hengähdys. Musiikin tullessa tai-
tekohtaan Knif ja Renes lähtevät kädet sivuille levittäen 
pois näyttämöltä, Knif edeltä ja Renes heti Knifin jäl-
jessä.1



!""! # !$"! %/%&%'   51 

Kuvassa Martina Roos (vas.), Irina von Martens, Carl Knif ja Pia Renes esityksessä I det stora landskapet. Kuva: 
kuvakaappaus esitystaltioinnista (tuotanto: DuvTeatern, yhteistyössä ja! mediaproduction).

Lähtökohtia: kehitysvammaisuus 
näyttämöllä ja tuen tarve

Kehitysvammaisten näyttelijöiden näkyvyys maailman 
teatterinäyttämöillä on kasvanut viime vuosikymmeninä. 
Merkittävät kansainväliset teatterit, kuten -eater Hora 
Sveitsistä, Back to Back -teatteri Australiassa sekä Graeae-
teatteri Englannissa ovat kehittäneet kehitysvammai-
suuden teatteria jokainen omilla tavoillaan.2 Suomessa 
helsinkiläinen, ruotsinkielinen DuvTeatern on tehnyt 
yhteistyötä niin Svenska Teaternin ja Kansallisoop-
peran kuin vapaan kentän ryhmien ja freelancer-taitei-
lijoidenkin kanssa. Vaikka näyttämöillä näkyy entistä 
useammin myös näyttelijöitä, joilla on kehitysvamma, on 
kehitysvammaisten näyttelijöiden autonomiseen asemaan 
kuitenkin vielä matkaa. Erilaiset taiteelliset kokoon-
panot, teatterit, ryhmät ja ensemblet joutuvat edelleen 
kysymään, kenen tarinoita todella kerrotaan ja kenen 
suulla, kuka saa sanoa viimeisen sanan taiteellisessa pää-
töksenteossa.3 Kuten esittävien taiteiden tutkija Yvonne 
Schmidt kirjoittaa: ”[K]ehitysvammaisuuden teatteria 
voi tarkkaan ottaen sanoa aina yhteistyöksi kehitysvam-
maisten ja ei-kehitysvammaisten henkilöiden välillä.”4 

Tutkiessani taiteellisessa väitöstutkimuksessani oma-
kohtaisia kokemuksiani kehitysvammaisen kollegan 
kanssa näyttelemisestä olen kohdannut toistuvan on-
gelman: asetun näyttelemisen tilanteessa ensisijaisesti 
kehitysvammaisen kollegani tuen- tai avunantajaksi, 
eräänlaiseksi proteesiksi. Tämä poikkeaa merkittävästi 
näyttelemisen tilanteista, joissa kanssanäyttelijäni on 
ei-kehitysvammainen. Olen kokenut, että tuenantajan 
positio ei ”mahdu” näyttelemiseeni, se vie huomiotani 

itse näyttelemisestäni. Samoin on kokenut DuvTea-
ternin ja Svenska Teaternin yhteistyöproduktiossa I det 
stora landskapet esiintynyt tanssija-koreografi Carl Knif. 
Haastattelin Knifiä osana väitöstutkimustani keväällä 
2020. Knif toimi esityksessä sekä koreografina, tans-
sijana että niin sanottuna tukinäyttelijänä. Artikkelin 
avaavassa I det stora landskapet -esitykseen kuuluvassa 
kohtauksessa Knif toimii tanssijana sekä tukinäyttelijänä 
DuvTeaternin näyttelijälle Pia Renesille. Knif kertoo 
pohtineensa vastauksia kysymyksiin, kuten miten olla 
näyttämöllä Renesin rinnalla riittävästi, mutta ei liikaa? 
Kuinka paljon saa tehdä, kuinka hyvä saa olla? Yhdessä 
tekemisestä heränneet kysymykset ovat arkaluontoisia ja 
erittäin rehellisiä ja itselleni hyvin samastuttavia. Käykö 
niin, että tukinäyttelijä kokee tarvetta peittää omaa kyke-
nevyyttään tai kanssanäyttelijänsä vammaisuutta?  Ylläpi-
tääkö tukinäyttelijä tahtomattaan ajatusta siitä, että näyt-
telijän ruumiin on oltava kykenevä? Miten näyttelijä voi 
edesauttaa kehitysvammaisuuden hyväksytyksi tulemista 
näyttämöllä?

Kehitysvammaisten ja ei-kehitysvammaisten näytte-
lijöiden yhteistyötä on tutkittu jonkin verran. Yvonne 
Schmidtin tutkimus keskittyy -eater Horan uraauur-
tavaan toimintaan. Schmidt käsittää kehitysvammaisten 
näyttelijöiden kanssa tehtävän teatterin post-dramaat-
tisen teatterin kontekstissa ja tutkii kehitysvammaisten 
teatteriohjaajien asemaa autonomisina tekijöinä sekä 
ei-vammaisten yhteistyökumppaneiden erilaisia yhdessä 
tekemisen positioita.5 Benjamin Wihstutzin ja Sandra 
Umathumin artikkelikokoelma Disabled !eater ruotii 
niin ikään -eater Horan poleemisen esityksen Disabled 
!eater pohjalta ei-kehitysvammaisen ohjaajan ja kehi-
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tysvammaisista näyttelijöistä koostuvan ensemblen yh-
teistyötä6. Matt Hargraven teos !eatres of Learning Di-
sability – Good, Bad or Plain Ugly hahmottelee käsitystä 
kehitysvammaisuuden teatterin poetiikasta analysoimalla 
perusteellisesti useita teatteriesityksiä, joissa työryhmät 
ovat inklusiivisia, eli moninaisia ruumiinesityksiä hy-
väksyviä7. Tampereen yliopistoon valmistumassa oleva 
taiteellinen väitöstutkimukseni puolestaan keskittyy 
yksinomaan kehitysvammaisen ja ei-kehitysvammaisen 
näyttelijän yhdessä näyttelemiseen. Tutkimusasetelman 
ääreen minut on sysännyt hämmentävä, näyttämölle si-
joittuva kokemus siitä, että en tiedä kuinka esiintyä ke-
hitysvammaisten kollegoideni kanssa. Tutkimuksessani 
perehdyn pohtimaan syitä kokemukselleni sekä taiteel-
lisia ja teoreettisia keinoja kehittää kanssanäyttelemistä 
edelleen.

Tässä artikkelissa etäännytän aiheen tutkimisen het-
keksi itsestäni ja omista kokemuksistani ja tarkastelen 
muun muassa Knifin ja Renesin yhdessä esiintymistä 
vastavuoroisena tuen antamisen ja vastaanottamisen 
suhteena. Tähän kuuluu olennaisesti proteesin käsitteen 
ajatteleminen uudella tavalla. Proteesi ymmärretään 
yleisesti apuvälineenä, esineenä, jonka tarkoitus on 
”auttaa ihmistä ylläpitää tai edistää toimintakykyään” 
sekä lisätä ”itsenäisyyttä ja omatoimisuutta”8. Se tukee 
ja auttaa käyttäjäänsä, jolloin käyttäjän ja proteesin 
suhde voi näyttäytyä yksisuuntaisena. Tämän yksisuun-
taisen tuen sijaan pohdin, voisiko proteesin hahmot-
taminen vastavuoroisena tukena auttaa jäsentämään 
kehitysvammaisen ja ei-kehitysvammaisen kollegan 
suhdetta uudelleen: voidaanko kanssanäytteleminen 
ymmärtää suhteena, johon tuki ja apu kuuluu olen-
naisena ja välttämättömänä, mutta ei sitä hallitsevana 
tai tukahduttavana? Esittelen aluksi joitakin proteesiin 
liittyviä konventionaalisia käsityksiä, joita täydennän 
Amanda Cachian ja Eva Kittayn proteesin käsitettä uu-
delleen tulkitsevilla näkemyksillä. Tämän jälkeen pe-
rehdyn hetkeksi näyttelemisen ja kykenevyyden yhdis-
telmään. Ennen Knifin ja Renesin kohtauksen taustojen 
avaamista ja artikkelin päättävää analyysia palaan vielä 
proteesin käyttöä soveltaviin esimerkkeihin luvussa 
”Proteesin paluu”. Annan ajatukseni inspiroitua Kittayn 
ja Cachian lisäksi Donna Harawayn kyborgi-kuvas-
tosta sekä Pauliina Hulkon käsityksestä materiaalisesta 
näyttämön etiikasta. 

Huomaamaton proteesi
Proteesit ovat yksi apuvälineryhmä9. Anna-Liisa Sal-
misen toimittaman Apuvälinekirjan mukaan ”apuväline 
on väline, laite tai vastaava, joka edistää tai ylläpitää 
henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se 
on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heiken-
tynyt.”10 Toimintakyvyn nähdään olevan suoraan yhtey-
dessä ihmisen pätevyyteen, osallistuvuuteen ja tuotta-
vuuteen yhteiskunnan jäsenenä11. Koska mahdollisuus 
itsenäiseen elämään on yksi yleisistä ihmisoikeuksista, 
jonka tulee koskea myös vammaisia ihmisiä, on apuvä-

lineen yksi keskeinen tarkoitus siis auttaa käyttäjäänsä 
toimimaan ”mahdollisimman itsenäisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti”12. 

Proteeseista pyritään valmistamaan mahdollisimman 
huomaamattomia. Vaikka apuvälineet yleisesti tehdään 
mahdollistamaan ihmisen itsenäistä toimintaa sen sijaan, 
että ne esimerkiksi korvaisivat puutteita, suunnitellaan 
proteesit ensisijaisesti korvaamaan puuttuvia raajoja tai 
raajanosia13. Salmisen mukaan joillekin käyttäjistä pro-
teesin (tai apuvälineen) käyttö voi ”tarkoittaa leimautu-
mista vammaiseksi, mikä saattaa rajoittaa apuvälineen 
käyttöä.”14 Tämä asettaa proteesille myös kosmeettisia 
vaatimuksia: proteesin tulee olla hyvännäköinen ja huo-
maamaton15. Kulttuurisesti proteesiin liitetään helposti 
käsitys käyttäjän kohtaamasta menetyksestä tai trage-
diasta, ja proteesi nähdään välineenä palauttaa takaisin 
yksilön mahdollisuus itsenäiseen toimintaan. Proteesin 
käsite kietoutuu näin perinteiseen lääketieteelliseen kä-
sitykseen vammaisuudesta eräänlaisena parantamista tai 
kuntouttamista vaativana yksilöä koskevana menetyk-
senä.16 Lääketieteellinen käsitys vammaisuudesta näkyy 
myös taiteessa ja kulttuurisissa representaatioissa: mo-
nissa esityksissä ja kertomuksissa kuvatut proteesit edus-
tavatkin vertauskuvauksellisesti juuri menetystä tai kur-
juutta. Proteesien kuvauksia kirjallisuudessa tutkineiden 
David Mitchellin ja Sharon Snyderin mukaan vammai-
suuden ja proteesien kuvauksia käytetään eräänlaisena 
kerronnan tukena: ’narratiivisena proteesina’, jolla ilmen-
netään tarinassa jotain aivan muuta kuin vammaisuutta 
tai proteesia itsessään – esimerkiksi henkilöhahmon pa-
huutta tai käännettä tarinassa.17  

Artikkelissaan ”-e (Narrative) Prosthesis Re-fitted – 
Finding New Support for Embodied and Imagined Dif-
ferences in Contemporary Art” taiteentutkija Amanda 
Cachia esittelee ehdotuksensa proteesin ”uudelleensovit-
tamiseksi” taiteiden kontekstissa. Mitchellin ja Snyderin 
teoretisoinnista eroten hän ehdottaa, että proteesin kä-
sitettä tai materiaalista proteesia itsessään tulisi käyttää 
taiteissa monipuolisemmin ja vertauskuvauksellista 
käyttöä varioiden. Cachian mukaan proteesi voisi par-
haimmillaan näyttäytyä taiteissa omana taiteellisena ele-
menttinään. Tällöin proteesi ei olisi vain tuki tai korvike, 
eikä se automaattisesti toimisi vertauskuvana. Sen sijaan 
tällainen proteesin käsitteen ”uudelleensovittaminen” (re-
fitting) – uudelleen tulkinta – voisi kutsua käsittämään 
proteesin tarjoaman tuen, avun ja hoivan näkyvänä ja 
hyväksyttynä ihmiseen vahvasti liitoksissa olevana il-
miönä.18 

Filosofi Eva Kittayn määritelmän mukaan pro-
teesi voi olla myös toinen ihminen, kuten avustaja 
tai omaishoitaja. Tällöin proteesin perinteinen mer-
kitys muuttuu ja muistuttaa osin Cachian ehdo-
tusta proteesin ymmärtämiseksi. Kun esineen sijaan 
proteesina toimii ihminen, jolla itsellään on omat 
motivaationsa proteesina toimimiselle, korostuu kä-
sitys proteesista aktiivisena vuorovaikutuksen osana. 
Proteesista voidaan kuitenkin tällöinkin pyrkiä te-
kemään mahdollisimman huomaamaton, jolloin ih-
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misproteesin tarpeet ja halut sekä kahden ihmisen 
välinen eettisesti kestävä kommunikointi voivat olla 
uhattuina. Ihmisproteesi on käsitettävä lähtökohtai-
sesti ihmisenä ja, kuten Kittay muistuttaa, proteesin 
ja proteesinkäyttäjän välinen suhde vastavuoroisena 
tuenannon ja vastaanottamisen suhteena.19 Tanska-
laisen Nanna Mik-Meyerin inklusiivisiin työyhtei-
söihin kuuluva tutkimus kuitenkin osoittaa, että tuen- 
anto ei-vammaisen ja vammaisen ihmisen välillä voi vä-
rittyä yleisten, ableististen ja stereotyyppisten käsitysten 
mukaan, jolloin vammaiset ihmiset nähdään ensisijai-
sesti hoivan, avun ja tuen tarpeessa olevina ihmisinä. 
Mik-Meyerin kuvaa tutkimuksessaan työyhteisöön kuu-
luvien CP-vammaisten työntekijöiden ja ei-vammaisten 
työntekijöiden suhdetta vanhempi–lapsi-suhdetta vas-
taavaksi, holhoavaksi suhteeksi. Mik-Meyerin mukaan 
työyhteisöjen sosiaalisessa järjestyksessä hoivan tarve voi 
stigmatisoida yhteisöjen vammaisia jäseniä.20 Tällaisessa 
asetelmassa hoiva, apu ja tuki tunnistetaan siis yksi-
suuntaisena ei-vammaiselta vammaiselle tarkoitettuna 
toimintana. 

Tulen myöhemmin perustelemaan Eva Kittayta lai-
naten, kuinka tuen vastavuoroisuuden hahmottaminen 
voisi proteesimaisessa, kahden ihmisen välisessä suh-
teessa tuottaa todellisempaa yhdenvertaisuutta heidän 
välilleen. Kittayta ja Cachiaa seuraten pyrin siis käsit-
tämään proteesin (sekä ihmis- että esineproteesin) itse-
näisenä taiteellisena elementtinä sekä välttämättömänä 

apuna ja tukena, joka mahdollistaa vastavuoroisen tue-
nannon ja vastaanottamisen proteesin ja proteesinkäyt-
täjän välillä. 

Artikkelini liittyy näin sellaiseen vammaistutki-
muksen perinteeseen, jossa tutkimuksen kohde on siir-
retty vammaisuudesta kykenevyyden normeihin ja vam-
maisuus–vammattomuus-dikotomian purkamiseen21. Ar-
tikkelista kuultaa Margrit Shildrickin peräänkuuluttama 
”eettinen vastuullisuus”, jota kykenevänä näyttelijänä 
koen kantavani22. Kun kykenevä ruumiini vammaisen 
ruumiin kohdatessaan tuntee epämukavuutta, syitä epä-
mukavuuteen ei ole aihetta etsiä vammaisuudesta.

Sen sijaan koen vastuukseni tarkkailla kriittisesti ky-
kenevän näyttelijän mukanaan kantamia teatterin ja yh-
teiskunnan normeja sekä keskittää huomioni näyttelijän 
pakotettuun kykenevään ruumiiseen ja sen mahdollisiin 
rajoitteisiin erilaisten kykenevien ruumiiden kanssa 
työskentelyssä23. Tutkimuksellani pyrin syventämään 
ymmärrystä kehitysvammaisten ja ei-kehitysvammaisten 
ihmisten tasavertaisen yhdessäolon mahdollisuuksista. 

Kykenevyys ja näytteleminen
Kriittinen vammaistutkimus on viimeistään 2000-luvulta 
lähtien keskittynyt tunnistamaan kykenevän ruumiin 
(able-bodiedness) kulttuurista ja sosiaalista näkymättö-
myyttä24. Kykenevyys liittyy ja on monilta osin käsitet-
tävissä synonyymina käsitykselle normaalista ihmisruu-

”Niin kauan, kun 
kykenevyys nähdään 
tavoiteltavana ihanteena, 
kyseenalaistamattomana 
ihmisenä olemisen normina 
ja ainoana oikeana 
olemassa olemisen tapana, 
kehitysvammaisuuden ja ei-
kehitysvammaisuuden välinen 
polarisoitunut asetelma säilyy ja 
vahvistuu.”
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miista. 1800-luvun luonnontieteiden kehityksen myötä 
muodostunut käsitys ihmisruumiin (mieli ja keho) kes-
kiverrosta, normaalista, määrittää käsitystämme ihmisyy-
destä edelleen25. Diagnostisessa yhteiskunnassamme jako 
keskivertoon normaaliin ja sen laidoille jääviin epänor-
maaleihin tapoihin olla ihminen vaikuttaisi määrittävän 
perusteellisesti niitä valintoja, arvoja ja uskomuksia, 
joiden mukaan yksilöt rakentavat hyvää elämäänsä. Yhtä 
lailla käsitys normaalista näyttelijästä pitää pintansa26. 
Normaali näyttelijä määritellään tarkoituksellisen pola-
risoivasti kirjallisuudessa ei-vammaiseksi, kykeneväksi ja 
korkeasti koulutetuksi (pääpainona länsimainen teatteri-
käsitys)27.

Carrie Sandahlin mukaan länsimaisen teatterikoulu-
tuksen läpikäyneen näyttelijän on kyettävä riisumaan it-
sestään sellaiset ulkoiset merkit, jotka merkitsevät hänen 
ruumiinsa normaalin ihanteesta eroavaksi. Tavoitteena 
on siis saavuttaa mahdollisimman neutraali ruumis, joka 
on kyvykäs muuttumaan esittääkseen muunlaisia ruu-
miita, myös ei-kykeneviä. Sandahlille näyttelijän ruumis 
on siis erityisen kykenevä. Sandahlin huomio neutraalin 
näyttelijän vaateesta perustuu erityisesti hänen kokemuk-
siinsa yhdysvaltalaisena näyttelijäkoulutettavana. Hän 
kuvaa oletuksiaan neutraalista näyttelijästä Konstantin 
Stansilavskin oppeihin perustuvan metodin sekä rans-
kalaisen naamionäyttelemisen perinteiden tuotoksena.28 
Vaade neutraalista näyttelijän ruumiista jättää Sandahlin 
mukaan ulkopuolelle kaikki ne ruumiit, jotka eivät voi 
päästä irti merkeistään. Ei-neutraalin ruumiin merkitys 
länsimaisessa näyttelijäntaiteessa tulee esiin silloin, kun 
sillä halutaan vertaiskuvallisesti viestiä roolihahmon ja ta-
rinan tilaa, tunnetta tai käännettä. Tällöin ei-neutraalin 
ruumiin omaksuminen auttaa näyttelijää välittämään 
ruumiillaan toivottua viestiä. Ei-neutraali ruumis voi 
representoida Sandahlin mukaan vain sitä ruumiinsa vä-
littämää viestiä, johon ei-neutraalit piirteet on yleisesti 
liitetty.29

Sandahlin havainnot näyttelijän neutraalista, eri-
tyisen kykenevästä ruumiista ovat tärkeitä ja ne tulisi 
ottaa huomioon näyttelijän koulutuksessa sekä esittä-
vissä taiteissa, vaikka nykyteatteri näyttäisi suhtautuvan 
näyttelijään jossain määrin Sandahlin näkemyksiä jous-
tavammin. Omaa ajatustani liikuttaa kuitenkin etenkin 
se, miten erityisen kykenevä näyttelijän ruumis rajoittaa 
näyttelijää. Robert McRuerin käsite ”pakotettu kyke-
nevyys” (compulsory able-bodiedness) määrittää kyke-
nevyyden näkymättömänä, mutta yksilöä kahlitsevana 
ominaisuutena30. Näyttelijälle kykenevyys voi olla eri-
tyisen kahlitsevaa. Uskon pakotetun kykenevyyden ra-
joittavan ei-kehitysvammaisen ja kehitysvammaisen 
näyttelijän kohtaamista niin näyttämöllä kuin näyt-
tämön ulkopuolellakin. Sillä niin kauan, kun kyke-
nevyys nähdään tavoiteltavana ihanteena, kyseenalaista-
mattomana ihmisenä olemisen normina ja ainoana oi-
keana olemassa olemisen tapana, kehitysvammaisuuden 
ja ei-kehitysvammaisuuden välinen polarisoitunut ase-
telma säilyy ja vahvistuu. Kykenevä näyttelijä jumiutuu 
tällaisessa asetelmassa normaalin muottiin ja on vas-

tuussa asioiden oikein etenemisestä. Kykenevän ruumiin 
näkymättömyys ja ei-kykenevän ruumiin erityinen nä-
kyvyys tukevat asetelman epätasa-arvoa: kykenevä näyt-
telijä on kahlittu esiintymään kykenevänä ja pysymään 
ei-kykenevyyden rinnalla näkymättömissä. Samalla toki 
myös ei-kykenevä ruumis on kahlittu näkyvyyteensä: 
Tony McCa.rey toteaa kehitysvammaisten näytteli-
jöiden olevan samanaikaisesti sekä oman esityksensä 
isäntiä (host) että representaatioidensa vankeja31. Kehi-
tysvammainen ruumis on yhtä aikaa erityisen näkyvä ja 
näkymätön.

Kykenevä näyttelijä näyttäytyy lisäksi itsenäisenä, 
vailla erityistä tuen tarvetta toimivana yksilönä. Yvonne 
Schmidt korostaa tällaisen näkemyksen ableistista luon-
netta. Niin kauan, kun ei-vammaisen näyttelijän tarve 
tuelle luetaan virheenä tai heikkoutena, pidetään yllä kä-
sitystä siitä, että myös vammaisen näyttelijän tarve tuelle 
on lähtökohtaisesti virhe tai osoitus kykyjen heikkou-
desta. Tällöin myös oletetaan, että ei-vammaiset näytte-
lijät eivät tarvitse tukea ja unohdetaan esittävän taiteen 
relationaalisuus sekä riippuvuus monista tekijöistä.32

Schmidt kuvaa kehitysvammaisten ja ei-kehitysvam-
maisten tekijöiden yhteistyön eri muotoja spektrillä, 
jossa hän määrittelee ei-vammaisen ”luovan mahdollis-
tajan” erilaisia rooleja. Spektrin roolit ovat vapaasti suo-
mennettuina: järjestäjä (organiser), kehystäjä (framer), 
koutsi (coach), taiteellinen kumppani (artistic collabo-
rator) ja suodattaja (filter). Järjestäjän rooli käsittää har-
joittelemisen, esiintymisen ja yhteistyön organisoimisen. 
Kehystäjällä Schmidt tarkoittaa henkilöä, joka määrittää 
työskentelyn, esimerkiksi sisällön tuotannon tai esteet-
tisten valintojen tietyt reunaehdot, joiden puitteissa 
kehitysvammainen taiteilija on vapaa toimimaan halua-
mallaan tavalla. Koutsin (eräänlainen mentori tai ”ulko-
puolinen silmä”, ei kuitenkaan valmentaja tai taiteellista 
kokonaisuutta ohjaava ohjaaja) rooli on ohjeistaa pro-
sessia taiteellisesti ja taiteellinen kumppani taas toimii 
tasavertaisena taiteilijana kehitysvammaisen näyttelijän 
rinnalla. Kehitysvammaisten näyttelijöiden kanssa ylei-
sesti hyödynnettävää työskentelytapaa, devising-metodia, 
käytettäessä ei-vammainen taiteilija toimii suodattajana, 
jolloin hänen tehtävänsä on lopulta päättää, mitä esi-
tykseen päätyy.33

Minkälaista on ei-vammaisen ja kehitysvammaisen 
taiteilijan tasavertainen, taiteellinen kumppanuus, 
jonka Schmidt nimeää yhdeksi yhdessä työskentele-
misen tavaksi? Ajattelen, että ei-kehitysvammaisuuden 
ja kehitysvammaisuuden suhde on stigmatisoitunut 
siinä määrin, että tasavertaisen taiteilijuuden saavut-
tamiseksi on kyettävä purkamaan vahvoja yhteiskun-
nallisia latauksia. Yksi niistä on juuri Schmidtin mai-
nitsema tuen tarpeen näkyväksi tekeminen. Entä jos 
kehitysvammaisen ja ei-kehitysvammaisen näyttelijän 
suhdetta tarkastelee proteesinomaisena suhteena, jossa 
päämääränä on antaa proteesin näkyä? Jos ei-vam-
mainen näyttelijä positioituisi kehitysvammaisen kolle-
gansa proteesiksi, toisiko se mukanaan käsityksen tuen 
ja avun tarpeen vastavuoroisuudesta?
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Proteesin paluu
Ymmärtääksemme paremmin, kuinka proteesin käsi-
tettä tulisi tulkita uudelleen, jotta se voisi tuottaa käsi-
tystä kahden ihmisen välisen tuen vastavuoroisuudesta, 
esittelen seuraavaksi kaksi tapausta, joissa proteesia käy-
tetään taiteiden kontekstissa perinteisistä tavoista poi-
keten. Esimerkeissä proteesin ja proteesinkäyttäjän vä-
linen vastavuoroisen tuen suhde on asetettu näkyviin. 
Esine-proteesille annetaan näin uusia merkityksiä, joita 
mielestäni voitaisiin soveltaa myös ihmisproteesin uu-
delleen ymmärtämiseksi. 

Edellä mainitsemani Amanda Cachia esittelee artik-
kelissaan taideteoksen, jossa proteesia käytetään konven-
tionaalisista merkityksistä vapaammin ja arkipäiväiseen 
käyttöön perustuen34. Carmen Papalian Blind Field Shuttle 
on performanssi, jossa taiteilija vie yleisön mukanaan kä-
velylle. Taiteilija itse kulkee edellä ja yleisö liittyy hänen 
peräänsä jonoon käsi ojennettuna aina edellä olevan 
yleisön jäsenen hartialle. Aivan ensimmäiseksi asettuu 
kuitenkin taiteilijan valkoinen keppi. Taiteilijan ja yleisön 
muodostama jono sulkee silmänsä ja letka lähtee liikkeelle 
tunnustellen yhdessä kepin heille välittämää tietoa edessä 
olevasta maastosta. Cachia analysoi kepin toimivan esityk-
sessä proteesina, jonka arkipäiväinen ja sinällään vertaisku-
vaton käyttö muodostuu omaksi taiteelliseksi komponen-
tikseen. Se toimii koko esitykseen osallistuneen yhteisön 
ruumiin jatkeena ja yhdistää esitykseen osallistuneita 
tuottaen heille ainutlaatuista tietoa ympäristöstä ja toi-

sistaan sekä valkoisen kepin käytön kokemuksesta näkö-
vammaisen ihmisen elämässä.35

Proteesit yhdistetään myös usein kyborgeihin tai bio-
nisiin ihmisiin36. Kyberneettiset organismit ovat koneen 
ja organismin hybridejä37. Donna Harawayn ja hänen 
seuraajiensa käsittelyssä proteesin on ymmärretty tarkoit-
tavan mitä tahansa ruumiiseen liittyvää välinettä, tekno-
logiaa tai systeemiä38. Myös nukketeatterin kontekstissa 
nuken ja nukkea animoivan henkilön suhdetta voidaan 
käsitellä kyberneettisenä organismina. Animoijan ja 
nuken tai muun nuketettavan objektin suhde nähdään 
vastavuoroisena proteesinomaisena suhteena. Nukelle tai 
muulle animoitavalle esineelle animoija on välttämätön 
proteesi, joka esimerkiksi käsi- ja sorminukeissa antaa 
nukelle sen kehon.39 Animoitava asia voi puolestaan olla 
animoijalle apuväline taiteelliseen ilmaisuun ja itsen hah-
mottamiseen40. Teatterintutkija Laura Purcell-Gatesin ar-
tikkeli tarkastelee nuken ja animoijan suhdetta liitettynä 
kehitysvammaisuuteen, jolloin suhde voi olla sekä vam-
maisuuden yhteiskunnallisia asetelmia vahvistava että 
sitä purkava. Animoijalle, jolla on kehitysvamma, nukke 
voi olla suoja, jonka taakse piiloutua. Jos nukke repre-
sentoi normaalin, kykenevän ruumiin ihanteita, voi ase-
telma tällöin ylläpitää ei-kykenevään ruumiiseen liittyviä 
stigmoja. Purcell-Gates kertoo, kuinka hänen tutkimuk-
seensa kuuluvissa työpajoissa lääketieteellistä ihanneruu-
mista kyseenalaistettiin rakentamalla nukkeja, joiden 
ei tarvitse representoida täydellistä, ehjää, kykenevää 

”Proteesin ja proteesinkäyttäjän 
välinen vastavuoroisen tuen 
suhde on asetettu näkyviin.”
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ruumista. Nukke voi rakentua monenlaiseksi, myös ky-
kenevyyksiltään, jolloin nukke voi kuvata animoijaansa 
tai sen avulla voi testata erilaisia maailmassa olemisen 
tapoja. Työpajassa valmistuneet nuket asetettiin Pur-
cell-Gatesin mukaan liikkeelle tilaan yhdessä nukettajan 
kanssa kysyen: ”Millaista tilaa tämä ruumis luo? Minkä-
laisessa maailmassa tämän nuken ruumis elää?”41

Cachian tulkinta Carmen Papalian performanssista ja 
Purcell-Gatesin kysymykset nuken ja nukkea animoivan 
henkilön suhteesta muistuttavat minua Eva Kittayn ih-
misproteesin ja proteesin käyttäjän suhteen eettisistä 
huomioista. Kun proteesina toimii toinen ihminen, 
pelkkä perinteistä proteesin käyttöä vastaava, välineel-
linen suhtautuminen hoivaa ja tukea antavaan ihmiseen 
ei ole aina riittävä tai eettisesti kestävä. Eva Kittay muis-
tuttaa, että moni etenkin vaikeammin kehitysvammai-
sista ihmisistä tarvitsee ihmisavusteista hoivaa ja tukea 
siinä määrin, että heidän ja heitä avustavien ihmisten vä-
lille syntyy riippuvuussuhde. Kittayn mukaan riippuvuus 
toisesta ihmisestä on kuitenkin merkittävässä ristiriidassa 
yksilön itsenäisen elämän ihanteiden kanssa. Vaikka vam-
maisten ihmisten itsenäinen elämä on ollut yksi vam-
maisjärjestöjen ja -aktivistien tärkeimmistä sanomista 
aina 1960-luvulta eteenpäin, tulisi itsenäisen elämän 
ihannointiin suhtautua kriittisesti.42 ”Olen huolestunut, 
että itsenäisyyden painottaminen ylistää ihannetta, joka 
on pelkkää fiktiota ja josta voi olla haittaa meille kai-
kille”, Kittay kirjoittaa43. Kittay ehdottaa sellaista ink-
luusion etiikkaa, jossa ihmisten tarve tukeen nähdään en-
sisijaisena ja riippuvuus toisista ihmisistä kaikkia ihmisiä 
koskettavana hoivan tarpeena. Tämä eroaa kuitenkin 
riippuvuudesta erilaisiin instituutioihin, joihin kohdis-
tuvaa riippuvuutta tulisi puolestaan Kittayn mukaan ky-
seenalaistaa. Kyse on ihmisten välisen tuenannon ja vas-
taanottamisen sekä riippuvuuden vastavuoroisuudesta.44 

Kittayn ehdotus yhdistyy Schmidtin spektrin lähtö-
kohtiin. Jos erilaiset tuentarpeet tuodaan julki, voidaan 
yhdessä oleminen tai esimerkiksi työskenteleminen pe-
rustaa sellaiselle pohjalle, jossa sekä tuen antaminen että 
vastaanottaminen on hyväksyttyä. Ehkä harawaylaisittain 
voimme tällöin myös ajatella ottavamme proteesimme 
haltuun. Ajattelen nyt siis myös sellaisia systeemeitä tai 
tietojärjestelmiä, joihin olemme sidoksissa tahdostamme 
riippumatta. Käsitys kehitysvammaisuudesta epänor-
maalina, parannettavana tai hyödyttömänä ihmisenä 
olemisen muotona on mielestäni yksi systeemi, johon 
olemme rihmastoituneita. Jos ei-kehitysvammainen ja 
kehitysvammainen ihminen näyttäytyvät toisilleen sel-
laisina proteeseina, apuvälineinä, jotka tarjoavat toisilleen 
ja vaativat toisiltaan vastavuoroista tuenantamista ja vas-
taanottamista, kenties voisimme vaivattomammin, ja 
myös käytännössä, kyseenalaistaa rihmastoitumisemme 
systeemiin, joka ei välttämättä ole arvojemme mukainen. 

Renes ja Knif
Haastattelin tanssija-koreografi Carl Knifiä osana tai-
teellista väitöstutkimustani keväällä 2020. Knif on osa  

DuvTeaternin ja Svenska Teaternin vuoden 2019 pro-
duktiota I det stora landskapet. Esityksessä kohtasivat 
Svenska Teaternin ei-kehitysvammaiset näyttelijät ja 
DuvTeaternin sekä kehitysvammaisista että ei-kehitys-
vammaisista koostuva ensemble. Yhteistyöhön kuuluivat 
mukaan myös esityksen orkesterin muodostaneet Reso-
naari Group ja Wegelius Kamarijouset. Olin kiinnos-
tunut kuulemaan Knifiltä ei-kehitysvammaisen tanssi-
ja-koreografin kokemuksista kehitysvammaisten näytte-
lijöiden kanssa esiintymisestä ja työskentelemisestä. Kes-
kustelimme erityisesti hänen ja DuvTeaternin näyttelijän 
Pia Renesin yhteisestä kohtauksesta, jossa Knif toimi 
tanssijana sekä Renesin tukinäyttelijänä. 

Vaikka Knif on aloittanut yhteistyön DuvTeaternin 
kanssa jo vuonna 2016, hän kuvasi matkan olevan vielä 
alussa. Ryhmässä koreografina toimiessaan Knifin pää-
määränä on ollut hahmottaa sellaista DuvTeaternin en-
semblelle yhteistä liikekieltä, joka ei jättäisi ketään en-
semblen jäsenistä ulkopuolelle. Liikekielen oli siis oltava 
sopeutettavissa erilaisille ruumiin kykenevyyksille. Knif 
vastasi myös I det stora landskapetin harjoituksissa koko 
työryhmän yhteisistä lämmittelyistä, joissa erilaisten 
ruumiin kykenevyyksien kirjo laveni koskettamaan myös 
Svenska Teaternin näyttelijöitä. 

Koreografin tehtävien lisäksi Knif toimi esityksessä 
tanssijana ja tukinäyttelijänä. DuvTeatern ei ole määri-
tellyt julki tehtävänimikettä tukinäyttelijä, mutta aiem-
masta tuttavuudesta heidän kanssaan tiedän sen olevan 
heillä yleisesti ja jo vuosia käytössä ollut termi. Tukinäyt-
telijän tehtävän voinee sanoa pääasiassa olevan kahta-
lainen: toisaalta tehtävänä on auttaa ja tukea kehitysvam-
maista kollegaa, toisaalta tarkoitus on olla osa esitystä, 
mahdollisesti esimerkiksi omana roolihenkilönään. Kni-
fille tukinäyttelijänä oleminen tarkoitti aivan aluksi kans-
saesiintyjänsä Renesin kanssa yhteisen kommunikointi-
keinon löytämistä. Lisäksi tulkitsen, että tavoitteena on 
ollut myös Renesin taiteen näyttämölle ja koettavaksi 
saattaminen ja taiteellisen vapauden mahdollistaminen. 
Renes on ollut osa DuvTeaternin ensembleä teatterin pe-
rustamisesta saakka. 

Knif kertoo, että heidän yhteiseen kohtaukseensa 
valikoitui menetelmäksi peiliharjoitus ja improvisaa-
tioon pohjautuva liikkeen tuottaminen. Knifille oli 
tärkeää, että näyttämöllä kohtaus näyttäytyy niin, että 
Renes johtaa liikettä. Knif koki valinnan olevan poliit-
tinen: liikettä näyttämöllä johtaa Renes, joka edustaa 
ihmisryhmää, jolla ei yleisesti nähdä olevan oikeuksia 
johtamiseen. Kun Knif kertoi tarkemmin kohtauksen 
kokonaisesta rakenteesta, kävi ilmi, että kohtaus heidän 
välillään alkoi jo ennen näyttämölle astumista, tällöin 
johtajana toimi Knif. Näyttämölle menemisen val-
mistelu, tai kuten Knif sitä kutsuu ”preppaaminen”, 
alkoi heidän välillään jo hyvän aikaa ennen itse koh-
tausta. Knif kertoo, että hänen tehtävänsä oli varmistaa, 
että Renes tunnistaa edessä olevan esiintymisen hetken 
lähenemisen ja pystyy näin valmistautumaan esiinty-
misen mielentilaan. He kertasivat Knifin johdolla koh-
tauksen liikkeet – pöllö, siivet – ja kertasivat näin samalla 
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tulevan kohtauksen rakenteen. Sen lisäksi Knif kertoi, 
että hän toisti ennen näyttämölle menemistä myös sanat 
sinä ja minä, koskettaen samalla hartiaan ensin Renesiä 
ja sitten itseään. Tämän jälkeen he siirtyivät kulisseihin 
odottamaan oikeaa hetkeä astua näyttämölle yhdessä, kä-
sikkäin. 

Knif oli kokenut tukinäyttelijää koskevan avu-
nannon sekä oman taiteellisen työskentelyn yhdistä-
misen ajoittain haastavaksi. Hän totesi pohtineensa 
esimerkiksi sitä, mikä on hänen tekemisensä volyymi I 
det stora landskapetin ensemblen jäsenenä. Hän myönsi 
huomanneensa ”himmailleensa”, ikään kuin laskeneensa 
liikkeen laadun volyymia, jotta ensemblen kehitysvam-
maisten jäsenten liike korostuisi. Tämä johti kuitenkin 
tilanteeseen, jossa hän koki, ettei toteudu tai täydenny 
esiintyjänä. Uskon Knifin kokemuksen ”himmailusta” 
olevan yhteydessä kykenevän ruumiin näkymättö-
myyden normiin. Hänen kykenevyytensä näyttäytyy 
esiintymisen normina ja kehitysvammaisen kollegan 
ruumis normista poikkeavana, erityisen näkyvänä ruu-
miina ja olemisen tapana. Haluamattaan Knif on yllä-
pitänyt normia ja kuilua Renesin ja hänen välillään. 
Kunnes, kuten Knif kuvaili, hän teki itselleen selväksi, 
että hän ei ole esityksessä vain toista varten. Myös tuki-
näyttelijällä on oikeus omaan taiteelliseen kieleen ja ta-
voitteisiin. Myös hänen ruumiinsa saa olla näkyvä ja tar-
vitseva. Tämä näennäisen itsestään selvältäkin vaikuttava 
huomio on tärkeä. Knif ei unohtanut kyseisen esityksen 
ja yhdessä esiintymisen ehtoja, hänen kollegansa tar-
peita, mutta samaan aikaan hän nosti näkyviin myös 
omat esiintyjän tarpeensa ja ehtonsa. Nämä huomiot va-
pauttivat Knifin harjoittelemaan ja esiintymään omasta 
kunnianhimostaan ja motivaatiostaan tinkimättä, vailla 
tarvetta ”himmailla”.

Proteesi tuen antamisen ja vastaanottamisen 
välineenä
Olen edellä esittänyt erilaisia tapoja käsittää proteesi 
tuen antamisen ja vastaanottamisen välineenä niin teo-
riassa kuin taiteessa. Lähtökohtaisesti voisimme siis 
nähdä tukinäyttelijä Knifin Renesin proteesina näyttele-
miseen: näyttelemisen apuvälineenä. Kittayn itsenäisen 
toimijuuden ihannetta koskevaan kritiikkiin nojautuen 
korostan kuitenkin proteesisuhteen vastavuoroisuutta 
ja näkyväksi tuomista. Ajatteluani ja käsitystäni näytte-
lemisestä ruokkii käsitys riippuvuudesta toista ihmistä 
kohtaan. Minulle on mullistavaa ajatella, että näyttele-
misen lähtökohtana voisi olla toinen, ja ennen kaikkea 
toisen ja minun sellainen riippuvuus, joka määrittää 
näyttelijäntyötäni ja -taidettani perusteellisesti. Tämä 
purkaa näyttelijäihannetta, jonka mukaan näyttelijä on 
erityisen kykenevä ja itsenäinen. 

En siis halua tarkastella Knifiä sellaisena proteesina, 
joka toimii vain välineenä Renesin näyttelemiselle. Kuten 
esittelemässäni nukketeatteriin liittyvässä esimerkissä, 
proteesi voisi tällöin näyttäytyä itsessään täydellisenä 
kuvana kykenevästä ihmisruumiista. Pahimmillaan se 

vain korostaisi kykenevän ruumiin pakotettua olemista 
sekä eroa kykenevän ja kykenemättömän välillä. Tämä 
ei ole ollut tavoitteenani, päinvastoin. Jos suhtaudumme 
proteesiin arkisena, hyväksyttynä ja meitä kaikkia kos-
kettavana tuenantamisen ja vastaanottamisen välineenä, 
asetelma muuttuu. Tällöin Renesin tarve avulle ja 
tuelle tulee näkyväksi ja julkiseksi. Samaan tapaan kuin 
Carmen Papalian performanssissa valkoisesta kepistä tuli 
koko esitykseen osallistuneen ihmisjoukon (esiintyjä ja 
yleisö) yhteinen informantti ja kokemuksen väline, myös 
Renesin peittelemätön tarve tukinäyttelijälle ja Knifin 
tuen tarjoaminen voivat tulla koko esityksen yhteisön 
yhdessä jakamaksi kokemukseksi. Keskeiseksi havain-
noksi vastavuoroisen proteesisuhteen rakentumisessa 
muodostuu siis proteesisuhteen näkyväksi asettaminen. 

Mutta koska proteesin voi nuken ja animoijan tavoin 
nähdä kaksisuuntaisena, väitän, että myös Renesin voi 
nähdä toimivan Knifin tukena. En tiedä näkyykö tä-
mänkaltainen suhde kuvailemassani kohtauksessa. 
Kohtaus on yksinkertainen ja tietyltä osin ilmeinen 
kuvaus kehitysvammaisen ja ei-kehitysvammaisen ih-
misen yhdessä olemisesta. Mutta Knifin asenne, jonka 
mukaan hän haluaa olla Renesin ohjailtavana ja antaa 
Renesin määrittää hänen ja heidän liikettään ja toisaalta 
hänen tarpeensa ottaa vastuuta omasta esiintyjyydestään 
kielii minulle Knifin virittäytymisestä vastavuoroiselle 
tuen antamiselle ja vastaanottamiselle. Ottaen huo-
mioon, että Knif kuvaili kohtauksen heidän välillään 
käynnistyvän jo ennen näyttämölle tulemista, hetkellä 
kun he aloittavat omakielisen valmistautumisensa esi-
tykseen, voi avun ja tuen nähdä tulevan esille pidempi-
kestoisena neuvotteluna siitä, kumpi heistä kantaa vas-
tuuta toisesta tai esityksestä, neuvotteluna esiintymiseen 
suostumisesta, kohtauksen sisällöistä ja etenemisestä 
sekä esittämisen tavoista. Proteesisuhteen vastavuo-
roisuus näyttäytyy taiteellisena neuvotteluna, asenteena, 
jossa molemmat puolet ovat valmiita antamaan ja ot-
tamaan vastaan tukea.

Uskon, että vastavuoroinen proteesisuhde voisi olla 
Knifin ja Renesin kohtauksessa näkemääni näkyväm-
pääkin. Tukinäyttelijällä voisi olla valtaa ja vastuuta 
kyseenalaistaa oman erityisen kykenevän näyttelijän 
olemisen tapoja näyttämöllä. Kenties proteesimainen 
suhde kanssanäyttelijään voisi muokata pakotettua kyke-
nevyyttä? Tai sitten juuri heidän suhteensa, välisyytensä, 
kanssaolemisensa, on se mikä muovautuu. Kuten Pur-
cell-Gates kertoi nuken ja animoijan välisyyden muut-
tuvan ja muuttavan samalla tilaa ympärillään. Nukke vai-
kuttaa animoijaan ja toisin päin, mutta heidän välilleen 
muodostava suhde synnyttää kysymyksiä siitä, minkä-
laisessa tilassa ja maailmassa he tulevat olemassaolevaksi. 
Purcell-Gatesin esittämät kysymykset voisivat nyt muo-
toutua muotoon: minkälaista tilaa Renesin ja Knifin 
proteesisuhde luo? Ja minkälaisessa maailmassa he tällöin 
elävät? 

Hanna Väätäinen käy väitöstutkimuksessaan Rum-
basta Rampaan – vammaisen naistanssijan ruumiillisuus 
pyörätuolikilpatanssissa erinomaista pohdintaa siitä, miten 
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vammaisen ja ei-vammaisen ruumiin yhdessä esiinty-
minen voi muuttaa esiintymisen normeja45. Väätäinen 
tarkastelee tutkimuksessaan pyörätuolikilpatanssijan ruu-
miillisuutta tanssin ”combi-muodossa, jossa tanssipari 
muodostuu pyörätuolia käyttävästä tanssijasta ja kävele-
västä tanssijasta”46. Hän kuvaa myös moninaisia kohtaa-
misia tarkastelemansa tanssijan ja hänen kävelevän pa-
rinsa välillä. En voi olla pohtimatta minkälaisessa maas-
tossa parina toimiva, kävelevä tanssipari mahtaa liikkua 
edustaessaan tanssissa sekä hierarkkista ja normatiivista 
kilpatanssimaailmaa että normeja kyseenalaistavaa pyö-
rätuolikilpatanssia. Pyörätuolitanssi muuttaa Väätäisen 
tarkastelun mukaan ei-vammaisten tanssijoiden ehdoilla 
”äärimmilleen hallitun” kilpatanssiin kuuluvan ruu-
miinkielen varauksettoman tavoittelun arvoisesta ”ar-
veluttavaksi liikkumisen normiksi”47. Voisin hyvinkin 
kuvailla omaa näyttelemistäni ”äärimmilleen hallituksi” 
tai ”arveluttavaksi liikkumisen normiksi” niissä hetkissä, 
joissa olen kokenut ristiriitaisia tuntemuksia kehitys-
vammaisen kollegan kanssa näytellessä. Näyttelijän eri-
tyinen ruumiin kykenevyys on näyttäytynyt kahleena, 
joka vaatii tietynlaista liikettä, tempoa, asennetta ja  
olemista.

Myös proteesin materiaalisuus kiinnostaa minua. 
Kun näemme Knifin ja Renesin toinen toisensa protee-
seina, voimme myös tarkastella heitä esityksen materiaa-
leina sekä materiaaleina toisilleen. Pauliina Hulkko hah-
mottelee näyttämön materiaalista etiikkaa: 

”Esiintyjä on minulle näyttämöllä ennen kaikkea yksi 
materiaaliruumis muiden materiaalien ja ruumiiden 
joukossa. Yhtäältä esiintyjä itsessään on materiaalia: ruu-
miillinen, lihallinen, erilaisin ominaisuuksin varustettu 
olio ja tekniikoin toimiva ihmiskappale, johon ohjaaja 
ja muut näyttämömateriaalit vaikuttavat. Samalla myös 
hän itse on aktiivinen työstäjä ja materiaalien synnyttäjä. 
Esiintyjä työskentelee suhteessa esityksen muihin, niin 
konkreettisiin kuin abstrakteihin materiaaleihin.”48

Hulkko pohjaa käsityksensä teatterista nykyteatteriin, 
johon myös Schmidt aiemmin liitti käsityksensä kehi-
tysvammaisuuden teatterista ja jota vasten Cachia tar-
kasteli proteesin ilmenemistä. Nykyteatteri tai draaman 
jälkeinen teatteri näyttäisi antavan tilaa näyttelijän mate-
riaalisuudelle Hulkon kuvaamalla tavalla, jossa näyttelijä 
ei ole vain jonkun muun työskentelemisen välineeksi tar-
koitettu kohde vaan myös itsessään aktiivinen esitysten 
muiden materiaalien työstäjä. Näyttelijöiden välisessä 
proteesisuhteessa juuri tämä materiaalien tasa-arvoisuus 
voisi tuottaa mahdollisuuden toimia yhdessä kehitysvam-
maisen kollegan kanssa niin, ettei suhde määrittyisi vain 
yksipuoliseksi tuenantamisen suhteeksi tai yhteiskunnal-
lisesti ja kulttuurisesti latautuneeksi kykenevän ja ei-ky-
kenevän ruumiin mittelöksi. Ei ole kuitenkaan itsestään 
selvää, että materiaalit kohtaisivat näyttämöllä tasa-ar-
voisina ja tällöin ”ei niiden välinen yhteistyö myöskään 
synny tasa-arvoisesti”49. Hulkon mukaan esitystä eetti-
sesti rakennettaessa materiaalivalintoihin on kiinnitettävä 

huomiota jo alusta saakka. Palaamme jälleen Schmidtiin 
ja kysymyksiin siitä, kuka lopulta esittää ja kenen suulla, 
kenen valintoja työryhmä lopulta kantaa mukanaan 
näyttämöllä?

Näyttelijä esityksen aktiivisena, esityksen materiaaleja 
itsenäisesti työstävänä materiaalina muistuttaa itseohjau-
tuvasta näyttelijästä, jota Marja Silde ja muut määritte-
levät teoksessa Nykynäyttelijän taide – horjutuksia ja siir-
tymiä50. Itseohjautuvuus liittyy näyttelemisen tekniikan 
ja näyttelijän dramaturgian välisiin suhteisiin, jolloin 
näyttelijä on ”harjoiteltavien ja esiintyvien materiaalien 
suhteita ensi kädessä määräävä tekijä”51. Jään miettimään 
näyttelijän itseohjautuvuuden ja itsenäisen elämisen 
ihannoinnin suhdetta. Itseohjautuvuuden nähdään joh-
tavan tasa-arvoisempaan työryhmään verrattuna vaikkapa 
tilanteeseen, jossa näyttelijä on suoraan ohjaajan vallan 
alainen52. Se ei tunnu kuitenkaan hakevan tasa-arvoa sel-
laisesta tuen antamisen ja vastaanottamisen vuorovaiku-
tuksesta kuin mitä Kittay tarkoittaa. Kehitysvammaisen 
ja ei-kehitysvammaisen näyttelijän välillä tämä voisi 
tuoda esiin sellaista taitojen ja kykyjen epätasa-arvoa, 
joka voisi asettaa heidät materiaaleina epätasa-arvoisiksi, 
jolloin, Hulkkoa seuraten, heidän yhteistyönsäkään ei ra-
kentuisi tasa-arvoiseksi. 

Proteesin käsitteen hyödyntäminen kehitysvam-
maisen ja ei-kehitysvammaisen näyttelijän yhdessä näyt-
telemisessä voisi tarkoittaa sitä, että näyttelijä voisi ase-
moitua esityksen materiaaliksi niin, että hän käsittäisi 
itsensä lähtökohtaisesti sekä apuvälineenä että apuvä-
lineen käyttäjänä ja toimisi esityksessä sekä itsenäisenä, 
taiteellisena komponenttina että tunnistaisi hänen ja 
kanssanäyttelijänsä välisyyden, suhteen yhtenä esityksen 
itsenäisenä, esitystä ja näyttelemistä muokkaavana ma-
teriaalina. Tuen kaksisuuntaisuus tulisi tällöin näkyviin 
ja yleisölle jaetuksi, yhteiseksi informaatioksi. Knifin ja 
Renesin tapauksessa määritelty tukinäyttelijän kahta-
lainen oleminen näyttämöllä toteutuisi ja lisäksi heidän 
tukeen perustuva kanssaolemisensa muokkaisi esitystä ja 
esityksen suhdetta yleisöön. 

Tässä artikkelissa läpikäymäni pohdinta proteesin 
käsitteen uudelleensovittamisesta kanssanäyttelemisen 
tapahtumaan esittävien taiteiden kontekstissa, kun näyt-
tämöllä on sekä näyttelijöitä, joilla on kehitysvamma että 
näyttelijöitä, joilla sellaista ei ole, jää vielä avoimeksi. 
Miten proteesisuhteen näkyväksi asettaminen suhteutuu 
esimerkiksi kehitysvammaisen ruumiin näkyvyyteen ja 
näkymättömyyteen näyttämöllä? Kun kykenevä ruumis 
ei enää toimi proteesina peittääkseen kanssanäyttelijänsä 
vammaisuutta, minkälaisena kanssanäyttelijän ruumis 
näyttäytyy? Jotta näihin kysymyksiin voidaan vastata, 
on kuultava myös kehitysvammaisen näyttelijän ääntä. 
Uskon kuitenkin, että proteesin käsitettä hyödyntämällä 
kehitysvammaisen ja ei-kehitysvammaisen näyttelijän 
kanssanäyttelemisen tapahtuma voisi päästä eteenpäin 
sitä jatkuvasti vaivaavista autonomisuuden ja vallan ky-
symyksistä. Taiteellinen väitöstutkimukseni jatkaa asian 
syventämistä näyttelijän näkökulmasta käsin pohtien ja 
taiteellisiin kokeiluihin syventyen.
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