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ESITYKSEEN LIITTYVÄ OPPIMATERIAALI 

Lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville opettajineen. Materiaalin on laatinut yleisötyöntekijä Hanna Häyhä (TIO, HuK) 
yhteistyössä Janina Salmelan (työharjoittelija, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia) kanssa.

KÄYTTÖOHJE 

Tehtävät voi tehdä kokonaisuutena tai valikoiden. Tehtäviä voi soveltaa ja yhdistellä vapaasti.

JOHDANTO

Armageddon rehottaa vapautuneesti viimeisen taistelun jälkeisessä villissä puutarhassa ja leikittelee apokalyptisen 
ja populaarin, klassisen ja avantgarden välillä. Yleisö kutsutaan mielikuvittelun ja spekuloinnin feministisen voiman 
syleilyyn, sisäisten ja ulkoisten tulipalojen, sivuhenkilöiden ja asteroidisateiden mayhemiin.

Kaksiosainen kokonaisteos piirtää infernaalisen, humoristisen ja poeettisen show’n, jossa moninaisuus ja erilai-
suus asuvat rinnakkain näyttämöllä jumalaisina. Yleisölle näytetään mielikuvittelun voima, heidät kutsutaan erilaisiin 
helvetteihin, kiirastuliin ja paratiiseihin. Armageddon kutsuu haavoittuvaan tilaan, jälleen vapaaksi, pelottomaksi, 
paljaaksi sieluksi, yhdessä taistelemaan näkemyksellisyyden, moninapaisuuden, ilon ja toivon puolesta.

Armageddon on näyttelijä-ohjaaja Sara Mellerin, koreografi-ohjaaja Sonya Lindforsin ja tanssitaiteilija-musiikin-
tekijä Elina Pirisen luoma yhteisteos. Teoksen ensimmäisen osan kokonaisuudesta, vaihtoehtoisesta kabareesta, 
vastaavat Melleri ja Lindfors. Pirinen on luonut teokseen epilogiksi esitajuisen ja ritualistisen rinnakkaisnäyn.

Armageddon perustuu taiteelliseen praktiikkaan, jossa Melleri, Lindfors ja Pirinen tutkivat feminististä taiteente-
kemistä pitkäaikaisesti ja kollegiaalisesti.

Esityksen sisältöhuomioita: kesto n. 1 h 45 min (ei väliaikaa), kielet: englanti, ruotsi, suomi. Esityksessä käytetään 
voimakkaita valoja ja ääniä, teatterisavua, pyrotekniikkaa, tuoksuja ja muita tehosteita, ja esitys sisältää alastomuutta.

TYÖRYHMÄ

Konsepti  Sonya Lindfors, Sara Melleri ja Elina Pirinen
Ohjaus, koreografia, käsikirjoitus  Sonya Lindfors, Sara Melleri
Koreografia, runot, tuoksu- ja  Elina Pirinen
visuaalinen lähtö rinnakkaisnäyssä
Esiintyjät  Antonia Atarah, Sara Paasikoski, Leila Kourkia, Kreeta Salminen, 
  Sonya Lindfors ja Sara Melleri. Esityksen materiaaleja on luotu 
  yhteistyössä esiintyjien kanssa.
Lavastus- ja pukusuunnittelu  Virpi Nieminen
Äänisuunnittelu sekä sävellys  Johanna Puuperä
rinnakkaisnäyssä
Valosuunnittelu  Ada Halonen
Esitysdramaturgi ja outside eye  Louna-Tuuli Luukka
Koreografin assistentti (työharjoittelu  Janina Salmela
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia) 
Valosuunnittelun assistentti  Alina Pajula
Ompelija  Jenni Räsänen
Naamioinnin suunnittelija  Saara Sarvas
Ennakkovalokuvat  Silja Minkkinen
Teosvalokuvat  Venla Helenius
Luottamushenkilö  Annu Kemppainen
Ohjaajien työskentelyresidenssi Reykjavik Dance Festival 2019

Espoon kaupunginteatterin henkilökunta

Vastaava järjestäjä  Päivi Koskinen
Järjestäjä Emma Taivainen
Valaistusmestari  Sasu Suntio
Ääniteknikko  Tommi Koskinen ja Gregory Maisse
Lavasteiden rakennus ja näyttämömestari Seppo Aapro
Näyttämötyöntekijä  Olli Kettunen
Oppimateriaali ja työpajat  Hanna Häyhä yhteistyössä harjoittelija Janina Salmelan kanssa



TEHTÄVÄT

Ennen esityksen katsomista
1. Tutustu Armageddonin johdantotekstiin ja työryhmäluetteloon. Mitä saat tietää esityksestä? Mitä saat tietää  
 työryhmästä? Millaisella mielellä lähdet katsomaan esitystä?
2. Kuuntele lyhyt (8 min) äänitiedosto www.bit.ly/3vzsQOh, jossa koreografi-ohjaaja Sonya Lindfors kertoo  
 Armageddonin työskentelyprosessista. Esitystä on tehty työryhmälähtöisesti devising-menetelmällä. 
 Mitä Sonya kertoo prosessista? Millainen prosessi on ollut? Mikä kaikki on auttanut prosessin  
 onnistumisessa?
3. Teoksen ensimmäisen osan kokonaisuutta luonnehditaan vaihtoehtoiseksi kabareeksi. Teoksen toista osaa,  
 epilogia, luonnehditaan esitajuiseksi ja ritualistiseksi rinnakkaisnäyksi. Mitä arvelet näiden luonnehdintojen  
 tarkoittavan? Miten sanat avautuvat sinulle?

http://www.bit.ly/3vzsQOh


Esityksen aikana

Nykyesitystä katsoessa katsojalle voi joskus herätä kysymys siitä, miten esitystä on tarkoitus katsoa ja mitä siitä on 
tarkoitus ymmärtää. Voit päästää irti ymmärtämisen vaatimuksesta ja antaa oman kehon ja mielen luoda merkityk-
set. Voit halutessasi tutkailla, mitä ajatuksia, tunteita, mielleyhtymiä tai muistoja näkemäsi herättää. Ei ole oikeaa 
tai väärää tapaa katsoa ja ymmärtää. Ei tarvitse ymmärtää käsittääkseen, mistä on kyse.

Voit halutessasi kiinnittää huomiota esim. seuraaviin asioihin:

• Miten tilaa käytetään?
• Millainen valaistus on?
• Millainen rekvisiitta, puvustus ja lavastus esityksessä on?
• Musiikin merkitys, äänitehosteiden merkitykset.
• Miten esiintyjät esiintyvät: eleet, ilmeet, äänet, esiintymisen tapa?
• Tempo ja rytmi.
• Miten esitys etenee, mitä kerrotaan?
• Mikä merkitys tekstillä ja puheella on?
• Millainen yleisön rooli on, miten yleisö reagoi, mikä on esiintyjien suhde yleisöön?

Sinun ei kuitenkaan tarvitse suorittaa mitään tehtävää esitystä katsoessasi. Saat vain olla ja aistia esitystä omalla 
tavallasi.
Esityksen katsomisen jälkeen

Keskustelutehtävät
Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä: Mitä pidit Armageddonista? Mitä pidit eri osa-alueista: konsepti, ohjaus, 
koreografia, käsikirjoitus, esitysdramaturgia, esiintyminen, valot, äänet, musiikki, lavastus, puvustus, maskeeraus, 
yleisösuhde jne.? Perustele vastauksesi. Voitte myös yhdessä avata, mitä edellä mainitut osa-alueet tarkoittavat, 
jos jokin käsite on epäselvä.



Keskustelkaa pareittain tai pienryhmissä:

• Miltä tuntui seurata esitystä? Millaisia ajatuksia, tunteita ja kysymyksiä esitys sinussa herätti? Mistä esitys  
  mielestäsi kertoo?

• Miten tulkitset esityksen nimeä? Mihin kaikkeen nimi viittaa? Mistä taistelusta tai taisteluista tässä esityksessä  
  on mielestäsi kyse?

• Mitä mieltä olet esityksen monikielisyydestä? Miten tulkitset monikielisyyden?
• Armageddonin valmistumisprosessin aikana työryhmä on puhunut mm. likaisesta dramaturgiasta.  

  Mary Douglas: ”Lika on ainetta väärässä paikassa.” Mitä likainen dramaturgia voisi mielestäsi tarkoittaa?

Kirjoitustehtävät
Kirjoita jatko kolmeen seuraavaan lauseeseen:

• Haluaisin osata…
• Jos minua ei hävettäisi…
• Jos minulla olisi supervoimia…

Kirjoita kutakin kohtaa n. kahden minuutin ajan. Kirjoita ajatuksenvirtaa eli anna tekstin tulla sellaisenaan kuin se 
tulee. Hyväksy ideat ja ajatukset, jotka juuri nyt tulevat mieleen. Saat kuvitella vapaasti ja rajattomasti eikä kaiken 
tarvitse olla edes totta. Lopuksi lukekaa tekstit pareittain. Voit halutessasi lukea vain muutamia valitsemiasi kohtia.

Luo unelmiesi fantasiamaailma. Minkälainen olisi maailma, jossa haluaisit elää? Voit kirjoittaa ajatuksenvirtaa, 
tarinan, runon, laulun sanat, listan sanoja… Voit myös piirtää tai äänittää visiosi. Voit kuvitella myös täysin uusia 
asioita – asioita, joita ei vielä ole olemassa –, uuden todellisuuden.

Kirjoita essee yhdestä alla olevasta aiheesta. Muista otsikoida. Esseen pituus n. 1 x A4.

• Mahdolliset tulevaisuudet
• Mitä teatteritaiteessa voisi ajatella uusiksi?
• Normikriittisyys, mitä se on ja miksi se on tärkeää?
• Moninaisuuden ja erilaisuuden näyttämö
• Taiteen ja mielikuvittelun voima

Liikkeelliset, toiminnalliset ja draamalliset tehtävät

Tulevaisuusjana
Hahmotetaan tilaan jana, jonka toisessa päässä on vastaus “kyllä” ja toisessa vastaus “ei”. Keskellä on vastaus “ehkä” 
tai “en osaa sanoa”. Kuka tahansa saa esittää kysymyksiä tai väitteitä liittyen tulevaisuuteen. Kaikki liikkuvat janalla 
siihen kohtaan, joka vastaa eniten omaa mielipidettä tai ajatusta tulevasta. Kysymykset tai väitteet voivat olla hyvin 
monenlaisia, esim.:

a) Arvelen, että tulevaisuudessa autot lentävät. 
b) Uskon, että tulevaisuus on valoisa ja maailma kehittyy hyvällä tavalla eteenpäin. 
c) Lapsia ja nuoria kuunnellaan tulevaisuudessa enemmän. 
d) Saadaanko ilmastonmuutos ratkaistua? 
e) Lisääntyvätkö tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulevaisuudessa? 

Joo-leikki
Liikutaan tilassa. Kuka tahansa saa ehdottaa, mitä olemme ja mitä leikimme. Ollaan koiria. Joo! Tanssitaan porukal-
la. Joo! Istutaan hiljaa. Joo! Lauletaan huonosti. Joo! jne. Aina ehdotuksen jälkeen muu ryhmä huudahtaa ”Joo!” ja 
alkaa leikkiä ehdotuksen mukaisesti, kunnes tulee taas seuraava ehdotus. Kyseessä on improvisaatioharjoite, jossa 
olennaista on mm. leikkimielisyys, omien ja toisten ideoiden hyväksyminen sekä heittäytyminen.

Sankari-hirviöt
Luodaan sankari-hirviö-hahmot eli hahmot, jotka eivät ole joko sankareita tai hirviöitä vaan sekä-että. Millainen si-
nun sankari-hirviö-hahmosi on? Miten hahmo liikkuu? Miten se puhuu tai ääntelee? Miltä se näyttää? Voit kertoa tai 
esittää, piirtää hahmosi tai kirjoittaa hahmon päiväkirjaa. Leikittele, kuvittele, heittäydy ja ajattele kahtiajaon tuolta 
puolen.



NAPAKKA SANASTO

Armageddon: Harmageddon, Harmageddonin taistelu. Harmageddonin taistelu on Ilmestyskirjan mukaan aikojen 
lopulla käytävä viimeinen suuri taistelu. Nimi esiintyy Ilmestyskirjan jakeessa 16:16. Paikasta, jossa taistelu käydään, 
käytetään eri käännöksissä muotoa Harmageddon tai Armageddon. Armageddonilla voidaan viitata myös Michael 
Bayn ohjaamaan yhdysvaltalaiseen katastrofielokuvaan vuodelta 1998.

Apokalyptinen: ilmestyskirjallisuuteen liittyvä, maailmanlopun tapahtumia kuvaava tai niitä muistuttava.
Danten Jumalainen näytelmä: Jumalainen näytelmä (ital. La divina commedia) on italialaisen Dante Alighierin 
1300-luvulla kirjoittama runoelma. Danten pääteos on kolmiosainen näkymatka tuonpuoleiseen. Se kertoo Danten 
tekemästä matkasta Helvetin ja Kiirastulen kautta Paratiisiin.

Devising: tarkoittaa ryhmä- ja prosessikeskeistä esittävän taiteen alan työskentelyä, jossa ennalta laadittua käsikir-
joitusta ei ole. Prosessia voi kuitenkin vetää ohjaaja (tai useampi ohjaaja), joka asettaa jonkinlaiset raamit työskente-
lylle. Käsikirjoitus syntyy harjoitusprosessissa, valituista lähtökohdista ja ryhmän synnyttämänä. Ryhmä voi käyttää 
erilaisia työtapoja. Ryhmä tuottaa ja muokkaa materiaalia koko ajan aktiivisesti.
Dramaturgia: Dramaturgia on näytelmän, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöiden keskinäistä dialogia. 
Se on myös taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta yleisön ja ympäristön kanssa.

Feminismi: Feminismillä (tai feminismeillä) tarkoitetaan sellaista yhteiskunnallista analyysia tai ajattelutapaa, jos-
sa huomiota kiinnitetään sukupuolittuneisiin valtasuhteisiin sekä niiden vaikutuksiin yhteiskunnassa ja ihmisten 
elämässä. Feminismi pyrkii sukupuoleen perustuvien syrjivien tai rajoittavien rakenteiden ja normien purkamiseen. 
Feminismin määrittelystä on lukuisia eri tulkintoja, mistä syystä feminismeistä puhutaan usein monikossa. Femi-
nistisessä analyysissa tarkastellaan usein sukupuolen lisäksi myös muita yhteiskunnallisia valtasuhteita (intersek-
tionaalinen feminismi).

Normikriittisyys: tarkoittaa yhteiskunnassa vallalla olevien normien kriittistä tarkastelua, syrjivien rakenteiden tun-
nistamista ja pyrkimystä niiden muuttamiseen.

Kabaree: Kabaree on viihteen muoto, joka yhdistää laulua, tanssia, komediaa ja teatteria.
Patriarkaatti: Isänvalta, yhteiskuntajärjestys, jossa miehet ovat hallitsevassa asemassa. Yhteiskunta, jossa miehet 
ovat sukupuolensa takia etuoikeutettuja.


