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Julmuuden teatterin juurilla
Quetzalcoatl, primitiivinen ooppera. Teatteri Naamio ja Höyhen. Antonin Artaudin 
esityssuunnitelman pohjalta käsikirjoittanut ja ohjannut Jani-Petteri Olkkonen, 
asiantuntija-apu Eero-Tapio Vuori ja Anna-Maija Järveläinen, lavastus Simo Sulva, 
puvut Pia Halmevaara, maskit Laura Simula, valot Pekka Pitkänen, tuottaja Virppi 
Venell.

Teatteri Naamio ja Höyhen jatkaa kokeellisten esitysten sarjaansa primitiivisellä 
oopperalla Quetzalcoatl , joka luo tehokkaan näyttämöllisen muodon Antonin 
Artaudin 1933 kirjoittamalle luonnosmaiselle tekstille Meksikon valloitus . Artaud itse 
ei koskaan toteuttanut esityssuunnitelmaansa. 

Rituaalisuutta tavoittelevan teatterin ongelmat liittyvät sille välttämättömän myytin 
olemukseen. 

Yleisön täytyy saada selkeä peruste osallisuudestaan, jotta sen kokemus tuntuisi 
merkitykselliseltä. 

Jani-Petteri Olkkosen käsikirjoittama ja ohjaama Quetzalcoatl on aistien tasolla 
tehokasta teatteria, mutta käsiohjelmasta kannattaa silti lukea Erkki Reenpään 
luonnehdinta esitykselle nimen antaneesta sulkakäärmeestä, atsteekkien valtakunnan 
muinaisesta jumalasta , joka suutuksissaan hylkäsi kansansa, sekä valtakunnan 
espanjalaisesta valloittajasta Hernán Cortésista. 

Rituaalin kannalta tuntui aluksi toivottomalta seurata kapean kellaritilan toisesta 
päästä sen toiseen päähän sijoitettua esitystä. Syvyyssuunnan käyttö paljastuu 
kuitenkin nopeasti esityksen toimivaksi perusratkaisuksi. 

Sahaava liike ei uhkaa katsojan koskemattomuutta. Itse asiassa katsoja saa aktiivisen, 
hieman ylemmyydentuntoiseen aseman. Katsomo on esiintyjille kuin meduusa, jonka 
katse kiehtoo, pelottaa ja pahimmassa tapauksessa jäykistää lavalla olijan. 

Esitys ei pyri pelkästään toistamaan rituaalin muotoa asiaan kuuluvine jännitteineen. 
Kun se rinnastaa kahden kulttuurin henkiset jännitteet, siitä tulee myös draamaa. 

Esityksessä korostetaan vahvasti sitä, miten toisen kulttuurin perustana on 
varaukseton alistuminen toisen rakentuessa katumuksen ympärille. Toisen kansan 
jumala on kerran hylännyt, toinen elää jumalansa kerran hylänneenä. 

Lunastuksen ajatus on kummankin kulttuurin kohdalla erilainen. Kohdatessaan kansat 
muuttuvat toistensa lunastuksen välikappaleiksi. 

Esityksen visualisointi leikittelee tyylivarmasti kansatieteellisyydellä, korostaen 
kulttuurien välisiä eroja. Alkuperäisheimon vartalomaalauksissa käytetään murrettuja 
luonnonvärejä, juhla-asuissa loistaa punainen ja kulta. 

Valloittaja on peittänyt itsensä kokonaan vaatteilla, jotka ovat täysin mustia. 

Joukkojen keulahahmoiksi nousevaa papitarta ja valloittajaa ei kuvata psykologisina 
yksilöinä, vaan Artaudille uskollisesti omien kulttuuriensa toistamina prosesseina. 
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