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Jodmurtan siellä jossain... Kokemuksellinen esitys 
lähestyy teatteria sen alkulähteistä
Teatteri Arki: Matka Jodmurtaniin. Ohjaus ja käsikirjoitus Jani-Petteri Olkkonen, 
Virppi Venell, Eero-Tapio Vuori.

teatteri 

Kädessäni on kirje, jossa lukee kaikki tarpeellinen. Se, että minun on oltava 11 
minuuttia yli iltakymmenen Kampin metroaseman vieressä sijaitsevan 
liikenneympyrän keskellä, Tasan 11 yli - paikalle ei saa tulla ennen sovittua 
ajankohtaa, eikä myöhästyä tietenkään sovi. 

Sieltä alkaa matkani. 

Tiedän, ettei kyse ole tavallisesta teatteriesityksestä, että minulta ehkä edellytetään 
jonkinmoista osallistumista. Ja lisäksi tiedän, että pääsen vessaan ja saan ruokaa, sillä 
esitys tulee kestämään pitkälle yöhön. 

Esityksen nimi on Matka Jodmurtaniin, enkä saa tai haluaisikaan kertoa siitä enempää 
kenellekään. En, sillä se on mahdotonta. On olemassa niitä asioita, joita ei sovi lausua 
nimeltä - ne ovat salaisuuksia. Eikä yhdenkään sovi tietää konkreettisesti mistään, 
ennen kuin on valmis lähtemään matkaan ja kokemaan itse. 

Matka Jodmurtaniin aloittaa Teatteri Arkin, Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja 
tanskalaisen Secret Hotel -ryhmän yhteistyönä toteutettavan kansainvälisen 
teatterityöpajasarjan. Tavoitteena on lähestyä teatteria sen oletetuista alkulähteistä 
käsin, rituaalien ja fantasioiden kautta. 

Matkan aikana selväksi tulee se, miten voimakasta kokemuksellinen teatteri on, kun 
viimeiset rippeetkin lähettäjä-vastaanottaja-asetelmasta rikotaan. 

Kokemus sanana viittaa kokemalla saatuun tietoon tai taitoon sekä koettuun 
tapaukseen tai elämykseen. Ehkä luonnollisin esimerkki oman kokemuksen voimasta 
on nähtävissä pienen lapsen alkutaipaleella, silloin kun kaikki elämässä on uutta ja 
jokaiseen asiaan syöksyy kuin suurimpaan seikkailuun. 

Jotain tällaista 

Matka Jodmurtaniin myös on. Ihmettelyä, ihastumista, voimakasta ärtymystä, pelkoa 
ja taas ihastelua - sitä että katsoja on niin lähellä itseään että välillä sattuu. 

Ja tuntuu mukavalta, että on oikeus tuntea juuri niin kuin tuntee. Ettei ole olemassa 
oikeaa tai väärää tulkintaa. 

Kokemukselliseen matkaan sisältyy vahva läsnäolon tunne. Ulkopuolinen maailma 
katoaa ja aika menettää merkityksensä, jäljelle jää vain hetkessä hengittäminen. 

Kun teatteriesitystä katsoo perinteisesti istuen ja tietyltä etäisyydeltä, on myönnettävä, 
että toisinaan silmä lurpsahtaa tai mieli vaeltaa muualle. Edellä mainittua ongelmaa ei 
ole matkalla Jodmurtaniin. Eletyn elämän, nyt-hetken ja esityksen rajat hälvenevät 
matkalla. 

Matka mielletään pisteestä A pisteeseen B liikkuvaksi, siirtyväksi. Aina kohden jotain 
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suurta päämäärää. Bernsteinilainen viisaus kuitenkin korostaa, että tärkeintä on liike, 
ei päämäärä. Siis ei se määränpää vaan se matkanteko. Viisaus yli elämän, totisesti. 
Sillä kehityshän tapahtuu liikkeessä ja liikkeestä. 

Enkä minä ole ainakaan kokenut aiemmin mitään vastaavaa teatterissa. Ja kun istun 
aamuyöllä jälleen Helsingissä tutun kadun tutussa kulmassa, olo on hämmentynyt ja 
samanaikaisesti turvallinen. 

Sitä, mikä Jodmurtan on, en tiedä edelleenkään. Eikä minun tarvitse, sillä minulla on 
oma aavistukseni. Ja se voi aivan yhtä hyvin olla tässä arjessakin läsnä. 

Marie Jaakkola 

Matka Jodmurtaniin -esityksen kesän 2006 esitysjakso on suunnitteilla. 
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