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Ma olen tottunut selittiimaan tata", Kekiilainen sanoo 
Kekiiliiinen & Companyn Kaapelitehtaalla sijaitsevan 
harjoitussalin valkoisella tanssimatolla istuen. "Ihmiset 
tarvitsevat selityksia ja sehiin on kehitysta, etta kysytaan, 

kun ajattelee suomalaista yhteiskuntaa. Pahinta on vaikenemi
nen ja poishivuttauruminen. Taa on niin pieni ja eristynyt taa 
meidiin yhteiso taalla pohjoisessa, etta Ieima tulee iikkia. Alas
tomuus on ty6ssiini aspekti, johon median on helppo tarttua. Se 
on ohut ja keinotekoinen liihtokohta, tyypillinen medialle, mut
ta ei varsinaisesti ongelmakaan. Kunhan nyt lopotetaan jotakin 
ja pistetaiin niita leimoja. Onhan sen jonkun katsojankin tiinne 
tuonut." 

Alastomuus ei siis ole Kekiilaisen uralla mikaiin viuhahdus, 
kokeilu, irtiotto tai vitsi vaan parin vuosikymmenen taiteellisen 
tutkimuksen kohde ja valine, eras niista. Alastomuus nayttiimol
la merkitsee Kekiiliiiselle monia asioita- ja niista tassa haastat
telussa otetaan selvaa. Mutta ensin hieman taustaa. 

80-LUVUN Villi DOPPERASOU NDi 
" Muistan Homo $:n jaJack Helen Brut -ryhman yhteistyon 

Jyvaskylan Alvar Aalto -museossa, siina rna olin alasti jonkun 
projisoinnin pintana", Kekiiliiinen muistelee ensimmaisia julki
sia alastonkokemuksiaan 198o-luvun puoliviilissa. Tuolloin han 

Tanssitaiteiliia Sanna Kekalaiseen 
on lyoty Ieima: alastonl Sita mielikuvaa 
ei voi valttaa kun seuraa median Ke
kalaisesta antamaa kuvaa. Eika se ole 
taysin tuulesta temmattu Kekakainen 
on teoksissaan useammln alasti kuin 
monel muut. Mika hanta oikein riivaa? 

oli juuri valmistunut London School of Compem
porary Dance:sta ja avusti toisinaan suomalaista 
performanssiryhma Homo $:aa, jonka varsinaisia ja
senia olivat mrn. Annette Arlander, Chris afEne
hjelm, Pieta Koskennierni ja Elina Hurme. Tassa 
seurassa Kekiiliiinen kertoo oppineensa miten voi 
esittaa mita tahansa missa tahansa. 

"Ma olin silloin pieni ja hirveen ujo ja naa naiset 
oli niin isoja ja kovaaiinisia, riiavasuisia, pelottavia 
akkoja", Kekiiliiinen nauraa. "Sekoiltiin Vanhan yli
oppilastalon klubi-illoissa ja tehtiin hyvin visuaalisia 
ja vulgaiireja esityksia, fuusiotaidetta. Ne oli kepeita 
eika ollenkaan ryppyotsaisia juttuja, hyvin vapautu
neita ja kokeellisia. Kaikessa oli 8o-luvun villi oop
perasoundi, kaikki oli mahdollista." 

Niiihin aikoihin Kekiilainen aloitti myos tyonsa 
koreografina. Han oli 1986 perustamassa Zodiak 
Presents:ia, joka sittemmin on muuttanut nimensa 
Zodiak - U uden tans sin keskukseksi. 

"Silloin ei ollut ensembleja eika ryhmia", Kekii
lainen kertoo, "tehtiin vaan produktioita. Ja rna 
halusin tehda keskittyneemmin toita silla poru
kalla, jonka kanssa hitsauduin silloin yhteen. Joten 
ryhdyimme lanseeraamaan ensemble-tyoskentelya 
tanssikentalle." 

Tasta sai alkunsa Ruumiillisen taiteen teatteri 
(1996- war), jonka taiteellisena johtajana Kekiilai
nen toimi ja jonka monitaiteellisia liihtokohtia voisi 
tiina paivana kutsua esitystaiteellisiksi. 

"Ei haluttu "tanssiteatteri" -maiiritetta", Kekiilai
nen sanoo, "koska se olisi antanut vaiiran kuvan tyy

lista. Yksi ryhmiin kulmakivi oli tanssin ja tekstin 
yhdistiiminen." 



KASiKiRJOiTETTUJA KOREOGRAFiOiTA 

K ekiilainen kertoo aina kirjoittaneensa ko
reografioita suunnitellessaan mutta yhteis

tyo kirjailija Kari Hukkilan kanssa Ruumiilli
sen taiteen teatterissa oli askel kohti Kekiilaisen 
nykyista tyotapaa, jossa han kirjoittaa joka esi
tykselle kiisikirjoituksen ennen harjoitusten al
kua. Ne sisiiltavat kohtausjarjestyksen, teemoja 
ja ajatuksia liikkeen laadusta. 

"Kirjoittaessani rna en voi tietaa milta se 
konkreettinen liikekieli nayttaa", Kekiilainen 
tarkentaa, "tai miten joku teksti tai kohtaus to
teutetaan. Se on aina yllatys, mutta lopputulos 
noudattaa aika tasmiillisesti niita isoja jo etuka
teen valittuja linjoja." 

Ruumiillisen taiteen teatterissa haluttiin ylit
taa taiteen raja-aitoja ja yhdistella asioita. Teok
sissa esiintyi tanssijoiden lisiiksi nayttelijoita, ja 
nayttamoelementteja muokattiin yhdessa. 

"Ne oli hyvin teatterillisia ne vuodet", Keka
liiinen muistelee. "Se tuli niista nayttelijoista ja 
siita nayttiimolle kirjoittamisen tavasta, ei niin
kiian siita etta tekstit olisivat olleet draamallisia. 
Meidan ensimmainen yhteistyo Faunin iltapiiiva 
on meidan ohjelmistossa vieliikin, uusittuna ver
siona." 

ROOLi PRiY AA TiN JA JULKiSEN RAJALLA 

M yos Kekiilaisen lavapersoona, joka on 
mielestani hyvin teatterillinen, lienee 

vahvistunut Ruumiillisen taiteen teatterissa. Se 
on henkilohahmo jonka tunnistan, ilmetta myo
ten. Minulle Kekiilainen varioi samaa hahmoa 
joka teoksessa. 

'jannittavaa! Toi on kylla tiedostamatonta", 
Kekiilainen vastaa. "Viimeaikaiset teokset on 
kylla liihteneet muualta kuin pyrkimyksesta te
atterilliseen rooliin. Ma yritan erityisesti tehda 
mun privaattipersoonan, joka katsoo, ja julkisen 
persoonan, joka esittaa, viilisen rajan mahdolli
simman hennoksi. Ne on hyvin liihella toisiaan, 
siksi siirtyma arkirninasta esiintyjiiminaan ei ole 
vaikea. Ma en ajattele sita roolina, itse asiassa 
aivan painvastoin, mutta roolilta se saattaa kui
tenkin nayttaa. Ma olen hatarasti tietoinen siita 
etta kun rna alan toimia nayttiimolla niin rna alan 
representoida jotain rnista mulla ei ole harmain
ta aavistustakaan." 

Vuonna 2001 Kekiilainen muutti ryhmansa 
nimen K & C Kekiilainen & Companyksi. 

TAiDEHiSTORiALLiNEN JA FEMiNiSTiNEN 
ALASTOMUUS 

]

o ennen Ruumiillisen taiteen teatteria Keka
liiisella oli kaksi liihtokohtaa nayttiimoalasto

muuteen: feminismi ja taidehistoria. 
"Alastomuus on perustila taidehistoriallises-

ti", Kekiiliiinen sanoo. "Ihminen on aina halun
nut piirtaa, muotoilla ja katsoa omaa alastonta 
kuvaansa. Jos se verhotaan johonkin nauretta
vaan hapyverhoon, joka tekee siita muka-alas
toman, niin mita siita on silloin enaa jiiljella? Se 
on ihan toinen juttu. Mulle vaate on ihan mikii 
tahansa esine esityksessa. Se on merkitys, joka 
vie eteenpain kyseisen esityksen teemoja." 

Myohemmin Kekiilaisella on ollut kausia jol
loin vaatteita on ollut paiilla enemman ja alasto
muutta viihemman, mutta 2ooo-luvulla vaatteet 
on heitetty takaisin nurkkaan. Teoksissa Puna
Red-Rouge (2007), Onni-Bonheur-Happiness (2009) 
ja Hapea-Shame (2010) Kekiiliiinen ja kumppanit 
ovat esiintyneet jiilleen ilkialasti mutta viiite on 
ollut monitahoisempi ja harkitumpi kuin esi
merkiksi vuonna 1991, jolloin ensi-iltansa sai Ke
kiilaisen feministisen kauden merkkiteos, 
daalinkaryinen Studien iiber hysterie. 

"Ne sen ajan jutut olivat hirvean 
sia", Kekiiliiinen sanoo nyt. "Ma tein niitli 
kaakseni sisaista, aivan privaattia ahdistusta 
problematiikkaa. Mutta silloin se oli uu.lLILLllJLc 

statement, menna alasti nayttamolle ja 
myos ruma. Se oli mahtavaa!" 

Kekiilainen haluaa painottaa, etta 
on edelleen cutting edge feminist, rankka 
ti, hanella ole mitaan miehia vastaan. 
vain on hanesta epaoikeudenmukainen, · 
tellaan vaikkapa miesten ja naisten 
epatasa-arvoa, tai sita kuinka 
jo liihtokohtaisesti sankari siina missa 
reografi saa tehda ison tyon ollakseen 
mitaan. Eikii sekiian viela pelasta ll<ll>l\.U<<Ou, 

fia ihmisten hihittelylta, joka iirsyttaa Kekiiliiis
ta erityisesti. 

"Ma en ole koskaan suostunut siihen, etta rna 
olisin tan hihittelyn ja nipistelyn kohde", Kekii
liiinen puuskahtaa. "Ma en pida siita, etta suku
puoleni takia muutun epauskottavaksi." 
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POliiTTiNEN, ESTEETTINEN JA REHELliNEN ALASTOMUUS 

Se, etta nayttiimolla, tai missa tahansa ei-privaatissa tilassa, on alaston ihminen, on 
jo siniinsa poliittista. Se on taidepolitiikkaa (mita taiteessa saa tehda?), biopolitiik

kaa (milta ihmisen tulee nayttaa?) ja sosiaalipolitiikkaa (miten ihminen saa kayttaytya?). 
Alastoman naiskehon manifestaatio miesvaltaisessa maailmassa on kenties viela voimak
kaampi poliittinen ele. Tiilla vuosituhannella Kekiiliiisen ferninistis-poliittinen lataus on 
muuttanut muotoaan. Alastomuus ei ole enaa sen keskiossa vaan poliittisuus sijoittuu nyt 
teoksissa toisin. 

"Onnessa ja Hiipeiissii alastomuus on ihan puhtaasti tata ihmisen kuvaa", Kekiiliiinen 
sanoo. "Punassa se oli viela poliittisesti ladattua, koska esitys oli mun henkilohistorian 
lapileikkaus jossa henkilOkohtainen ja yleinen tormasivat. Ma halusin siina jakaa oman 
kokemukseni naiskehon poliittisuudesta." 

.._,,,...,..~~,,tomuus siis muuttunut Kekiiliiiselle puhtaaksi estetiikaksi? 
ma en allekirjoita ollenkaan", Kekiilainen vastaa. "Pelkka 

ja kaventavaa. Mulle estetiikka on kolmiulotteista, 
tlaiU!S-VJ.SU:~~a suunnittelua, josta alastomuus on vain osa. Onnessa se 

Jd..lldd.lld. Eraanlaista rehellisyys-alastomuutta." 
'u"r..uv«c eivat kuulu. Hanelle ihmiskeho on moni-

on aina hauskaa mutta todella mielenkiin
kun alastomuus pitkittyy. Hauskasta voikin tulla 

eraanlaista ihrnisen pudotettua perustilaa, privaatin 
Olen Kekiiliiisen kanssa samaa mielta siita, etta alas-

sij:l.is<~sti iilyllinen, abstrakti merkki. Sen tiihden alastomuus 
tanssi-, performanssi- ja esitystaiteeseen kuin draamalli

m;c:lStessa teatteriesityksessa alaston keho toimii kuin lapset ja elai
huomion ja muuttuu helposti kiusalliseksi. Se herattaa myos voimak

ltc-trTrt•uln:Pn ja epailyn halvasta kikasta tavoitella huomiota. 
pistiiii kaikki esiintymaiin alasti vaikkapa T iiii!liipohjantiihden alia -sovituksessa 

siina saa selittaa", Kekiilainen nauraa. 
Luonnollisuuteen pyrkiva alastomuus sen sijaan, josta esimerkkina kaytan kontakti

improvisaatiokulttuurissa esiintyvaa hippimiiista hei-ollaan-vaan-kaikki-alasti -alasto
muutta, ei ole Kekiilaisen juttu. 

"Nayttamoalastomuus ja tavallinen alastomuus on rnulle kaksi eri asiaa", han sanoo. 
"Arkinen alastornana olerninen ei ole mulle rnikaiin ongelma rnutta alastornuuden rnai
nostaminen jonain luonnollisena on rnielestiini keinotekoista." 

SEKSUAAliNEN ALASTOMUUS 

Alastornuus herattaa katsojissa rnyos seksuaalista mielenkiintoa. Kekiiliiinen kertoo, 
etta erityisesti I990-luvulla, hiinen feministisella kaudellaan, puhelinlinjat kiivivat 

kuumana kun sedat soittelivat alastomien esiintyjien peraan. Sittemmin soitot ovat lop
puneet. 

"Onhan se tietysti edullista tirkistelya jos sen niin haluaa ottaa", Kekiilainen sanoo. 
"Kun rna naen esityksen rnissa ollaan alasti niin ensimrnaiseksi rna rupean tuijottarnaan 
genitaaleja. Silla tavalla me ollaan apinoita.J os sita ei hal uta, etta niita tuijotetaan, niin sit
ten taytyy ohjata katsojan huorniota niin ettei genitaalit hairitse- tai ettei vieda ajatuksia 
pelkastaiin sinne seksuaalisuuteen." 

Alastomuus lavalla ei itsessaan ole Kekiilaiselle seksuaalista, ellei sellaista viritysta tie
toisesti haeta. 



-

"Ma olen erityisesti heteromiehilta saanut tasta aiheesta luen
toja: etta pelkastaan alastoman naisvartalon katselu herattaa niin 
valtavia seksuaalisia mielikuvia, etta esityksen katsominen kay 
vaikeaksi. Ma olen ottanut sen tosi vakavasti. Kehon eletta pitaa 
miettia tarkkaan, etta ei availe haarojaan silloin kun ei ole tarkoi
tus, eika naytele persreikaa ellei nimenomaan haluta sita nayttaa. 
Mun teokset on teknisesti niin rankkoja etta tan asian kanssa on 
valilla ihan kusessa." 

ALASTOMUUS OPPiAiNEENA 

K ekaliiinen on opettanut tanssia Teatterikorkeakoulussa vie
railevana opettajana melko vakituisesti vuodesta 1993 saakka. 

Niilla kerroilla kun alastomuus on ollut opetussuunnitelmassa, sen 
toteuttaminen on kaytannossa osoittautunut mahdottomaksi, kos
ka oppilaat eivat suostu riisuutumaan. 

"Opettajat eivat asiaan puuttuneet mutta opiskelijat pelkaavat 
etta heista tulee objekteja ja tirkistelyn kohteita", Kekaliiinen ker
too. 'Jollain syylla alastomuudesta aina kieltaydytaan. Tanssikoulu
tus on meilla aika taitokeskeista." 

Kun hammastelen asiaa ja sanon, etta alastomuudenhan pitaisi 
olla ihan oma opintokokonaisuutensa tanssitaiteilijalle- ja miksei 
muillekin - Kekaliiinen huokaa raskaasti: "Ma olen sanonut tota 
sarnaa koko ajan. Se on ihan perusasia. Kylla tanssitaitelijan pitaisi 
osata muutakin kun vaan niita liikkeita. Se on sitten eri asia ollaan
ko omissa jutuissa alasti vai ei, mutta kylla siihen pitaisi ainakin 
tutustua." 

Alastomuus nayttamolla on siis edelleen iso asia ja hapean paik
ka. Hapeaa Kekalainen onkin kasitellyt teoksissaan koko uransa 
ajan, enemman tai vahemman. 

ALASTOMUUS PiiLOTAJUNNAN KU VANA 

H apean ohella toinen Kekalaisen tuotannon lapaiseva juonne 
on psykoanalyyttinen ajattelu. Mirra olen koko nuoruuteni 

vastustanut niita psykoanalyyttisia kliseita, joita lukiossa opetet
tiin, olen pitanyt Freudia lahinna vitsina- kunnes aloin lukea Sla
voj Zizekia, joka avaa psykoanalyysin lacanilaista tulkintaa ottaen 
konkreettisia esimerkkeja muun muassa populaarikulttuurista ja 
piiivanpolitiikasta. Kuten Kekalaiselle, minullekin psykoanalyysi 
on filosofia, ei terapia. Nayttamolla psykoanalyyttinen nakokulma 
tarkoittaa minulle talla hetkella sen nayttamista ja katsomista mita 
ei haluta nahda. Alastomuus on tasta hyva esimerkki. Kerron Ke
kaliiiselle, etta esimerkiksi mina jarkytyn omasta vartalostani joka 
kerta kun katson peiliin koska kuvittelen sen nayttavan toisenlai
selta, sopivarnmalta. En selvastikaan kesta sita ja muodostan itseni 
ja peilikuvan valiin kalvon, jonka Ia pi yritan nahda itseni toisin. 

"Siina se psykoanalyyttinen peili on", Kekalainen innostuu ja 
kertoo olevansa itse taysin psykoanalyyttisen ajattelun kyllastama. 
Han nakee sen yhtena lansimaisen yhteiskunnan merkittavimpana 
keksintona ja ajattelun valineena. "ltse asiassa kaikki mun teokset 
on myos piilotajunnan kuvia", han lisaa, "siksi alastomuus on mulle 
tarkeaa." 
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Ja Kekaliiisella on aivan oma, erityinen tapa ilmaista 
tama kuva: hanen lahtokohtansa on aina alyllinen. Esi
merkiksi monet buto-esitykset ovat mielestani paljon 
raaemmalla ja suoremmalla tavalla piilotajuisia, niissa 
ei yritetakaan rakentaa sellaista alyllista siltaa katsojaan 
pain kuin Kekaliiisen teoksissa. 

"Mutta rna en voi hallita sita mita siella loppujen 
lopuksi nakyy'', Kekalainen sanoo tahan. "Pyrin teok
sissani yhdistamaan tunteen - tiedostarnattoman, pii
lotajuisen - ja alyn, ajattelun. Nama asiat ovat taysin 
toistensa vastakohtia ja inhimillisen olemisen perus
ta, jannite syntyy niitten valille. Pystyn ajattelullani ja 
alyllani hallitsemaan tuotetun muodon ja merkityksen 
mutta en piilotajuista prosessiani ja panosta kokonai
suudessa." 

Mieleeni tulee Kekalaisen teos Mieli-Mind (2004), 

jota katsoessani yritin kovasti ratkaista esityksen sano
maa ihmismielesta. Siita muodostui minulle alyllinen 
dilemma, jota en pystynyt ratkaisemaan enka sen takia 
pystynyt katsomaan teosta ihan sellaisenaan, tanssi
teoksena. Kysynkin Kekaliiiselta, onko han koskaan 
tehnyt teosta, jossa han ei selittaisi lahtokohtiaan, etta 
esilla olisi vain tanssi ja nimi. 

"En", Kekaliiinen vastaa. "Verbaalisten maaritteiden 
antaminen on oma taitolajinsa. Ma olen onnistunut sii
na vasta ihan viime vuosina. Enka rna aina ole selittanyt, 
esimerkiksi teoksessa Iho - Skinless (2001) alyllinen in
formaatio oli vahaista ja melko merkityksetonta. 

Sitten alkoi tama ratiovaihe, tanssimisen lisaksi oli 
tarve sanoa jotain ja rna mietin etta mika tassa on vikana 
kun ei toimi? Nyt voin nahda, etta rna olin silloin ha
jottamassa omaa muotoani ja etsimassa uutta. Punassa 
se alkoi sitten loytya ja toimia. Siita se metodi aukesi." 
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