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Esitystaiteet suomalais-ugrilaisen identiteetin vahvistajina 
 
Projektin ydin ja keskeisin lähtökohta on löytää ja luoda uusia tapoja katkaista 
suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuurinen ja kielellinen haurastuminen ja etsiä 
voimia uuteen emansipaatioon. 

Kohderyhmänä ovat Venäjän eri tasavaltojen ja alueiden taiteilijat sekä 
saamelaistaiteilijat. 

Tutkijoidenkin mukaan huolestuttavalla nopeudella katoavat suomalais-ugrilaiset 
kielet vievät mennessään kansojen tärkeimmän omaisuuden, heidän oikeutensa 
äidinkieleen ja sillä ilmaistuun omasisältöiseen kulttuuriin. Ns. maailmaa dominoivat 
tappajakielet ovat kahmaisemassa nieluunsa valtaosan maailman pienistä kielistä. Ja 
juuri tätä kehitystä haluamme osaltamme ainakin jarruttaa ellei pysäyttää. 

Osa vähemmistökielisestä taustastaan tietoisesta nuorisosta haluaisi pitää kiinni 
äidinkielestään, elvyttää sitä ja vahvistaa täten omaa, unohtumassa olevaa tai jo 
unohtunutta identiteettiään. Nämä nuoret tarvitsevat rohkaisua, kanavan toteuttaa 
itseään ja vahvistaa samalla kirkastaa omakuvaansa. Suomalais-virolais-saamelainen 
esittävän taiteen kollektiivimme haluaa tukea kieliperimän säilymistä ja elpymistä. 

Kieli-identiteetin, oman kulttuuriperinnön, perinteisten elinkeinojen ja yhtä suurella 
nopeudella tuhoutuvan elinympäristön suhde toisiinsa on näkyvä ja looginen. Siksi 
projektimme yhdistää kieleen ympäristötieteen ja historian tuomia näkökulmia. 

Esimerkiksi viimeisen tiedon mukaan Siperian valtavat, maapallon ekologisen 
tasapainon kannalta keskeiset ikiroudan alueet ovat alkaneet napajäiden tavoin sulaa 
nopeutuneella vauhdilla. Meitä lähestyy ekologinen katastrofi. 

Alkuperäiskansoilla, luonnonkansoiksi kutsutuilla, on tallella tieto, taito ja ymmärrys 
siitä, miten ihmisen ja luonnon tasapaino on saavutettavissa. Haluamme kuunnella 
heitä. 

Nuoret lähestyvät aihetta oman kansansa myyttiperimän kautta ja tutkivat oman 
kansansa perimän mukaisia luonteenomaisia tapoja olla ja elää tässä maailmassa. 

Taide on tie kulkea ja avata ikivanhan tiedon ruohottuneita ja aavisteltavia polkuja. 
Se tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä myyttien, elämänkokemuksen ja 
nykyteknologian risteysasemilla. 

 



TOIMINTAMUODOT 

Ryhmämme haluaa rakentaa teatteri- ja esitystaiteellisen kokonaisuuden, yhteisen 
foorumin, jossa voivat kohdata kieliperheemme taiteilijat eri puolilta maailmaa. 
Venäjällä on pitkä ja hieno perinne järjestää suomalais-ugrilaisten kansojen yhteisiä 
teatterifestivaaleja. Niillä vieraillessamme olemme nähneet, millaisessa taiteellisessa 
tyhjiössä ja ankeutettuja sukukieliset teatteritaiteilijat hyvin usein ovat. He etsivät 
uusia avauksia, uskallusta muuttaa taiteellisia havaintoja ennalta arvaamattomaksi 
ilmaisuksi. Yhdessä voimme päivittää  teatterin/esittävän taiteen tapoja tutkia ja 
kuvata ympäristöään. 

Kieli, kielen sointi ja tunnekentät ja niistä virtaava voima antavat taiteelle sisällön ja 
oikeutuksen tulla tehdyksi ja nähdyksi. Meitä kiinnostavat kansojen erilaiset tavat 
tiedostaa ja ymmärtää itseään sekä niistä seuraavat monet esittämisen muodot. 

Myyttiperintömme suunnaton rikkaus odottaa uusia käyttäjiä. 

Haluamme päivittää ja aktivoida uuteen käyttöön suomalaisten tiedemiesten 
aikoinaan kokoamaa ainutlaatuista tietoa, joka on paneutunut paitsi kielitieteelliseen 
tutkimukseen myös arkeologisiin löytöihin sekä myyttien kirjaamiseen ja 
analysointiin. Vertailevaa aineistoa on mittaamattoman paljon. Se on vain löydettävä 
uudelleen ja puhallettava arkistojen pölyt Uralin tuuliin. 

Olemme löytäneet Volgan ja Siperian kansoilla valtavan määrän yhä elävää 
kulttuurista määrätietoisuutta ja halua siirtää omat perinteet tässä ajassa eläviksi ja 
näkyviksi. Projektimme keskeisin tehtävä onkin löytää uusia ystäviä ja vahvistaa jo 
olevia verkostoja, joissa voimme jakaa yhteisöllisiä kokemuksia ja luomisen voimaa. 

Työmuotoina ovat työpajat, uusien esityskokonaisuuksien luominen, tieteellis-
taiteelliset seminaarit ja paneelit. 

Toiminta on monitaiteellista ja -kielistä ja yhdistää tieteen ja taiteen asiantuntemusta. 
Etsimme mahdollisimman suurta, näkyvää ja kattavaa suomalais-ugrilaista synergiaa. 

Projekti tukee kaikin käytössä olevin tieto-taitovarannoin ja taiteellisin prosessein 
monikielellisyyttä, vahvistaa kielten rinnakkaiseloa etsien yhteisiä tapoja käsitellä ja 
käyttää kieltä näyttämöllä. Uskomme tämän vahivstavan ja rikastavan  alueiden 
kielidiversiteettiä.  

Jaamme foorumin tulokset kansainvälisesti, viemme esityksiä festivaaleille ja 
erilaisiin tapahtumiin niin Venäjälle (Pietari, Moskova ja alueet), Pohjoismaihin kuin 
Keski-Eurooppaankin. Meillä on kontaktit myös arktisten alueiden 
kulttuuritoimijoihin paitsi Siperiassa myös Grönlannissa, Kanadassa ja Alaskassa. 



Tanskan Aarhusissa sijaitsevan Euroopan Etnografisen teatterin keskuksen kanssa 
neuvotellaan yhteistyöstä. 

 

Haluamme: 

� esittäytyä ja esiintyä  
� testata suomalais-ugrilaisten perinteiden elinvoimaa ympäristössä, jota 
hallitsevat ylikansalliset, kaupalliset kulttuurimallit  
� vaihtaa kokemuksia, tutkia historiallista erilaisuutta, ja saman kieli- ja 
kulttuuriperinnön yhdistävää voimaa  
� tavata toisiamme työpajoissa yhteisissä maisemissa, joissa ideat voivat 
virrata vapaasti ja pakottomasti ja löytää uusia kansallisia ja kielellisiä rajoja 
ylittäviä esittämisen muotoja 
 
Seminaarit ja työpajat pidetään siellä, minne osallistujien on helpointa päästä 
kuten Komin tasavallassa sijaitsevassa Syktyvkarin kulttuurikeskuksessa, 
Hanti-Mansiassa, Petroskoissa, Pietarissa, Helsingissä tai Inarin 
saamelaisessa kulttuurikeskus Sajoksessa. 
 
Mukana ovat tällä hetkellä: Kirsikka Moring, su-ugrilaiseen teatteriin 
erikoistunut toimittaja, Hanna Brotherus, koreografi-tanssija, Haukur J. 
Gunnarsson Kautokeinossa sijaitsevan Saamelaisten kansallisteatterin 
johtaja, Suomen Kansallisteatteri, Pauliina Hulkko, ohjaaja-tutkija, Ari-Pekka 
Lahti, ohjaaja-kirjailija, Jarkko Lahti, näyttelijä, Tomi Purovaara, 
toiminnanjohtaja-tuottaja ja Anne Tyrnpu, ohjaaja, Hanti-Mansian 
teatterilaiset, saamelaiset elokuvantekijät Matti Aikion johdolla, 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen johtaja Liisa Holmberg, Kaamoksen 
kuvia –festivaali, Anna-Kaisa Liede Sibelius-Akatemian 
kansanmusiikkiosasto, M. A. Castrénin seura, Udmurtiassa järjestettävän 
Suomalais-Ugrilaisen teatterifestivaalin järjestäjät jne. Koneen Säätiön 
hankkeelle antama tuki on 120 000 euroa. 
 
 


