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Noin tuhat naurattamisen periaatetta jaoteltuna 16 kategoriaan
Some thousand ways to make people laugh : 16 categories
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

elämänvaiheet COMICAL PHASES OF LIFE
fantasia FANTASY
jatkuvuus CONTINUITY
kyseenalaisuus QUESTIONABLE HUMOUR
ominaisuudet COMICAL CHARASTERISTICS
rekvisiitta COMICAL REQUISITE
status STATUS
suhteellisuus RELATIVITY
syyllisyys QUILT
tietäväisyys KNOWING
toiminta ACTION
tunteet EXAGGERATED EMOTIONS
ulkonäkö APPEARANCE
vastakohdat CONTRAST
verbaalisuus VERBAL HUMOUR
yllätyksellisyys SURPRISE

1)ELÄMÄN KRIISIVAIHEET
1)COMICAL PHASES OF LIFE

(I wanna go home!)

*depot 1*1
HEDELMÖITYS
insemination
ODOTUSAIKA
pregnancy
SYNTYMÄ
birth
UHMAIKÄ
negative age
MURROSIKÄ
adolescence
ÄIDISTÄ/ISÄSTÄ IRTAUTUMINEN
separation from mother/father
ARMEIJA-AIKA
army
Armeijafarsseja on tehty lähes koko elokuvan historian ajan. UUNO TURHAPURO ARMEIJAN
LEIVISSÄ on viime vuosikymmenien menestynein suomalainen elokuvatuotanto.

*depot 2*1
SEURUSTELU
dating
KILPAKOSINTA
rivalry for the pride
NAIMISIINMENO
getting married
AVIOLIITTO
marriage
PMS
premenstrual syndrome
SYRJÄHYPPY
adultry
ONNETTOMUUDET
accidents
Voit ehkä ihmetellä miten PMS:ää eli kuukautiskipuja voisi käsitellä klovneriassa, mutta
nykyklovneriassa (contemporary clowning) tabuja on enää aika vähän.
Esimerkiksi Nordic Juggling Convention –tapahtumassa Kööpenhaminassa osa järjestävän tahon
naisesiintyjistä oli pukeutunut valkoisiin housuihin, joiden haaroissa näkyi punaisia tahroja.
Tässä voikin vedota huomioon klovnerian ja elämän surkeuksien yhteydestä. Klovni kuitenkin pysyy
optimistisena kuin lapsi.

*depot 3*1
VANKEUS
imprisonment

SOTA
state of war
NÄLÄNHÄTÄ
famine

USKOONTULO
conversion
VIIDENKYMPIN VILLITYS
hormonally and emotionally grazy years round the 50ies
VANHUUS
old age
KUOLEMAN ODOTUS
waiting for the death
Tosin aivan onnistuneestikin näitä aiheita voidaan käsitelllä. Siitä on eräänä esimerkkinä Paolo Nanin
ja Kristjàn Ingimarssonin esitys ART OF DYING.
Niin kauan kuin elon aikaa riittää voimme täällä pelleillä ja iloa toisille jakaa.
Muistutuksena tästä olkoon nyt jo edesmenneeltä ystävältä saatu itse piirretty ystävänpäiväkortti,
jossa luki: ”Ennen kaikkea tämä maailma tarvitsee ilon viljelijöitä”

2)FANTASIA
2) FANTASY

(I wanna go home!)

*depot 1*2
UNET
dreams
ARJESSA TOTEUTUVA FANTASIA
a fantasy which will come true
LEIKISTÄ TULEE TOTTA
a play becomes real life
TODESTA TULEE LEIKKI
real life becomes a play
KUVITTELU
daydreaming
TOIVEIDEN TOTEUTUMINEN
fulfillment of dreams
MUISTELU – AIVAN VÄÄRIN
false remembrance

*depot 2*2
AIKAMATKA
time travel
PAHEMMINKIN VOISI OLLA
"it could be worse"
SATUHAHMO ARKIELÄMÄSSÄ
a character from a fairy tale in real life
VANHENTUMINEN ÄKISTI
fast aging
NUORENTUMINEN ÄKISTI
quick rejuvenation
VALTIOPARODIA
a parody about a country
OMA VALTIO
a country of your own
Ajan pysähtymistä voisi kuvata vaikka kellolla, jonka viisarit eivät liiku tai ne puuttuvat kokonaan.
Aikamatkan syntymästä kuolemaan taas tekee stand up – koomikko ISMO LEIKOLA.

*depot 3*2
AJAN PYSÄHTYMINEN
the stop of time
VÄÄRÄSSÄ AIKAKAUDESSA ELÄMINEN
life in a different era
MIELIKUVITUKSELLINEN ONGELMA
a fansiful problem
MIELIKUVITUKSELLINEN RISTIRIITA
a fansiful contradiction
OIKEAN ONGELMAN PAISUTTAMINEN
enlargement of a problem
ILOINEN MUSIIKKI-IMPROVISOINTI
a happy music improvisation
MUSIIKKIKAPPALEIDEN SEKOITTAMINEN
a mixture of melodies
Mielikuvituksen herättämiseksi ja ilmevaraston kasvattamiseksi suosittelemme katsomaan kotimaisen
MUODOLLISESTI PÄTEVÄ –kulttisarjan molemmat DVD-kokoelmat.

3)JATKUVUUS
3)CONTINUITY

(I wanna go home!)

*depot 1*3
RYTMITYS ( LIIKU ÄÄNETI HYRÄILEMÄSI MUSIIKIN TAHTIIN)
timing
JATKUMO EDELLISESTÄ JUTUSTA, JONKA TOISET ESITTIVÄT
a continuum
JOKU JATKUU, VAIKKA SEN LUULTIIN JO LOPPUVAN
something goes on and on, though it was supposed to end
JOKU JATKUU LOPUTTOMIIN
something comtinues ad infinitum
TOIMINTA JATKUU, VAIKKA TEKIJÄ LEPÄÄ
the action continues, though the actor rests
UUSIA VAARATILANTEITA TULEE JATKUVASTI
menaces one after another
TOINEN JATKAA SIITÄ MIHIN ENSIMMÄINEN JÄI
the second person starts from the point the first person stopped

*depot 2*3
Koska kyseessä on tämän kategorian viimeinen luettelo, niin siihen tuleekin peräti yhdeksän tapaa
naurattaa:
KIRJOITETUSTA TULEE TOTTA
written text becomes true
TARINAN/ELOKUVAN JATKO-OSAT
follow-ups of a book/a film
AJAN PELAAMINEN
playing for time
ALKANEEN TAPAHTUMAN PAISUTTELU
exaggeration of an event
KAPPALEEN NIMI VAIHTUU– MELODIA EI VAIHDU
the songtitle changes - the melody remains

LOPPUHUIPENNUS KRUUNAA SKETSIN
the punchline/the cliffhanger of the sketch
JATKUVAT KESKEYTYKSET
constant interruptions
LAITE TOIMII ILMAN VOIMANLÄHDETTÄ
no power source

Lyhyestä virsi kaunis, eikä klovniesitystäkään tulee liiaksi venyttää. Koelapsiyleisö kyllä ilmaisee, jos
olet estradilla liian pitkään.

4)KYSEENALAISUUS
4)QUESTIONABLE HUMOUR

(I wanna go home!)

*depot 1*4
TÖNIMINEN
pushing
VÄÄRÄ KOHTELU
wrong kind of treatment
TERAPIAT (KARRIKOIDEN)
therapies
KOSTONKIERRE
a revenge
LIEVÄ VÄKIVALTA
slight violence
HUIJAUS
swindle
KIUSAAMINEN
bullying

*depot 2*4
KÄYTÄNNÖN PILAT
practical jokes
JÄYNÄT
pranks
YLEISÖN VÄHEKSYNTÄ
belittling of the audience
KUOLEMA
death
RASISMI (ERIVÄRISET PELLENENÄT)
racism (clown noses with different colours)
KIRISTÄMINEN
blackmail
PUHEVIKA
a speech defect

*depot 3*4
On aina muistettava pitää mielessä se kohderyhmä, jolle esiintyy ja käytettävä hyvää makua
ohjelmistoa laadittaessa. Tosin esimerkiksi sarjakuvissa lukijat sallivat jo aika rajujakin aiheita
käsiteltäviksi. Jos itse kuuluu johonkin vähemmistöön, niin silloin omasta poikkeavuudestaan voi
hyvinkin tehdä mustaa huumoria.
HUONO ÄÄNTÄMYS
bad pronunciation
MIELISAIRAUS
a mental disease
KUJEILU
being mischievous
MURHAT
a murder
ONNETTOMUUDET
an accident
KAUHUNAURU
laughter because of horror
RYÖSTÖT UUDELLA TAVALLA
a robbery in an unordinary way
Googlen clown- kuvakoosteessa tulee esille Stephen Kingin SE –elokuvan PENNYWISE-hahmon
merkittävä vaikutus klovnihahmojen muuttumisessa kohti inhorealistisempaa suunta.

*depot 4*4
IRRALLINEN RUUMIINOSA
a loos limb
VILAUTTELU
nakedness
LUONNONOIKUT
a freak of nature
NÖYRYYTTÄMINEN
humiliation
SORMIEN JÄÄMINEN VÄLIIN
fingers in the door
VARASTAMINEN
stealing
TUHOAMINEN
destruction

*depot 5*4
TUNTEELLINEN MURHAAJA
an emotional murderer
KUOLINKOURISTUKSET YLIPITKÄNÄ ESITYKSENÄ
death troes
YLEISÖN KOSKETTELU
touching persons in the audience
ESINEEN TYÖNTÄMINEN SUUHUN
an object to the mouth
SUKUPUOLISET VÄHEMMISTÖT
sexual minorities
USKONNOT
religions
VAMMAISUUS
handicapped persons

5)OMINAISUUDET
5)COMICAL CHARASTERISTICS

*depot 1*5
HUMALATILA
drunkenness
ILMEETTÖMYYS
expressionlessness
OMAPERÄISYYS
originality
KYLÄHULLUUS
a village idiot
TURHANTÄRKEYS
self-importance
SPONTAANIUS
spontaneity
EPÄLOOGISUUS
illogicality

*depot 2*5
ERIMIELISYYS
disagreement
VANHANAIKAISUUS
old-fashioned habits
ULTRAUUTUUS
hyper modern apparatus
MONIKÄYTTÖISYYS
versality
EPÄTÄYDELLISYYS
being incomplete
SOVINNAISUUS
conventionality
KUVITTEELLISUUS
fictionality

*depot 3*5
PAHVISUUS
cardboard as the material
NOKKELUUS
cleverness
RONSKIUS
roughness
MONIMUTKAISUUS
complexity
ARVAAMATTOMUUS
unexpected behaviour
LAPSELLISUUS
childishness
SAMANAIKAISUUS
simultaneous activities

(I wanna go home!)

*depot 4*5
RIKKOUTUMATTOMUUS
unbreakable objects
AVULIAISUUS
helpfulness
ERIKOISOSAAMINEN
special skills
EPÄMÄÄRÄISYYS
vagueness
TURHANTARKKUUS
fussiness
VELTTOUS
flabbyness
SINNIKKYYS
persistency

*depot 5*5
AHNEUS
greediness
TURHAMAISUUS
vanity
ITSEKRITIIKIN PUUTE
lack of self-critisiscm
TILANNETAJUTTOMUUS
incorrect assesment of the situation
TUNTEELLISUUS
sentimentality
PERUSTEELLISUUS
thoroughness
YLTIÖOPTIMISTISUUS
excessive optimism

*depot 6*5
TYYLITAJUTTOMUUS
lack of eye for style
SAMANKALTAISUUS
similarity
HIENOSTELU
snobbery
TEKOPYHYYS
hypocrisy
SEKAVUUS
confusion
EPÄKUNNIOITTAVUUS
lack of respect
PIKKUMAISUUS
pedantry
Epäkunnioittavuudesta esimerkkinä olisi vaikkapa jonkun selvästi sosiaalisti korkea-arvoisemman
henkilön koskettaminen ilman lupaa. Klovnikurssin vetäjäkin saattaa olla sellainen auktoriteetti. Se
tuli eräässä workshopissa huomattua.

*depot 7*5
TOTUUDELLISUUS
truthfulness
MUODOLLISUUS
formality
NURINKURISUUS
preposterous action
KESKENERÄISYYS
incompleteness
ERIKOISUUS
speciality
KÖMPELYYS
clumsiness
SUURUUDENHULLUUS
megalomania

*depot 8*5
TUTTUUS
familiarity
HÄPEÄMÄTTÖMYYS
shamelessness
KRIITTISYYS
a critical attitude
HAJAMIELISYYS
absentmindness
YHTEENSOPIMATTOMUUS
discompatibility
ITSEKKYYS
selfishness
MIELETTÖMYYS
absurdity

*depot 9*5
Koomisista periaatteista tuon esille erilaiset huvittavat ominaisuudet, joista UUNO TURHAPURO brändi käytti hyväkseen ainakin listan viimeistä:
AILAHTELEVAISUUS
fickleness
UTELIAISUUS
curiosity
PÄINVASTAISUUS
doing the opposite
KOHTELIAISUUS TILANTEISSA, JOISSA SITÄ EI ODOTETA
unexpected politeness
TURHUUS
futility
AINAINEN ITSETEKEMINEN
constant doing by oneself -attitude
LIKAISUUS
dirtyness

*depot 10*5
MAHDOTTOMUUS
incredibility
PAKOLLISUUS
making something compulsory
UNELIAISUUS
sleepiness
EPÄSOVINNAISUUS
unconventionality
SUORASUKAISUUS
frankness
LEIKINOMAISUUS
playfulness
HYVÄUSKOISUUS
credulity
Mahdottomuudesta esimerkki on paroni von Münchausenin jutut. LAPATOSSU-elokuvassa parodia.
Toisaalta saattaa olla, että Albert Einstein sai ideansa suhteellisuusteoriaan johtaneeseen
fantasiaansa –valonsäteellä ratsastamiseen – juuri Münchausenin tykinkuulalla ratsastamisesta.
Me klovnit saatamme vielä joskus tehdä merkittäviäkin keksintöjä leikitellessämme ajatuksilla.

*depot 11*5
LOPUTTOMUUS
endlessness
LIUKKAUS
slipperiness
ITSEKESKEISYYS
egocentricity
SÄÄNNÖISTÄ PIITTAAMATTOMUUS
disregard for rules
JOUSTAMATTOMUUS
inflexibility
PITKÄVETEISYYS
getting bored
HAJAMIELISYYS
absent-mindness

*depot 12*5
MEKAANISUUS
mechanicality
TEENNÄISYYS
affectation
VAATIVAISUUS
demanding too much
KIRJAVIISAUS
literal education
HUONOTAPAISUUS
bad behaviour
KEINOTEKOISUUS
artificiality
MUISTAMATTOMUUS
forgetfulness

*depot 13*5
LIIKA YSTÄVÄLLISYYS
excessive friendliness
KÄSIKÄYTTÖISYYS
operating manually
KOTIKUTOISUUS
being home made
TUNNISTAMATTOMUUS
unrecognizability
HASSUNPELOTTAVA EPÄTAVALLISUUS
frightening abnormality
NÄKYMÄTTÖMYYS
invisibility
TUITTUPÄISYYS
being hotheaded

*depot 14*5
YLÖSALAISUUS
being upside down
KOVAKOURAISUUS
roughness
INTERAKTIIVISUUS
interactive operation
OPETTAVAISUUS
didactic strategies
VINOUS
being at an angle
YLILUONNOLLISUUS
supernaturality
VENYVYYS
stretch

Ylösalaisuus ja vinous lienevät tuosta listasta helpoimpia estradilla toteutettavia. Kuitenkin tärkeintä
on se, miten jokin asia tehdään.
Siksi on suositeltavaa jollekin klovnerian lähikoulutusjaksolle menemistä, jottei yliyrittäminen pilaisi
hauskanpitoa. Kannattaa hakea mahdollisimman ammattitaitoista koulutusta – vaikka ulkomailta.

*depot 15*5
PAUKKUVUUS
banging
EPÄSELVYYS
indistinct expressions
YLIMUODOLLISUUS
excessive formality
LIHAVUUS
fatness
LAIHUUS
thinness
REHELLISYYS
honesty
NÖRTTIYS
nerdiness

*depot 16*5
OMAHYVÄISYYS
self-satisfaction
RÖYHKEYS
arrogance
LÄPINÄKYVYYS (KONKREETTISESTI TAI ABSTRAKTISTI)
transparency
TIETOKONEPELIMÄISYYS
resembling a computer game
LAISKUUS
laziness
REIKÄISYYS
holes in an object
KUUNTELEMATTOMUUS
unwillingness to listen
RIKKINÄISYYS
brokenness
KURJUUS
misery
HENKINEN TYHJYYS
emotional emptiness
PALAPELIMÄISYYS
resembling a jigsaw puzzle
KÄSITTÄMÄTTÖMYYS
unintelligibility

6)REKVISIITTA
6) COMICAL REQUISITE

(I wanna go home!)

*depot 1*6
VANHANAIKAINEN LAVASTE
old-fashioned scenery
VÄÄRÄN VÄLINEEN KÄYTTÖ
use of an incorrect tool
PIENOISMALLI
a scale model
PAPERIT SEKAISIN
papers in disorder
KOKONAISUUDEN ELEMENTIT SELVÄSTI VÄÄRIN ASENNETTU
an incorrect installation of the elements
VATSASTAPUHUMINEN ITSELLEEN NALJAILLEN
ribbing ventriloquism
TAIKATEMPUT –ENSIMMÄISILLÄ KERROILLA EPÄONNISTUEN
magic tricks - with failure

*depot 2*6
ESINEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN VAIHTO
changing use of an object
MUOTI
fashion
KEKSINNÖT
inventions

KIMMOISUUS
elasticity
ESINEEN RIKKOUTUMINEN
breakup
VALEPUKU
a disguise
LUONNONOIKKU
a freak of nature

*depot 3*6
TEKIJÖIDEN NIMET ESIIN LUOVALLA TAVALLA
credits shown in a creative way
TARPEETTOMAT ESINEET
unnecessary objects
ESINEEN KULJETUS ERIKOISESTI
special way of transport
TAIKATEMPPU, JOKA EI OLEKAAN TAIKATEMPPU
a magic trick which isn´t real
MONISTUMINEN
being dublicated
YLLÄTTÄVÄ HAJOAMINEN
a surprising breakdown
IHMISNUKKE
a human doll

*depot 4*6
ULOSPOMPPAAVA ESINE
a pop-up object
LELUT
toys
ESINEEN INHIMILLISTÄMINEN
handling objects as human beings
LEHTI/KIRJA/NUOTIT VÄÄRINPÄIN
a newspaper/a book/music upside down
KANNETTAVAA ENEMMÄN KUIN KÄSIIN MAHTUU
too many objects to carry
KESKENÄÄN SEKOITTUNEET KUVATEKSTIT
mixed captions
VAATTEIDEN SEKOITTUMINEN KESKENÄÄN
garments mixed together
On tyypillistä, että varsinkin venäläiset klovnit usein rakentavat esityksensä myös mielikuvituksellisen
rekvisiitan varaan.

*depot 5*6
KAHDEN OVEN VARIAATIOT
variations of the two doors -gag
KAMERAN EDESSÄ VIIHTYMINEN
being happy in the front of the camera
PROPAGANDAPARODIA
a parody of propaganda
KIRJOITETUT VÄLITEKSTIT MYKKÄFILMIEN TAPAAN
written texts like in silent movies
OSOITTAVA NUOLI LIVE-ESITYKSESSÄ
a pointing arrow or a laser-spot

HENKILÖN TOIMINTAA OHJAAVA LAITE
a machine controlling a human being
TUULI VIE TAVAROITA - HELPPO TOTEUTTAA TUULETTIMELLA
the wind carries objects away (use a fan)
Kerran eräässä autoritatiivisessa yhteisössä tein heidän puolestaan toimintaansa maasta taivaisiin
kehuvan kiertokirjeen. Se lähetettiinkin, mutta minä ja eräs ystäväni, joka myös näki yhteisön
toiminnan kaksinaamaisuuden, oltiin tikahtua nauruun, kun se luettiin ääneen ennen lähettämistä.
Siinä esimerkki propagandaparodiasta.
Kahden oven variaatioissa kaksi tai useampia henkilöä kulkee yllättävillä tavoilla ovien läpi, ohi tai yli
estradille ja sieltä pois. Onpa tanssiteatteri HURJARUUTH tehnyt tästä aiheesta jopa tilausesityksen
nimeltään OVI-KAKSI KLOVNIA PULASSA.

*depot 6*6
TUULI TUO TAVAROITA –HELPPO TOTEUTTAA TUULETTIMELLA
the wind brings objects back (use a fan)
TASKUISTA LÖYTYY VAIKKA MITÄ
countless objects found from a pocket
OUTO TIKKATAULU
a strange dartboard
OUTO LAHJA
a weird present
VALOKEILAN VAIKUTUS TEKEMISEEN
moving beam of light
TUTUT KUVAT UUSISSA YHTEYKSISSÄ
familiar pictures in another context
NUKKETEATTERI
a puppet theatre
Erilaisia hellyttäviä käsinukke-eläimiä klovniesitykseesi voit hankkia pehmohahmoja valmistavalta ja
myyvälta yhden hengen yritykseltä nimeltään TEDDYSET.

*depot 7*6
KUVAN MUOKKAUS
photo editing
TEKNIIKKA NÄKYY ”VAHINGOSSA”
technical apparatus appears for a moment to the scene
GOLF-PALLON SEIKKAILUT
the adventures of a golf-ball
PAPERISTA TAITELLUT ESINEET
origami
PAHVISTA/PUUSTA TEHDYT ESINEET
cardboard/wood as a material
MUOVAILUSAVEN KÄYTTÖ KERRONNASSA
modelling clay in story telling
LAVASTEIDEN KAATUMINEN
falling scenery
SPEDEllä taisi varhaisessa TV-showssaan olla puusta tehty puku.

*depot 8*6
HASSU KUVA RAHASSA
a funny picture in a coin/a note
MATKAPUHELIMIIN LIITTYVÄ KOMIIKKA
mobile phone comedy
PIENI KULKUNEUVO
a small vehicle
MATKALAUKKUIMPROVISAATIOT
improvisation with the suitcases
JONGLÖÖRAUS YKSINKERTAISEN HUVITTAVASTI
simple juggling in a funny way
ÄÄNIEN TUOTTAMINEN MEKAANISESTI
making noice mechanically
KAIKKEA LÖYTYY
anything can be found

*depot 9*6
OMAT EVÄÄT RAVINTOLASSA
packed lunch in a restaurant
PATSAS LIIKKUU
a moving statue
HASSUT KYLTIT
funny signs
VÄÄRÄÄ AINETTA PULLOSSA
wrong substance in a bottle
OVEN TAAKSE JÄÄNTI
staying behind a door
LAITE TOIMII ODOTTAMATTOMASTI
an unexpectedly operating machine
YKSINKERTAINEN MUSIIKKI TAITEENA
simple music considered as art

*depot 10*6
ITSEAIHEUTETTUJEN VAURIOIDEN KORJAUS MAKSUSTA
self-caused damaged repaired for a charge
OMATEKOISET VIRALLISET PAPERIT
self-made official documents
SOPIMATON TAUSTAMUSIIKKI
unsuitable background music
PUTOAMINEN LUUKUSTA
falling down through a hatch
TURHAN RAJUT MENETELMÄT
too tough methods
POIKKILEIKKAAMINEN
cutting something in two
AMMUNTA VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA
shooting in an incorrect environment
TARINAN PIIRTÄMINEN
drawing a story
Poikkileikkaamisen hauskuus paljastui DUCK SOAP -nimisestä MARX BROTHERS –
kulttielokuvasta.

*depot 11*6
HIEKKARAKENNELMAT
buildings made out of sand
LUMIRAKENNELMA
buildings made out of snow
HYDRAULIIKKA NOSTAA
hydraulics
EI-TOIMIVAN NÄYTTELYESINEEN KÄYTTÖ OIKEASTI
real use of a work of art
MAATUSKANUKKE-ILMIÖ- SAMANLAISIA PIENENEVIÄ ESINEITÄ SISÄKKÄIN
many similar objects inside each other
SALALUUKUT NÄYTTÄMÖLLÄ
secret hatches
ESITYSAINEKSET ROSKIKSESTA
material out of a bin

7)STATUS
7)STATUS

(I wanna go home!)

Kerättiinpä kymmenkunta vuotta sitten lista asioista, joilla ihmiset yrittävät korostaa valtaansa.
Ryhmäklovneriassa näitä statusperiaatteita voinee käyttää itseään korostavan klovnin toimintoina.
Lopuksi toiset klovnit kuitenkin toiminnallaan saavat asiat päälaelleen yleisön iloksi.

*depot 1*7
OIKEANSUUNTAISTEN HAVAINTOJEN MITÄTÖINTI
marginalization of the accurate observations
OIKEUKSIEN JAKAMINEN EPÄTASA-ARVOISESTI
unfair division of rights
PAINETTUUN SANAAN VETOAMINEN
the printed word as a boost
ITSEKOROSTUS PUHEELLA, OLEMUKSELLA JA TUOKSUILLA
self-assertion by speech, habitus and scents
NORMIEN JA IHANTEIDEN MÄÄRITTELY
specification of the norm
TÖIDEN EPÄOIKEUDENMUKAINEN JAKAMINEN
unfair division of labour
HUOMION OHJAAMINEN TARKASTI HALUTTUUN SUUNTAAN
diversion

*depot 2*7
ESIKUVIEN, PELOTTEIDEN TAI PAKOTTEIDEN KÄYTTÖ
idols, deterrents or sanctions
HUHUJEN LEVITTÄMINEN
rumours
NORMAALIN KÄYTTÄYTYMISEN IHANNOINTI
glorification of common behaviour
PALKITSEMIS- JA ARVOJÄRJESTELMÄ
rewards
PERSOUS LAHJOJEN SAAMISELLE
greediness for presents

NÄENNÄINEN AVOIMUUS
apparent openness

RAJOJEN JA TAPOJEN SÄÄNTELY
regulation of behaviour
Statuksen vaihtelu on elämän suola. Yleisön väheksyntäkin voidaan tehdä tyylikkäästi.
AVNER EISENBERG kertoi klovnityöpajassa, että esiintyessään Monacon sirkusfestivaaleilla, jossa
yleisönä oli myös ruhtinasperhe, hän vain katsoi heitä alentuvasti ja alkoi polttaa tupakkaa siinä
estradilla.
Tällaista oman aseman nostamista tai laskemista kutsutaan statuksen vaihdoksi.

*depot 3*7
Ulkona kulkiessasi saatat myös huomata ihmisten välisiä statuseroja.
Siihen perustuen voit pariklovneriassa hyödyntää seuraavia seitsemää periaatetta. Kun yleisö
huomaa ne arkielämästäkin tutuiksi toimintatavoiksi, saattaa tuloksena olla vapauttava nauru.
RAHALLA KIRISTÄMINEN
blackmail
ERISTÄMINEN RANGAISTUSKEINONA
isolation as punishment
ETÄISYYDEN PITÄMINEN ALEMPIARVOISEMPAAN
individuality
NIMITTELEMINEN JA OMAVALTAINEN DIAGNOSOINTI
name-calling
TURHIEN HALUJEN SYNNYTTÄMINEN ALEMPIARVOISESSA
vain desires
HEIKKOTAHTOISEN ASETTAMINEN JOHTOASEMAAN
installation of persons with no willpower
VÄLINEIDEN KAUTTA ILMAISTU VALTA
trappings

*depot 4*7
Perinteisesti korkeampaa statusta esittävä klovni on ainakin Keski-Euroopan sirkuksissa pukeutunut
valkoiseen sokeritoppapäähineeseen. Statusta voi osoittaa myös vaikka silinterillä tai silmälaseilla,
HARPO MARXkäytti rähjäistä silinterimallista hattua ja hänhän teki mitä tahtoi anarkistisella tyylillään.
DUCK SOUP lienee yksi antoisimmista MARX BROTHERS -elokuvista.
HENKILÖPALVONTA
personality cult
RANGAISTUSTEN MÄÄRÄÄMINEN
punishments
TURHIEN VASTUUTEHTÄVIEN ANTAMINEN
unnecessary responsibilities
AITOJEN TUNTEIDEN JA JÄRJENKÄYTÖN KIELTÄMINEN
denial of real emotions and common sense
TIETTYYN IDEOLOGIAAN VETOAMINEN
ideology
VALLATTOMAN KÄYTTÄYTYMISEN VASTUSTAMINEN
opposition to mischief
KIELTOJEN ANTAMINEN -YLLYTTÄVÄT RIKKOMAAN NIITÄ
bans which urge to violate them

*an indefinable depot *7
NEVILLE TRANTER on valinnut aika paljon statusklovneriaan eli valtasuhteiden paljastamiseen
perustuvia videoita avoimeen YouTube –arkistoonsa.
Ota tai jätä tämä uusi annos alemmuutta, josta taitavasti muokaten saisi mustaa huumoria
klovneriaankin. Googlaa nämä jos on aikaa:
UNDERDOG LAZARILLO AND HIS SON BOY
UNDERDOG PLEASE LEAVE MY THEATRE
UNDERDOG BOY MEETS HIS MOTHER AGAIN
UNDERDOG BOY MEETS HIS HALFBROTHER
Underdog -termi tarkoittaa siis alemmassa asemassa olevaa. Ei siis välttämättä pienempää kokoa,
sillä älyllä ja tahdolla voi saada paljon valtaa.

*depot 5*7
LIIAN VASTUUN OTTAMINEN JA NÄÄNTYMINEN SEN ALLE
too much responsibility
ALAMAISTEN KILPAILUTTAMINEN
competition between the underdogs
PALVELIJAN ROOLIN OTTAMINEN, VAIKKA ONKIN POMO
surprising service
SALAILU
cover-up
AIVOPESUN JÄLKEINEN ARVONIMEN MYÖNTÄMINEN
brainwashing
PELOLLA HALLITSEMINEN
control by fear
TOTUUDEN MUUNTAMINEN JA VAIENTAMINEN
variation of the truth

*depot 6*7
HARHAUTTAMINEN SYÖTTÄMÄLLÄ TOISARVOISTA TIETOA
bluff by trivial information
LUHISTUMINEN
fake burn-out
KOVAKORVAISUUS ALAMAISTEN TOIVEILLE
put-down
LUOTTAMATTOMUUS ALAMAISTEN SELVIÄMISEEN ITSE
mistrust
OMATOIMISUUDEN KIELTÄMINEN
denial of iniative
OMIEN VIRHEIDENSÄ KIELTÄMINEN
formal accuracy
RIIPPUVAISUUS IHMISESTÄ, AINEESTA, SITOUMUKSESTA
dependency on some stuff or commitment

Tuota kuudetta periaatetta voi käyttää, kun törmää johonkin laatikkoon ja syyttää sitä siitä, että se tuli
eteen ihan yllättäen – ja vielä oikealta - kolmion takaa.

Hyvät koomiset kokonaisuudet ovatkin usein yhteistyön tulosta. Ajatellaan vaikkapa Noposten
sisarusten lastenkirjoja, joista on tehty myös menestyviä elokuvia. Myös MONTY PYTHON -ryhmän ja
KUMMELIT-porukan tuotokset perustuvat taitavaan yhteistyöhön.
Kenen kanssa sinä voisit alkaa ideoida yhdessä?

*depot 7*7
AJAN HENGEN LIIALLINEN SEURAAMINEN
sign of the times
LUPAUSTEN TARKOITUKSELLINEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
inconstancy on purpose
ALKUTIETOJEN JA –TAITOJEN OPETTAMATTA JÄTTÄMINEN
lack of know-how
LIIAN SUURTEN ODOTUSTEN ASETTAMINEN
too great expectations
LAPSEN MUOKKAAMINEN MIELEISEKSEEN
forced adaptation
TEKIJÖIDEN ESIIN KUTSUMINEN OMITUISELLA TAVALLA
calling in of a underdog in a funny way
VAKAUMUKSEN TAI TAHDON HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN
dismissal of conviction

*depot 8*7
ODOTUSTEN TIETOINEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
dismissal of expectations on purpose
SILMILLÄ HALLITSEMINEN
control by eyes
VAHVAN ÄITISUHTEEN KÄYTTÖ VALLAN VÄLINEENÄ
regression to mother -child relationship
VÄÄRIEN NEUVOJEN ANTAMINEN
false advice
TOISEN NAURUNALAISEKSI SAATTAMINEN
degradation
TOISEN TARPEETTOMAKSI TEKEMINEN
redundancy
SYYTÖKSIIN VASTAAMINEN VASTASYYTÖKSILLÄ
counter accusations

*depot 9*7

KÄYTÖKSEN YLLÄTTÄVÄ MUUTTAMINEN
suddenly changing behaviour
HALUJENSA TAI TUNTEIDENSA JULKINEN KIELTÄMINEN
denial of distinct desires or emotions
LEVON KIELTÄMINEN
denial of rest
MIELIVALTAINEN ARMAHTAMINEN
arbitrary mercy
TURHIEN JA TYHMIEN TÖIDEN TEETÄTTÄMINEN
futile tasks
TURHAN USEIN TOISTUVA HUONEKALUJEN PAIKAN VAIHTO
constant rearrangement of furniture
ODOTETUN SUOJAN JA TURVAN ANTAMATTA JÄTTÄMINEN
inconstancy concerning a shelter

*depot 10*7
VALVONTA
surveillance
KESKITTYMISEN HAJOTTAMINEN
disintegration of consentration
SELLAISEN ASIAN TEETTÄMINEN, MISTÄ TOINEN EI PIDÄ
undesirable tasks
TARKOITUKSELLISEN TEHOTON TIEDONKULKU ALAMAISILLE
poor communication on purpose
TOIMINTOJEN LIIALLINEN KESKITÄMINEN
centralization
LIIALLINEN PUHTAUDEN MERKITYKSEN KOROSTAMINEN
demand for all too high level of cleanliness
TAHALLINEN YMMÄRTÄMÄTTÖMYYS, KUN TOINEN SELITTÄÄ
misunderstanding on purpose

Kun tarkkaan ajattelee, niin tuollaisia piirteitä on yhteiskunnassamme aivan liikaa. Niinpä aavistelen,
että tämän tyyppisesti ovelasti paljastavalla klovnerialla saattaisi olla yhteiskunnallistakin merkitystä.

*depot 11*7
TOISEN REAKTIOISTA HUOMAUTTAMINEN
comment on somebody´s reaction
KÄYTTÄYTYMINEN AIVAN VASTOIN KAIKKIA ODOTUKSIA
unexpected behaviour
TOISTEN IHMISTEN REAKTIOIDEN AAVISTELUYRITYKSET
attempt to foresee people´s reactions
HUONOJEN JA KESKINKERTAISTEN SAAVUTUSTEN KEHUMINEN
recognition of poor achievements
HYVIEN SAAVUTUSTEN MOITTIMINEN TAI NIIDEN UNOHTAMINEN
complaint about great achievements
TOISTEN SYYTTÄMINEN OMISTÄ VIRHEISTÄ
accusation of one´s own faults
TARKKUUDEN VAATIMINEN NIMISSÄ JA MÄÄRITELMISSÄ
insistence on punctuality

*depot 12*7

HÄIRITSEVIEN ÄÄNIEN TUOTTAMINEN
infliction of disturbing noise
AINA ERI MIELTÄ OLEMINEN
constant disagreement
PALVONNAN VAATIMINEN
demand for adoration
TEKEYTYMINEN APUA TARVITSEVAKSI
affectation of helplessness
SEURAAN TYRKYTTÄYTYMINEN
obtrusive behaviour
ALAMAISTEN ASETTAMINEN ARVOJÄRJESTYKSEEN
ranking list of the underdogs
VALTAPELISSÄ OIKEIN TOIMINEIDEN PALKITSEMINEN
bonus

Tuota aina eri mieltä olemista jotkut käyttävät valtansa pönkittämiseen arkielämässäkin.

*depot 13*7
TURHAUTTAMINEN
frustrating someone by purpose
ASIOIDEN UUDELLEEN NIMEÄMINEN
renaming
NÖYRYYTTÄMINEN ASETTAMALLA HÖLMÖJÄ TEHTÄVIÄ
indignity of silly tasks
NÖYRYYTTÄMINEN PAKOTTAMALLA TOINEN PALJASTAMAAN JOTAIN
indignity of disclosure
OMIEN VIRHEIDENSÄ SALAILU
cover-up of own faults
KATEELLISEKSI SAATTAMINEN
bringing envy
MIELIPITEIDEN MUOKKAAMINEN HALUTUN KALTAISIKSI
adaptation of opinions

*depot 14*7
IHMISTEN KORVAAMINEN TOISILLA IHMISILLÄ TAI KONEILLA
replacement of people with machines
IVAAMINEN
mockery
ALAMAISTEN HYVÄKSIKÄYTTÖ TAVALLA TAI TOISELLA
exploitation of underdogs
LIIAN RUUAN TAI INFORMAATION SYÖTTÄMINEN ALAMAISILLE
too much food or information
MUITA YLEMPÄNÄ ISTUMINEN
a higher seat
SEISOMINEN KUN MUUT ISTUVAT
a standing posture while the others are sitting
ALAMAISTEN SEISOTTAMINEN
standing underdogs

NEVILLE TRANTERin nukketeatterikurssilta jäi eräs tärkeä huvittava vinkki kertomatta. Voit korostaa
omia puheitasi muuttamalla pituuttasi kyyristymällä tai lyhentämällä kaulaasi vähän tai yliojentumalla
vaikkapa varpaillesi.
Koon tulisi kuvastaa asennettasi : siis joko nöyryyttä tai ylpeyttä ja ylevyyttä.
Klovneriassahan on paljolti kyse asioiden visualisoinnista ja läpinäkyväksi tekemisestä.
Statusta voi ilmaista myös sijoittumalla korkeammalle, jota periaatetta CHARLIE CHAPLIN käytti
GREAT DICTATOR -elokuvassaan.

*depot 15*7
RUUMIILLISTEN RANGAISUKEINOJEN KÄYTTÖ
physical punishments
KIELTÄYTYMINEN ISTUMASTA SAMAAN RUOKAPÖYTÄÄN
refusal of to be seated at the dinner table
HANKALIEN YKSILÖIDEN POISTAMISYRITYKSET
exclusion of troublesome persons
AIVAN LIIALLINEN TÖIDEN TEETTÄMINEN
too much work
LEIKKIMIELISYYDEN KAIHTAMINEN
avoidance of playfulness
VIHANMIELISYYKSIEN KIELTÄMINEN
denial of hostility

ITSENSÄ ODOTUTTAMINEN
delay

Mieleen nousee Samuel Beckettin näytelmä WAITING FOR GODOT, jossa turhaan vain odotetaan ja
odotetaan. Beckett arvostetaankin korkealle klovnerian olemuksen oivaltamisesta.

*depot 16*7
AUKTORITEETTEIHIN VETOAMINEN PÄÄMÄÄRÄN TUEKSI
authority as a boost
AINA VAIN SAMOIHIN RUTIINEIHIN TURVAUTUMINEN
the same routines on and on
TARKKA HAVAINNOINTI ALAMAISISTA
accurate observations of a underdog
HISTORIAN OPETUSTEN UNOHTAMINEN – SAMAT VIRHEET
forgetting all the historical truths
PIILOVIHAISUUS
hidden hatred
AIVAN MITÄTTÖMÄSTÄ VIRHEESTÄ HUOMAUTTELU
comment on a bagatelle
HOKEMIEN KÄYTTÄMINEN OPETUKSESSA JA MUUTENKIN
parroting while teaching

*depot 17*7
ULKOAOPPIMISEN JA TOISTAMISEN KOROSTAMINEN
emphasis on learning by heart
KIIREESEEN VETOAMINEN, JOKA OSOITTAUTUUKIN TEKOSYYKSI
hurry as an excuse
TAHALLAAN UNOHTAMINEN
forgetting on purpose
HALU TIETÄÄ, KUMPI ON PAREMPI
a competition
LÄSNÄOLOSTAAN MUISTUTTAMINEN SYMBOLEIN JA ESINEIN
reminders
HUOMIONSA KERTOMINEN AIVAN LIIAN VOIMAKKAALLA ÄÄNELLÄ
a loud and clear message
ITSEEN KOHDISTUVISTA YLISTYSLAULUISTA PITÄMINEN
self-conceit and laud

Tuosta viimeisestä status-keinosta yksi ajatus. Jossain ilmaisjakelulehdessä oivallettiin, että koska
työnantajan moittiminen julkisesti on ehkä loukkaavaa, niin ylenpalttinen ylistely voisi toimia myös
piilotetun paheksunnan ilmaisuna. Yleisö ja median käyttäjät ovat fiksua väkeä. Pitää luottaa heidän
oivalluskykyynsä.

*depot 18*7

YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDEN TEESKENTELEMINEN
pretense of misunderstanding
VAROJEN PUUTTEESTA VALITTAMINEN
complaining of lack of resources
MIELIKUVIEN OHJAILU VIHJAILLEN
hints
MIELTEN HÄMMENTÄMINEN AIVAN JÄRJETTÖMILLÄ VÄITTEILLÄ
deliberate confusion with absurd arguments

EPÄMÄÄRÄISTEN, UUSIEN SANOJEN KÄYTTÖ
vague new words
OMAN VAIKEATAJUISEN KIELEN KÄYTTÄMINEN
abstract language
VAITIOLOVELVOLLISUUDEN VAATIMINEN
professional confidentiality

*debot 19*7
KUISKAUKSEN KÄYTTÖ UTELIAISUUDEN HERÄTTÄMISEEN
a whisper in order to arouse curiosity
PIILOPAIKKAAN HAKEUTUMINEN
a hideout
ALAMAISTEN SITOMINEEN ITSEENSÄ ERI TAVOIN
deliberate dependency
YLISUURTEN RYHMIEN MUODOSTAMINEN
an oversized group
TARPEETTOMUUKSIEN TYRKYTTÄMINEN
useless ware
EPÄVARMUUDEN AIHEUTTAMINEN TAHALLAAN
intentional insecurity
ASIOIDEN TOISTAMINEN KYLLÄSTYMISEEN ASTI
repetition

Kuten ehkä huomaat, niin esimerkiksi ylisuurten ryhmien luomien on jo arkipäivää Suomen kouluissa.
Puhumattakaan tarpeettomuuksien tyrkyttämisestä - jota kutsutaan myös mainonnaksi.
Taitavalla klovnerialla voi vaikuttaa yleiseen mielipiteesen ja sitä kautta yhteiskunnan tilaan.

*depot 20*7

HALU OLLA ITSE ÄÄNESSÄ
continuing speech
HILJAISUUDEN VAATIMINEN ALAMAISILTA
insistence on dead silence
NIMIEN JA KUVIEN PALVONTA
idols
VIRHEIDENSÄ MYÖNTÄMINEN -HALUTTOMUUS HYVITTÄÄ NIISTÄ
confession of own faults without compensating them
LOUKKAAMATTOMUUSSUOJAN VAATIMINEN
demand on integrity
HALU OLLA ENSIMMÄINEN SAALIINJAOSSA
desire to be the first
EPÄREALISTISET LAAJENTUMISPYRKIMYKSET
expansion

*depot 21*7
EHDOTTOMAN YKSIMIELISYYDEN VAATIMINEN TOISILTA
demand on consensus
HYVINVOINNIN RAKENTUMINEN TOISTEN PALVELUN VARAAN
well-being based on services
MIELETÖN ERILAISTEN RAJOJEN RAKENTELU
irrational borders
TÄYSI VÄLINPITÄMÄTTÖMYYS TOISISTA KLOVNEISTA
indifference to the others

HUOMION KERJÄÄMINEN
begging for attention
HUONOJEN UUTISTEN JA EPÄILYJEN LEVITTÄMINEN
bad news and daupts
LIIALLINEN OMISTAMISEN HALU
desire of possession
Tuosta viimeksi mainitusta SLAVA POLUNINkin kertoi. Klovninhan tulee varautua erilaisiin esityksiin.
Parasta rekvisiittaa ei saa useinkaan ostettua kaupasta, vaan se pitää säilöä varastoihin.
*depot 22*7

Statusklovneriaa on paljon arjen parisuhteissakin. Komiikan näkeminen niissä vaatii kylläkin usein
hieman ajallista välimatkaa.
VÄÄRIEN LUPAUSTEN KÄYTTÖ –TAVOITTEENA TIETTY TOIMINTA
false promises
YKSINOIKEUKSIEN PIDÄTTÄMINEN MIELUISIIN TEHTÄVIIN
exlusive rights for pleasant tasks
KAIKEN KAUNIIN HAALIMINEN ITSELLEEN
collecting all the beautiful things
EPÄKOHTIEN LISÄÄMINEN NIITÄ ERITYISESTI ETSIMÄLLÄ
adding of drawbacks by searching them
TOTTELEMATTOMUUDEN INHOAMINEN
disgust at disobendience
JONKIN SELLAISEN TEKEMINEN, MITÄ EI TOISILLE MYÖNNÄ
doing without admitting it
TYÖN MERKITYKSEN KOROSTAMINEN - ITSE LAISKOTTELEE
emphasis on work while self idling

*depot 23*7
TEKOJEN IHAILU, JOKA SAA YLLYTYSHULLUN YRITTÄMÄÄN NIITÄ
admiration of some act, which arouses desire to do so
ENNUSTUSTEN KÄYTTÄMINEN TOIMINTOJEN SÄÄTELEMISEEN
forecasts
VÄHÄTTELY, VAIKKA TYÖ OLISI TEHTY MAINIOSTI
belittling
SUKUPUOLISEN VETOVOIMAN KÄYTTÖ VALLAN VÄLINEENÄ
sex appeal
MUODOLLISEN KOULUTUKSEN JA OPPIARVOJEN KOROSTAMINEN
formal degrees
MIELIVALTAINEN OIKULLISUUS
arbitrary fickleness
VANNOTTAMINEN - JOHTAA JUURI PÄINVASTAISEEN TOIMINTAAN
vows
Muodollisen koulutuksen korostamista eräässä PELLE HERMANNI –sarjan jaksossakin irvailtiin, kun
Sirkus-aliväli-tarkastaja Pikku Tarkkanen kysyi Pelle Hermannilta Pelleopiston päästötodistusta.
Sellainen on muuten suunnitteilla jaettavaksi sinnikkäille Pelleopiston oppilaillekin.

*depot 24*7
TEESKENNELTY KUUNTELEMINEN JA VÄLITTÄMINEN
pretense of listening

MUIDEN TEKEMIEN ALOITTEIDEN HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN
abandonment of iniatives
VIETTELY-YRITYKSET
seduction
AIVAN LIIAN VAATIVIEN EHTOJEN ASETTAMINEN
too demanding terms
TEKAISTUJEN SYYTÖSTEN ESITTÄMINEN
false accusations
VIHOLLISKUVIEN MUODOSTAMINEN
creating hostility
POMPOTTAMINEN ELI LIIALLINEN KÄSKYTTÄMINEN
commanding to a large extent
Improvisaatio tuo klovneriaan aivan uutta eloa. Parhaat esiintyjät reagoivat aina jotenkin ympäristönsä
muutoksiin.
KEITH JOHNSTONEn kirja improvisaatiosta on erittäin suositeltava opus. Siinä esimerkiksi kerrotaan,
että korkeamman statuksen omaava lähes säännönmukaisesti torjuu hänelle esitetyt
ehdotukset, kun taas alempistatuksinen pyrkii jatkuvasti myöntelemään.
Joku googletti viime viikolla ”samantasoinen status”. Se sai ajattelemaan, että jos ihmiset/klovnit
oppivat suhtautumaan myöntyvästi toistensa ehdotuksiin –ainakin teatteriharjoituksissa – niin silloin
vapautuu paljon energiaa ja ideat lähtevät lentoon.
Yhdessä klovnityöpajassa päästiin tällaisessa harjoituksessa hurmioituneesssa olotilassa kiertämään
ympäri kuviteltua sirkusmaneesia. JOO- leikki on kiva leikki!

*depot 25*7

SUORIEN KYSYMYSTEN INHOAMINEN
disgust at straight questions
ITSEÄÄN FIKSUMPIEN ALAISTEN INHOAMINEN
disgust at the smarter underdogs
PUHEENAIHEISTA PÄÄTTÄMINEN
decision on the topic of a discussion
TEKEMISISTÄ PÄÄTTÄMINEN
decision on activities
SISÄÄNPÄÄSYSTÄ PÄÄTTÄMINEN
decision on admission
AJANKÄYTÖSTÄ MÄÄRÄÄMINEN
decision on use of time
ALAISTENSA PUOLESTA PUHUMINEN
talking on behalf of a underdog
Komiikkaa syntyy sitten, kun näitä säännöksiä onnistutaan ovelasti uhmaamaan.

*depot 26*7

Eräs klovniharjoitus on yrittää nostaa omaa statustaan ja huomioarvoaan näyttämöllä joko toisen
kustannuksella tai omin tempauksin. Se vaatii melkoisesti mielikuvitusta ja nopeita hoksottimia.
TOISEN NOLO PALJASTAMINEN
embarrasing disclosure of the others
SANAMAGIAN KÄYTTÄMINEN - OSOITTAUTUU TEHOTTOMAKSI
futile use of the magic power of words
VETÄYTYMINEN OMIIN OLOIHIN
retreat

VAHVOJEN PUOLIENSA SALAAMINEN
cover up one´s superiority
TIEDONKULUN USKOMATON NOPEUS
unbelievably fast communication
JATKUVA HAVAINTOJEN TEKO ELI KYTTÄYS
constant observations
UHKAILU - USEIN AIVAN KATTEETON
threatening with no real purpose

8)SUHTEELLISUUS
8)RELATIVITY

(I wanna go home!)

Käytettäessä tämän suhteellisuusteoriani keinoja koominen vaikutelma syntyy klovnin ja jonkun
ulkopuolisen kohtaamisesta. Se ei välttämättä tarkoita toista ihmistä tai ihmisryhmää, vaan kyseessä
voi olla aistihavainto, tapahtuma tai joku abstraktimpi asia, kuten esimerkiksi normit.

*depot 1* 8

OMA IMAGO
own image
MAKUEROAVAISUUDET
different tastes
IHMISTEN KIRJO
the spectrum of human beings
SUHTEEN KEHITTYMINEN
development of the relationship
HENKILÖKEMIAT
personal chemistry
YHTEENSATTUMAT
coinsidents
NORMIT
social norms

*depot 2*8
SOSIAALISET TILANTEET
social situations
ILOINEN SEURA
happy companionship
TILANNEKOMIIKKA
situation comedy
HAJUT
odours
VÄÄRINKÄSITYS
misunderstanding
ARKIELÄMÄN ÄRSYTTÄVYYS
small irritating things
VÄÄRÄ REVIIRI
incorrect territory

*depot 3*8

OUTO SIJAINTI
a strange location
RINNASTEISUUS
comparison
TOTTUMUKSET
habits
OBJEKTI SUBJEKTINA
an object as a subject
SUBJEKTI OBJEKTINA
a subject as an object
OMAT PIIRTEET TOISESSA
own traits seen in somebody else
KONTROLLIN PETTÄMINEN
losing the control

Kontrollin pettäminen näkyy usein komiikantekijöiden sisäpiireissä, mutta ei ole niinkään toimiva
lavatilanteessa. Erään kesäteatterinäytelmän harjoituksissa näyttelijäkollegat repesivät nauruun, kun
oli vakavan puhelinmonologin aika. No ainakin se toi lisää itsetuntoa siitä, että osaa olla naurettava,
vaikken aina itse tiedäkään, että miksi…

*debot 4*8
MAAKUNTAEROT
provincial differences
KANSALLISUUSEROT
national differences
JÄRJETÖN KÄYTÄNNÖN SOVELLUTUS
an absurd application
TABULUONTOISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
taboos
OIVALLUS TULEVAISUUDEN KULUSTA
realization of the future
VERTAUSKUVALLISUUS KONKREETTISESTI TAJUTTUNA
concretizing metaphors
EPÄSUHDAN TAJUAMINEN
unequality

*depot 5*8
ERILAISEN KOHTAAMINEN
encounter with someone completely different
ARVOJÄRJESTYS
rank order
ARVOJÄRJESTYKSEN MUUTOS
changes of the rank order
SOOLOILU
solo performances
KUJEILU
playing tricks on somebody
TAKAA-AJO
a chase
PIILOSILLA OLO
hide-and-seek play

Takaa-ajossa voit vaikka aikasi kuluksi harjoitella Chaplin-tyyppistä kulmakäännöstä, jossa hypitään
yhdellä jalalla toinen jalka suorana. Oikein esitettynä saat tempulla varmat naurut.
PAOLO NANI käytti tuota tekniikkaa Jyväskylän Kesän esityksessään.

*depot 6*8
AVUSTAJA YLEISÖSTÄ
a volunteer from the audience
KUTITUS
a tickle
SILMIIN TUIJOTUS
staring
IHAN LÄHELLE TULO
getting too close
LIIALLISEN VÄLIMATKAN PITÄMINEN
keeping distance
KEIMAILU
flirting
KAKSINTAISTELU EPÄTAVALLISIN ASEIN
a duel with uncommon weapons

*depot 7*8
IHMINEN NÄHDÄÄN ELÄIMENÄ
a human being as an animal
VALTATAISTELU – josta on aivan oma STATUS-oppimäärä
power struggles - there´s a whole STATUS category written about it
ESTÄMINEN TAI SEN YRITYS
preventing something
KUMPI ENSIN –KILPA
a who-is-the-first play
MATKINTA PEILINÄ –VÄLILLÄ EPÄONNISTUEN
the mirror gag
TARPEETTOMAT ASIAT
unnecessary objects
TÄRKEIMMÄN UNOHTAMINEN
forgetting the most important thing

SPEDE käytti ensimmäistä periaatetta nurinkurisesti eli inhimillisti eläimen luodessaan G. Pula-ahon.
*depot 8*8
ELÄIMELLINEN LEIKKIINKUTSU
an animal-like call for plays
JONKUN POISSAOLO
absence of someone
ROOLIEN VAIHTO
change of the roles
EPÄHUOMIO
doing something by mistake
OUTO AVUSTAJA
a strange assistant
HASSU RANGAISTUS
a cheerful punishment
MALLIN NÄYTTÄMINEN
serving as a model

Eläinten käyttäytymistä seuraamalla voi oppia paljon koomisia käytöstapoja. Tuo leikkiinkutsu
koirillahan on takapuolen heittäminen puolelta toiselle. Toimii hyvin klovneriassakin varsinkin, jos
esitykseen on sijoitettu jotain muutakin eläimellistä toimintaa.

*depot 9*8
OUTO MIELENKIINNON KOHDE
peculiar interests
TOISEN PUUHIIN SEKAANTUMINEN
intervention
PÄÄMÄÄRÄTIETOINEN KIUSAAMINEN
intentional spite/teasing
VÄÄRÄSSÄ JOUKOSSA OLESKELU
stay in the wrong group
YLLÄTTÄVÄ APU
unexpected help source
KULTTUURIEN YHTEENTÖRMÄYS
culture clashes
YKSI RYHTYY TUOMARIKSI
one person of the group as the judge

*depot 10*8
MIES NAISENA
a man as a woman
NAINEN ESIINTYY MIEHENÄ
a woman as a man
IHMINEN TEKEYTYY ESINEEKSI TAKAA-AJOSSA
a person pretends to be an object
JULKISUUDEN HENKILÖN JÄLJITTELY
imitation of a celebrity
ULKOPUOLINEN TARKKAILIJA
an outside observer
ULKOPUOLINEN SELOSTAJA
an outside commentator
VIESTILEIKKI
a relay race

*depot 11*8
HUOMION KIINNITTÄMINEN TOISSSIJAISEEEN
attention to secondary items
TOISEN TAAKAN LISÄÄMINEN
an added burden
MATKINTA
aping
TOIMINTA MUSIIKIN TAHTIIN
action to beat of the music
PARITANSSI
pair dance
LIIKAA IHMISIÄ
too many people
SAMANNÄKÖISYYS
similarity

*depot 12*8
KAKSOISROOLI
a dual role
VÄÄRENNÖS AITOA PAREMPI
the fake is better than the genuine
VALMIUS LAHJONTAAN
readiness for corruption
HASSU HAASTATTELU
a funny interview
SÄÄLIN KERJÄÄMINEN
begging for pity
OMAN PAIKAN ETSINTÄ
searching for a place of one´s own
LIIAN INNOKAS IHAILIJA
too eager fans

*depot 13*8
JULKISUUDEN HENKILÖN PALVONTA
idolizing celebrities
MIELUINEN ASIA OLETETAAAN EPÄMIELLYTTÄVÄKSI
a pleasant task taken as a unpleasant one
EPÄMIELUISA ASIA OLETETTAAN MIELUISAKSI
an unpleasant task taken as a pleasant one
OIKEAN ALKUPERÄN PALJASTUMUINEN
the exposure of the origin
ANTISANKARINA ESIINTYMINEN
an anti-hero/anti-heroine
PULAAN JÄTTÄMINEN
leaving somebody in the lurch
MONTA SAMANLAISTA HENKILÖÄ
several identical persons

*depot 14*8
POKKUROINTI
powing and scraping
MONET TEKEVÄT SAMAA LIIKETTÄ
many people moving alike
HEIKKOUS NAISIIN
excessive interest in women
HEIKKOUS MIEHIIN
excessive interest in men
ANTAMANSA TAKAISINOTTAMINEN
taking back unexpectedly
SYLISSÄ ISTUMINEN
sitting on lap
SUUTELU
a kiss

*depot 15*8
VIERASTAMINEN
being shy
PIIRILEIKKI
ring game

LÄHTÖ ERI SUUNTIIN
departures in opposite directions
YLIKÄVELY -MYÖS KONKRETTISESTI
walking over someBODY
HUOMION KIINNITTÄMINEN YLEISÖÖN
attention to the audience
TOISEN RUUMIINJÄSENEN LIIKUTTELU
moving another person´s limbs
SUUN AUKOMINEN TAUSTAMUSIIKIN TAHTIIN
playback

*depot 16*8
SUUN AUKOMINEN EPÄTAHTIIN TAUSTAÄÄNEN KANSSA
unsynchronized opening of the mouth
YKSI IHMINEN ESITTÄÄ MONTA ROOLIA
several roles performed by one person
TYHMÄN ESITTÄMINEN
playing dump
SOTA-ASETELMA YLLÄTTÄVIN OSAPUOLIN
waging war against a surprising enemy
IKÄÄNSÄ NÄHDEN ODOTTAMATON KÄYTÖS
unexpected behaviour for one´s age
KÄYTÖKSEN MUUTTUMINEN SEURAN MUKAAN
changing behaviour up to the company
KOSKETUKSEN UHKA
a threath of a touch
OMAVARAISUUS
self-sufficiency
GLOBALISAATIO
globalization
POLITIKOINTI
politics

9)SYYLLISYYS
9)QUILT

(I wanna go home!)

ON ITSE ESTEENÄ JOLLEKIN
a person self is an obstacle to something
ONKIN ITSE PAHIN, VAIKKA ON SYYTELLYT MUITA
a person self is a culprit, though he/she had accused the others
SYYLLISEN LÖYTYMINEN YLLÄTTÄVÄN LÄHELTÄ
a culprit is located very near
YRITYS SAADA TOINEN SYNTIPUKIKSI
trying to put somebody as a culprit
KAIKKI ILMOITTAUTUVAT SYYLLISIKSI
everybody come forward as a culprit

10)TIETÄVÄISYYS
10)KNOWING

(I wanna go home!)

*depot 1*10
MUUT TAJUAA – ITSE EI
the others realize, but not the clown
TIETÄÄ JOTAIN, MITÄ TOINEN EI TIEDÄ
a clown knows something, that another person do not know
YHTEINEN SALAISUUS YLEISÖN KANSSA
a common secret with the audience
JOKU TIETÄÄ ENEMMÄN KUIN LUULISI
somebody knows more than the others persons expect
KIELITAIDOTTOMUUS
somebody does not know any language.
OMAN KYKYNSÄ HAVAITSEMINEN YLLÄTTÄIN
somebody realizes suddenly his/her talents
JOKU TIETÄÄ KAIKEN
somebody knows everything
Varsinkin tuota ensimmäistä muka-näkemättömyyttä on havaittu varsinkin nuorten naisten
käyttäneen sekä teatteriharjoituksissa että myös elävässä elämässä. Se antaa yleisölle käsityksen,
että tuo hahmo, joka ei näe ihan selvästi estradilla olevaa esinettä on vähän tyhmä. Mutta se
etuoikeushan meillä klovneillakin on.

*depot 2*10
EI TIEDÄ VASTUSTAJAANSA
somebody does not realize the real enemy
EI NÄE, MINNE MENEE
somebody does not see where he/she is going
TRIKKI, JONKA KAIKKI ARVAA
a trick which can be guessed by everyone
ASIANTUNTIJA MYÖNTÄÄ TIETÄMÄTTÖMYYTRENSÄ
an expert admits his/hers ignorance
JOKU EI YMMÄRRÄ MITÄÄN
somebody understands nothing
JOKU EI TIEDÄ ESINEEN KÄYTTÖTAPAA
somebody does not know use of an object
TIETÄMÄTTÖMÄKSI TEKEYTYMINEN
somebody is feigning ignorance

11)TOIMINTA
11)ACTION

(I wanna go home!)

*depot 1*11
EPÄONNISTU KAKSI KERTAA – ONNISTU SITTEN
(teho perustuu katsojan väärään ennakkoarvioon. Myös lapsen oppiminen perustuu tähän!)
two failures and a succes on the third time
EPÄONNISTUMISTEN SARJA PÄÄTTYY ONNISTUMISEEN
a long series of failures ends with a success
ERILAISET KÄVELYTYYLIT
an odd way of walking
UNOHTAMINEN
forgetting
KASTUMINEN
getting wet
TUNNETUN KIELIKUVAN KONKRETISOINTI
making a metaphor concrete
VAPAUTUMINEN PULASTA NOKKELALLA TAVALLA
getting out of a fix with odd cleverness

*depot 2*11
LEIKKIMINEN
playing
TANSSIPARODIA
a parody of dance
OUDOT ASENNOT
strange postures
OUDOT LIIKKEET
peculiar movements
TURHA LIIKE
unnecessary movements
KOMPASTUMINEN
stumbling
HASSU HYPPY
a funny jump

*depot 3*11
SIISTIYTYMINEN JULKISESTI
tidying up publicly
ERITTEIDEN POISTOT
removal of own secretions
HUOMIOTTA JÄTTÄMINEN
disregard
HUOMION VARASTAMINEN
attention stealing
HIDASTUS
slow motion
NOPEUTUS
fast foward
PIKAUUSINTA
a repeat

*depot 4*11
PYSÄYTYS
a still
TAKAISIN KELAUS
rewind
KOOSTE
highlights
PYÖRTYMINEN ONNESTA
fainting from joy
HENGITTÄMINEN
long exhale
SORMIEN LIIKKEET
movements of the fingers
VARMISTELU
making sure

*depot 5*11
TAVARALLA LEIKITTELY – PUDOTUS VAIKEAAN PAIKKAAN
playing with an object - then dropping it to some hole
HARHAUTUS TAI SEN YRITYS
bluff
TOISTO IHAN LIIAN MONTA KERTAA
too many repetitions
ELÄINJÄLJITELMÄ
an imitation of an animal
IHMISTEN TYYPITTELY
categorizing people
KOHELLUS
playing around
KOMMELLUS
a mishap

*depot 6*11
MUODONMUUTOS
a transformation
NÖYRISTELY
servility
TEESKENTELY
play-acting
PAKKOSOPEUTUMINEN
compulsory integration
REAKTIOT
reactions
IHAN KAIKKI ONNISTUU
success in everything
PERIAATTEESTA LUOPUMINEN
forgotten principles

*depot 7*11
KIRJAIMELLINEN YMMÄRTÄMINEN
literal understanding
SOTTAAMINEN
sullying

SEKSUAALITOIMINTOJEN JÄLJITTELY TYYLITELLYSTI
mimicing sexual acts
TYYLILAJEILLA LEIKITTELY
playing with various genres
JUOMISTAVAT
drinking habits
SYÖMISTAVAT
eating habits
KAATUMINEN
falling

*depot 8*11
OHIMENO
passing-by
VARJOKUVAT
shadow figures / silhouettes
YLIPITKÄ SUORITUSAIKA
excessive length of a performance
SAMA VAKIOILME REAKTIONA KAIKKEEN
a standard facial expression as a reaction
ARKIPÄIVÄN AKROBATIA
everyday acrobatics
TÖRMÄYS
a collision
ILMEILY
making faces

*depot 9*11
ALKEIDEN OPETUS
an elementary course
HARJOITTELU
practise
HALLITTU PUTOAMINEN
controlled falling
KÄSIMERKIT
hand signs
BALETTILIIKKEET
ballet movements
SITKEÄ KIINNITTYMINEN
sticking fast
PELINOMAISUUS JOSSAIN TOIMINNASSA
resembling a game

*depot 10*11
Korvien heilutus saattaa olla monelle liian vaikeaa, mutta silmät kertovat paljon ja joskus yllättävätkin
liikkeet kuuluvat kyllä jokaisen klovnin naurattamiskeinoihin.
SILMÄN LIIKKEET
funny eye movements
KORVIEN HEILUTUS
wiggling ears
ROBOTTIMAISUUS
moving like a robot
TEESKENNELTY PIKKUVAMMA
a minor injury, which is faked

UUSI URHEILULAJI
a new kind of sport
TASAPAINON HORJUMINEN
losing one´s balance
PAINOVOIMAN UHMAAMINEN
defying gravity

*depot 11*11
PANTOMIIMI
pantomime
IHMINEN MARIONETTINA
a human being as a marionette
VAHINGON AIHEUTTAMINEN LIIAN ISOILLA LIIKERADOILLA
a mishap with too large movements
RUUMIINJÄSENET HENKILÖINÄ
limbs as persons
VALON HEIJASTAMINEN - VAIKKAPA CD-LEVYILLÄ
reflection of light
LIIAN PIENET LIIKERADAT - ODOTETAAN NORMAALILIIKKEITÄ
too small movements
NUKAHTAMINEN
falling asleep
Varsinkin voisit harjoitella sitä, miten pieni liike tai ilmeen muutos on vielä havaittavissa. Monet
parhaat koomikot osasivatkin kertoa tunteistaan hyvin minimalistisin keinoin.

*depot 12*11
AITO POKAN PETTÄMINEN JA NAURUN PYRSKÄHDYS
trying to keep a straight face
"HITAASTI KATSOMINEN”
( toimii joskus kun yleisöstä on saatu avustaja)
looking with mild criticism
LIIALLINEN SUOJAUTUMINEN
protecting
MIELETTÖMÄT PONNISTUKSET
absurd exertions
HYVIN EPÄMUKAVA MATKA
an unconvenient journey
AMMATIN ESITTÄMINEN YLIYKSINKERTAISTAEN
a caricatyre of a trade
KÄSILLÄ VIITTILÖINTI
hand gestures
Ulkomaisten puhujien käsien tarkkailusta voi muuten saada paljon iloa irti, kun liikeratojaan liioittelee.

*depot 13*11
TURHAN SELVÄN JÄLJEN JÄTTÄMINEN
leaving a too clear mark
MUOTILIIKUNTAPARODIA
a parody of a popular exercise
UNISSAKÄVELY
sleep walking
KAIVAUTUMINEN
(on todentuntuista, jos käytössä on näyttämö, jossa salaluukku)
burrowing

VALHEEN PALJASTUMINEN KEHONKIELEN TAKIA
body language reveals the lie
SAIRAAKSI TEKEYTYMINEN
faking an illness
RYHDIN ÄKILLINEN MUUTOS
a sudden change of the posture

*depot 14*11
TYYLITELLYT LIIKKEET
stylized movements
VAHINKO
a harm
NAURU VAKAVASSA PAIKASSA
laughing when the others are serious
LAUSEEN LOPUN KERTOMINEN ELEKIELELLÄ
telling the end of the story with gestures
ENNAKOINTI
anticipating
HUKKAAN MENNYT PONNISTELU
wasted exertions
EPÄTAVALLINEN KULKUREITTI
an unusual route
Netistä löytyy muuten mukavasti videoita hakusanalla ITALIAN HAND GESTURES. Niillä saat
esitykseesi paljon elävyyttä lisää, jos oma klovnihahmosi on lähelläkään italialaista mentaliteettia.

*depot 15*11
LAPSELLINEN KÄSIALA
childish hand writing
LAPSELLINEN RUOKAILUKÄYTTÄYTYMINEN
childish eating habits
IKÄKAUTEEN SOPIMATTOMAT LIIKKEET
unsuitable movements considering the age of the person
SUORA REITTI VAAROJEN LÄPI
a straight route through the dangers
VAUHDINOTTO
a run-up
LIIKKEEN KUVAAMINEN KÄDELLÄ
describing a movement with a hand
ARVOKKAAN TERVEHDYKSEN JÄLJITTELY
mimicking a dignified greeting
Toiseksi viimeinen tapa saattaa olla klovneriassa helpoimmin käyttöön otettava.

*depot 16*11
”MITEN EI TULE TOIMIA” –HAVAINTOESITYS
not-to-do -performance
HIIVINTÄ
creeping
ROIKKUMINEN
hanging
KIELLETTYJEN ASIOIDEN TEKEMINEN
doing forbidden things
YRITYS POISTUA HUOMAAMATTA
trying to sneak from the stage

LIIAN LEVEÄ LIIKEHDINTÄ
too broad movements to the side
TOSIPAIKAN EDESSÄ PALJASTUMINEN
exposure when it comes to the crunch
Yksipyöräisellä ajaminen on myös luettavissa hauskojen kesätoimintojen joukkoon.

*depot 17*11
LIUKUMINEN
slide
RINNAKKAISTOIMINNAT
parallel activities
SÄÄNNÖN PORSAANREIÄSTÄ KULKEMINEN
using loophole
TUOREIMMAN MAHDOLLISEN HANKINTA
acquisition of as fresh food as possible
KIIPEÄMINEN
climbing
PYÖRIMINEN
spinning
KIERIMINEN MAASSA
rolling
RÖYHKEÄ LÄHESTYMINEN
rude approach
TAHATTOMUUS
unintentional action
REAGOIMATTOMUUS
no reaction
Tuo listan viimeinen toimintamalli löytyy mainiolta LAUGHING MATTERS -opetusvideolta, jonka on
tehnyt fyysisen komedian taitaja ROWAN ATKINSON.

12)TUNTEET
12 )EXAGGERATED EMOTIONS

(I wanna go home!)

Lähes kaikki tunteet ovat liioiteltuna koomisia. Look at the SDG*Chart of Emotions.
Melkoisen kattavan käsityksen ihmisen tunnemaailmasta saat tutkimalla SDG*tunnekarttaa. Pääset
tutustumaan 121 tunteeseen, kun aloitat tunnematkan kartan oikeasta ylänurkasta ja kierrät sitten
spiraalinmuotoista kehää vastapäivää. Nettiosoite : tunnetunteesi.wordpress.com
Voit samalla miettiä erilaisia kehonkielen ilmaisuja kullekin tunteelle jämähtämättä kuitenkaan
melodramaattiseen patsasteluun. Yritä löytää joka tunteelle ainakin kaksi ilmaisutapaa.
Tunnekartan alaosan tunteet lienevät helpompia tähän harjoitukseen.
Pätevä keino saada elävää näyttämöilmaisua on pitää mielessään joku repliikki, joka tuo sitten
oikeat eleet, ilmeet ja asennot kuin itsestään. Tämän konstin paljasti klovnerian mestarikurssilla
AVNER EISENBERG.
Yksittäisiä koomiseksi miellettyjä tunteita ovat mielestäni ainakin.seuraavat.

*depot 1*12
NOLOUS
embarrasment
VIHAISEN IHMISEN KÄSKY TEHDÄ JOTAIN KIVAA
an angry person tells somebody to do something nice
TYMPEYS
repulsiveness
TOSISSAAN OLO
being serious
SANKARUUS
heroism
UJOUS
shyness
TIETÄMÄTTÖMYYS
ignorance

*depot 2*12
EPÄMUKAVUUS
an uncomfortable feeling
HERMOSTUNEISUUS
nervousness
UHO
bluster
EPÄVARMUUS
uncertainty
TRAUMAN PURKAMINEN
trauma
KIUSALLISUUS
annoyance
LEIKINOMAINEN TUSKA
playful agony
Tämän kerran harjoitus: pyri päätä ja ehkäpä selkärangan ylimpiä nikamia vain hieman liikuttamalla
löytämään kehollinen ilmaisu tunteillesi. Jää kuuntelemaan erilaisten pääntaivutusten luomia
tuntemuksia.

*depot 3*12
PELKURUUS
cowardice
HÄMMENNYS
bewilderment
PELÄSTYMINEN
fright
HYSTERIA
hysteria
NEUROOTTISUUS
neurotic behaviour
KAMMO
phobia
KIINNOSTUS
interest
Näistä varsinkin hysteria saattaa itsessään olla jo niin voimakas tunne, että sitä ei enää voi liioitella.
Lisäksi se saattaa aiheuttaa yleisössä turvattomuutta, mikä ehkäisee naurun.

*depot 4*12
PETTYMYS
disappointment
VÄSYMYS
fatique
TURHAUMA
frustration
RAIVO
fury, which is laughed at
KIIRE
hurry
ONNELLISUUS
happiness
HELPOTUS
relief

*depot 5*12
Voit miettiä miten voisit koko kehollasi ja äänenkäytölläsikin ilmaista seuraavia mielialoja. Silmien
ilmaisuvoimaan ja niiden liikeisiin kannattaa panostaa :
VAHINGONILO
malicious pleasure in someone´s misfortune
UHKA
threat
SURKEUS
misery
NAUTINTO
pleasure
INNOSTUS IHAN PIENESTÄKIN AIHEESTA
getting exited out of insignificant matters
VAPAA TUNNEILMAISU
free expression of emotions
JÄNNITYS
excitement
Näistä tunteista ”surkeus” lienee klovnille herkullisimpia harjoiteltavia.

*depot 6*12
JIM CARREY on luonut ilmeilystä melkeinpä taidetta ensimmäisissä elokuvissaan.
Käsitykseni mukaan kaikkein eriskummallisimpia ilmeitään ei kannata kuitenkaan ottaa mukaan
klovnirepertuaariin, koska ne sattavat aiheuttaa inhoreaktioita katsojissa. Tarkoitushan on vain
liioitella normaalielämässä käytettyjä ilmeitä eikä suinkaan vääristää kasvoja luonnottomiin asentoihin.
Seuraavilla sivustoilla olevien kuvasarjojen mukaan voit myös harjoitella kasvolihaksiasi ja
kehonkieltäsi :
ILMEKOKOELMA 1

ow.ly/TT3ob

ILMEKOKOELMA 2

ow.ly/TT3vl

ILMEKOKOELMA 3

ow.ly/TT3ED

Ja aina sarjakuvia lukiessasi, voit ottaa oppia piirrettyjen hahmojen tunneilmaisusta. Mitä laajempi
ilmerepertuaari sinulla on, sitä miellyttävämpää sinua on katsoa.

*depot 8*12
VIIVE
delay
SYYLLISYYS
quilt
KYVYTTÖMYYS
inability
PETOLLISUUS
deceit
HÄTÄÄNNYS
being alarmed
TURHAT HUOLET
needless worries
OIVALLUS
"eureka!"
Varsinkin oivalluksen miimiseen esittämiseen kannattaa paneutua. Ihanteellista olisi, jos löytäisit
sellaisen tavan kertoa älynväläyksestäsi, jotta lapsiyleisö esityksen jälkeen jopa yrittäisi matkia.
Kammon tunteeseen on syytä lisätä jotain koomillisia elementtejä, jottei esityksestä tulisi liian
karmaiseva.

*depot 9*12
VÄHEKSYNTÄ
belittling
HALU NÄYTTÄÄ KYKYNSÄ
willingness to show one´s talent
EPÄLUULO
suspicion
SEKAISINMENO
getting confused
UUPUMUS
exthaustion
LOUKKAANTUNEISUUS
being offended
TEESKENNELLYSTÄ SURUSTA ILOON
out of faked grief into real joy

Ymmärtääksesi tuon viimeisen gägin on sinun syytä katsoa elokuva “KALA NIMELTÄ WANDA”
Muistathan, että klovnin tunneilmaisun tulee olla liioiteltua, mutta ei kuitenkaan pelottavaa. Olennaista
on myös kokonaisvaltainen eläytyminen alkaen värikkäistä mielikuvista päätyen aina varpaiden
liikkeisiin. Vaikka kummatkaan eivät näy yleisölle, niin ne varsinkin korostuneen hengityksen avulla
välittyvät katsomoon.

13)ULKONÄKÖ
13)APPEARANCE (I wanna go home!)

*depot 1*13

PELLENENÄ
a clown nose
ILMEILY
making funny faces
KAKSI SOKERIPALAA YLÄHUULEN ALLA NÖKÖHAMPAINA
two sugarcubes under the upperlip
PERUUKKI, VIIKSET, PARTA TAI PUOLINAAMIO
a wig, a moustache, a beard or a character half-mask
MASKEERAUS
clown make-up
KASVONPIIRTEIDEN MUUTTAMINEN SORMIEN AVULLA
changing appearance of the face by fingers
MARJAPIIRAKKA, KERMA- TAI PARTAVAAHTOA KASVOILLA
a pie or a cake on the face

*depot 2*13

NAAMIOINTI
camouflage
MITTAKAAVAN MUUTOS (KOKO/IKÄ)
changing the scale (size/age)
EPÄASIALLINEN PUKEUTUMINEN
inappropriate clothing
LIIAN ISOT VAATTEET
too big clothes
LIIAN PIENET VAATTEET
too small clothes
VAATTEISSA JOTAIN YLIMÄÄRÄISTÄ
something excessive on garments
HASSUT SILMALASIT
funny glasses

Opetukselliseen osuuteen siirtyäksemme kerrottakoon, että hatun tai pipon omituisella asennolla voi
luoda hyvinkin hauskan klovnityypin. On vain muistettava säilyttää se sama ilmiasu koko esityksen
ajan. Näkyipä kaupungilla kerran mies, joka kulki leuka pystyssä ja pipo syvällä otsaa peittämässä.
Suun pitäminen jonkin verran auki korosti hahmon hassuutta.
Koomisia tapoja löydät vaihtelemalla aivan tavallisenkin päähineen kallistuskulmaa, pipon ja sen
taiteen suhdetta, pipon korkeutta ja kaulan taipuneisuutta eri suuntiin. Talvella voi käyttää vaikka
puoliksi huovutettua villapipoa, joka muistuttaa muodoltaan hieman valkoisen klovnin
sokeritoppahattua.
ANGELA DE CASTRO kehitti SLAVA´S SNOWSHOW-esitykseen vihreän klovnin hahmon, jonka
hatun pitkät lerpattavat korvakkeet ovat ehkä saaneet innoituksensa korvallisesta karvahatusta. Se
päässä kävellessään korvakkeet liikkuvat hassusti ylös ja alas.

14)VASTAKOHDAT
14) CONTRAST

(I wanna go home!)

*depot 1*14

ALAINEN JA JOHTAJA
an employee and a boss
PIENI JA SUURI
small and big
KONE JA IHMINEN
a machine and a human being
NAINEN JA MIES
a woman and a man
LAPSI JA VANHEMPI
a child and a parent
NUORI JA VANHA
young and old
LAIHA JA LIHAVA
thin and fat

*depot 2*14
HIDAS JA NOPEA
slow and fast
HARVA JA TIHEÄ ASKELLUS
infrequent and frequent gait
TYHMÄ JA VIISAS
stupid and clever
HALPA JA ARVOKAS
cheap and expensive
ELÄIN JA IHMINEN
an animal and a human being
KULTTUURIEN TÖRMÄYS
a culture clash
ARJEN IHMINEN JA ROOLIMINÄ
a person in everyday life and the role he/she is playing
Tikittävän kävelytyylin hauskuuden opittiin PETER SHUBin klovnityöpajassa Tampereella.

*depot 3*14
ARVOKKAASTA NAURETTAVA
something dignified turns into a ridiculous one
NAURETTAVASTA ARVOKAS
something ridiculous turns into a dignified one
PÄINVASTAINEN TULOS KUIN MITÄ OLETETTIIN
an opposite outcome
VILLI JA SIVISTYNYT
a savage and a sophisticated person
MONIVÄRINEN JA MUSTAVALKOINEN
colourful and black&white
PITKÄ JA LYHYT
long and short
TAIDOKAS JA TÖKERÖ
skillful and clumsy

15)VERBAALISUUS
15)VERBAL HUMOUR

(I wanna go home!)

*depot 1*15

VITSIT
(eivät ole nykyään muodikkaita)
a joke
OMAT HEIKKOUDET
telling about own weaknesses
NAVANALUSJUTUT
(eivät ole stand up –koomikoiden suosimia)
sexual humour
TUTTU ILMAISU UUDESSA, SAMANKALTAISESSA YHTEYDESSÄ
(Esim. kestotilaus pizzapalveluun)
a familiar lane in another but a little bit similar context
SANOJEN SAMANKALTAISUUS
similarity of words
HASSUT NIMET
funny names
NIMIEN VÄÄNTELY
name twisting

*depot 2*15
PALINDROMIT
a palindrome
YLIYKSINKERTAISTAMINEN
excessive simplifying
SALATUT MIELIKUVAT
secret fantasies expressed aloud
ÄÄNEEN AJATTELU
thinking aloud
KONKRETISOINTI
making the abstract concrete
JOKU EI OSAA OLLA HILJAA
inability to keep quiet
JOKU ON AINA HILJAA
someone is quiet all the time

*depot 3*15
HARHAANJOHTAMINEN
misleading
VALEHTELU PÄIN NAAMAA
lying to somebody´s face
LEIKKIKINASTELU
bickering jokingly
LYHYET VÄLIKOMMENTIT
short comments between a discussion
SALATUT AJATUKSET PUHEEKSI
secret thoughts aloud - by an assistant
ITSESTÄÄNSELVYYKSIEN TOTEAMINEN
self-evident statements
UUSI NÄKÖKULMA
a new point of view

Usein käytetty koominen keino on sanan jonkun kirjaimen muuttaminen toiseksi. Voit vaikka kokeilla,
miltä Beatles-biisi ”Yesterday” kuulostaisi JESTER DAY-versiona. Näin laulettuna ainakin A-osa
kuulostaa melko loogiselta.

*depot 4*15
OSUVA VERTAUS
an apt comparision
ONTUVA VERTAUS
a lame comparision
HAVAINNOINTI
observation
IHMETTELY
wondering
MEDIASITAATTI
media quotes
RUNOSITAATTI
poetry quotes
LAULUSITAATTI
song quotes

*depot 5*15
LASTENLORU
a nursery rhyme
MAINOSLAUSE
an advertisement
MUUNNELTU KOHTA RAAMATUSTA
an incorrect version of Bible verses
SANALEIKKI
a word play
HENKILÖKASKU
an anecdote about somebody
ITSENSÄ KEHUMINEN
boasting
LIPSAHDUKSET
a lapsus linguae
Itsekehu ja sanalliset lipsahdukset, jotka paljastavat syvimmät ajatukset naurattavat takuuvarmasti.

*depot 6*15

ASIOIDEN PAISUTTELU
spread exaggerated rumours
VÄÄRIN KUULEMINEN
mishearing
KÄSKY MYÖHÄSSÄ
a late command
ENNAKKOLUULO
a prejudice
KÄRJISTÄMINEN
an overstatement
SIANSAKSA
gibberish
UUSI TERMI
a brand-new term

*depot 7*15
TAUKO JA ILMEIKÄS KATSE YLEISÖÖN
a pause and then a meaningful look at the audience
YLLÄTTÄVÄ KYSYMYS
an astonishing question
YLLÄTTÄVÄ VASTAUS
an unexpected answer
JÄRJETÖN VASTAUS
an absurd answer
JÄRJETÖN KYSYMYS
an absurd question
PILKKA
a mockery
VIERAAT KIELET KOROSTETUN HUONOSTI ÄÄNNETTYNÄ
foreign languages with a poor pronounciation

*depot 8*15
VERTAUKSET ELÄIMIIN
a comparison with some animal
ÄÄNTELYT
making a funny noise
TIETYN SANAN VAIHTO TOISEKSI TUTUSSA TEKSTISSÄ
changing a certain word in a familiar story
MONIMIELISYYS
an ambiguous expression
JOKU EI OLLUTKAAN TOSISSAAN
not being serious when saying something
VIESTI VÄÄRÄLLE HENKILÖLLE
a message to a wrong person
HASSU LOITSU
a funny incantation

*depot 9*15
LAPSUUDESTA KAIKILLE TUTTU SANONTA
a familiar saying from the childhood
PUHEENAIHEEN VAIHTO ÄKKIÄ
changing the topic suddenly
TOIMINNAT PYSÄHTYVÄT TIETYN SANAN KOHDALLA
all action come to a stop when a certain word is mentioned
UUSI VOIMASANA, JOTA KÄYTETÄÄN JATKUVASTI
a novel swear word
PUHE VÄÄRÄSSÄ ASIAYHTEYDESSÄ
a wrong context
SAMANTYYLISTEN ASIOIDEN PITKÄ LUETTELO
many similar words one after another
VÄÄRÄ TERMI KOKO AJAN PUHEESSA
an incorrect term

*depot 10*15
SANAN PAINOTUS VÄÄRIN
an incorrect stress of some words
ÄÄNENPAINO
a strange tone of voice

VÄÄRÄ PUHETYYLI KOHDEYLEISÖLLE
an unsuitable way of speking to the audience
ISOT LUVUT NOPEASTI
figures with many digits spoken rapidly
VIESTIN SISÄLLÖN MUUTTAMINEN
changing the contents of the message
TULKINTA TOISIN SANOIN
an interpretation with other funny words
TARPEETON KÄSKY
an unnecessary command

*depot 11*15
TARKENNUS
defining more closely after a pause
NIMIMERKIN KÄYTTÖ
a pseudonym
HASSU SANAVALINTA
choosing funny words in order to express something
ARVOITUS
a riddle
SANOJEN VÄÄNTELY
word twisting
SELITTELY
explanations
JATKUVA KIITTELY
endless gratitude

*depot 12*15
JATKUVA ANTEEKSIPYYTELY
constant apologies
JATKUVA MOITTIMINEN
continual criticism
JULKKISTEN NIMET
name-dropping
UUSI KIELI
a novel language
SALAKIELI
a code
ERI KIELIEN SEKOITTAMINEN
a mixture of different languages
KEKSI JOSTAIN HYVÄSTÄ JOTAIN EPÄMIELYTTÄVÄÄ
say something unpleasant about a very nice person
Muutamia vuosikymmeniä sitten vieraskielisten termien sekoittaminen tavallisen puhekielen sekaan
saattoi naurattaa. Nyt kielitaidon lisäännyttyä on keksittävä uudenlaisia keinoja kehittää huumoria eri
kieliä yhdistämällä.

*depot 13*15
KEKSI JOSTAIN EPÄMIELLYTTÄVÄSTÄ JOTAIN HYVÄÄ
say something good about an unpleasant matter/person
ROHKEAT PÄÄTELMÄT
bold conclusions
HOKEMAT
(parhaimmat ovat elävästä elämästä lainattuja)
a nonsense rhyme

SISÄINEN VIITTAUS ESITYKSESSÄ JO OLLEESEEN
a reference to something seen on the scene already
SIIRTYMÄT JUTUSTA TOISEEN ELI AASINSILLAT
transitions
KLISEET
a cliché
VAIKEASTI ÄÄNNETTÄVÄ LAUSE
a tongue twister

*depot 14*15
UUDET EPÄUSKOTTAVAT TEORIAT
unbelieveable theories
MÖLÄYTYKSET
telling too much about secret matters
SISÄPIIRIN VITSI, JOTA MUUT EIVÄT VOI YMMÄRTÄÄ
an inside joke
PUUTTUVA RIIMI, JONKA ARVAA HELPOSTI
a missing rhyme which can be easily guessed
VÄÄRÄ RIIMI – OIKEAN ARVAA HETI
an incorrect rhyme - the right one can be easily guessed
KIERTOILMAISU
an euphemism
NOPEA PUHUMINEN
fast talking

*depot 15*15
HUIPPUHIDAS PUHE
speaking all too slow
IVAMUKAELMA
sarcasm
KIRJAINLYHENTEEN SANOJEN PALJASTAMINEN VÄÄRIN
exposure of an abbreviation with many capital letters - incorrectly
HAUSKANKUULOISET LYHENTEET
funny abbreviations
MIELLEYHTYMIIN PERUSTUVAT MUISTELUYRITYKSET
trying to remember a name with help of an association
TURHA SELOSTUS
a pointless report
ALKUSOINNUT
allitteration
Tuo mielleyhtymämuistelu jäi mieleeni jostain klassisesta venäläisestä novellista, jossa yritettiin
muistella henkilön nimeä, joka jollain tavalla liittyi hevoseen.
Mistäpä suomenkielisistä sanoista lyhenteet USA tai EU voisivat olla peräisin, jos mielikuvitus saisi
laukata vapaasti?

*depot 16*15
TYHMÄT NEUVOT
a silly piece of advice
KAIKU
an echo
MUODOLLINEN PUHE
a formal speech

TOISEN NIMEÄMINEN HASSUSTI
foolish naming
NOKKELA HUOMAUTUS
a witty remark
YKSIN LAULELU
singing alone
VAIN PUHETTA, KUN TARVITTAISIIN TOIMINTAA
somebody is only talking when real action is needed

*depot 18*15
JÄLKIVIISAUS
hindsight
ERI AIHEISTA PUHUMINEN– VÄÄRINKÄSITYS
misunderstanding because of different topics
JOKA TARINASSA SAMA TOISTUVA KOHTA
every story has a certain identical sentence
LIIALLINEN LYHENTÄMINEN
excessive shortening
VASTAKKAISEN SÄÄNNÖN LUOMINEN
creating an opposite rule
LASTEN HASSUT SANONNAT
children quotes
KATTEETON UHKAUS
intimidation

*depot 19*15
KAIKKI TIETÄVÄT, ETTEI PUHUTA TOTTA
everybody knows that somebody is not telling the truth
VÄÄRIN LUKEMINEN
misreading words
PUHETAVAN MATKIMINEN
aping somebody´s way of speaking
VAIKEAN SANAN ÄÄNTÄMISYRITYKSET
trying to pronounce a very difficult word
PUOLUSTELU
excuses
ÄÄNEN MUOKKAUS
changing one´s voice
MURRESANAT
dialect

*depot 20*15
SLANGISANAT
slang
LAUSEESEEN PIENEN TAUON JÄLKEEN LISÄTTY SANA
a crucial last word after a pause
PÄÄLLEPUHUMINEN
talking over each other
MIEHEN LÄPINÄKYVÄ IMARTELEMINEN
flattering a man
NAISEN LÄPINÄKYVÄ IMARTELEMINEN
flattering a woman
SIVISTYSSANA LÄÄKETIETEELISENÄ DIAGNOOSINA
a foreign word as a diagnosis

SIVISTYSSANOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ
misuse of foreign words

*depot 21*15
SENSUROINTI
censorship
ITSESENSUROINTI
self-censorship
ETUKÄTEEN KERTOMINEN
telling in advance what will happen
LIIOITTELU
exaggeration
OLEMATTOMAN PYYTÄMINEN
asking for something which not exists
JATKOKERTOMUS
a serial
SANAJÄRJESTYSVIRHE
incorrect word order

*depot 22*15
SANAN KAKSI ERI MERKITYSTÄ
two different meanigs of one word
RÄPPÄÄMINEN
rap music
PUHE SIVURAITEILLE
not talking about the case which was promised
TUNNUSSANA
a password
TOINEN TOISTAA SEN MITÄ SANOTAAN
parrotting
HASSUT MONIVALINTAKYSYMYKSET
a survey with funny alternatives
MÄÄRITTELYSSÄ EI KÄYTETÄ OIKEITA TERMEJA
a definition with incorrect terms

*depot 23*15
JOTAIN EI SANOTA, VAAN KUVAILLAAN MIIMISESTI
something is not mentioned but is described with pantomiome
RÖYHTÄISY
a burp
NAISEN NALKUTUS
nagging
MIEHEN MYKKÄKOULU
the silent treatment
TUNTEELLINEN ESITYS ARKISESTA ASIASTA
an emotional presentation of an everyday matter
MAINOSPARODIA
a parody of an advertisement
TEKNISEN HÄIRIÖN MATKINTA
mimicking a technical disorder

*depot 24*15
MONTA SYNONYYMIA PERÄKKÄIN
many synonymes after each other
ITSENSÄ LAITTAMINEN TARINAN PÄÄHENKILÖKSI
a person tells a story in which he/she is said to be the hero/heroine
ISON ASIAN VÄHÄTTELY
belittling some really important matter
YLEISÖN REAKTION TOTEAMINEN ÄÄNEEN
commenting the reaction of the audience
LAUSEEN ASIAT KÄÄNTEISIKSI
reversal of the substance of a sentence
VIHJAUS
a hint
PUHUMINEN SIITÄ, MITÄ EI IKINÄ OLE
speaking about something that is never owned
Tuo ensimmäinen konsti oli yksi JOHN CLEESEn suosikki, kun hän oli mestaroimassa komiikkaa
MONTY PYTHONS´S FLYING CIRCUS–TV-sarjaan yhdessä viiden muun velikullan kanssa.

*depot 25*15
EPÄSELVÄN TEKSTIN HASSU TULKINTA
a funny interpretation of a indistinct hand writing
YLEISÖLLE TUNTEMATON VERTAILUKOHTA
an unknown parallel
OSATOTUUS, JOKA SAA LUULEMAAN VAIKKA MITÄ
something is only partly true
HUUTOKAUPPATYYLI
speaking like being at auction
SELLAISENAAN PUHUTTU KIRJOITUSVIRHE
a typing error read just like it is written
TYPERÄT LAULUN SANAT
a silly song
OTSIKKO EI VASTAA AIHETTA
the heading doesn´t correspond the contents

*depot 26*15
LAPSEN PUHETYYLI
children´s language
UUSI SANA JA SEN MÄÄRITTELY
a new word and it´s definition
KOROSTETTU AKSENTOINTI LAULUUN TAI PUHEESEEN
a song with an accent
SELVÄSTI LIIAN SUURET LUPAUKSET
too big promises
URHEILUSELOSTUSTYYLILLÄ VAKAVAA
sport commentator tells about something serious
OOPPERA BUFFO
(opperaäänellä laulettuja hassuja asioita)
opera buffo
KIRJAINTEN SEKOITTAMINEN
(joka sanan ensimmäinen ja viimeinen kirjain oltava paikallaan)
mixing the letters of a word so that the first and the last letter are OK

*depot 27*15
SAARNATYYLILLÄ KEPEÄÄ
something funny in the style of preaching
YKSI LUETTELOON KUULUMATON TERMI
one word which doesn´t belong to that directory
YHDEN KIRJAIMEN VAIHTO
changing of a one single letter
MURREKÄÄNNÖS
ta translation in some dialect
YHDENMUKAISUUKSIEN PAISUTTELU
making bigger the similarities of two objects or persons
SANA VÄÄRÄSSÄ LAUSEYHTEYDESSÄ
a word in the wrong context
KIRJAIMIA PUUTTUU
missing letters in a word

*depot 28*15

ÄÄNENKORKEUDEN VAIHTELU
alternation of tone of voice
ESINEIDEN NIMEÄMINEN SYSTEMAATTISESTI VÄÄRIN
naming objects systematically incorrectly
OMINAISUUTTA KUVAAVA NIMI IHMISELLÄ
a person has a name of a characteristics
LIIAN PITKÄ NIMI
a all too long name
KUULUISAN HAASTATELTAVAN NIMI VÄÄRIN
the name of a celebrity incorrectly
KIELEN VAIHTO PUHEEN SALAAMISTARKOITUKSESSA
changing the language in order to hide the message from someone
BEATBOXING
beatboxing
Toivottavasti lista kutittelee mielikuvitustasi kun suunnittelet omaa esitystäsi. Voit vaikka miettiä kaksi
hauskuutta kustakin periaatteesta. Ne ovat sitten varastoituneena alitajuntaasi, kun joskus ehkä
tarvitset yllätyksellistä käytöstä yleisön edessä.

16)YLLÄTYKSELLISYYS
16)SURPRISE

(I wanna go home!)

*depot 1*16
JOKU ON HYVÄ KAIKESSA, PAITSI AIVAN HELPOSSA
someone is skilful in everything except one simple thing
VAIN OSA KOKONAISUUDESTA NÄKYY
only a part of whole can be seen
JOKU EI OLE SITÄ MILTÄ NÄYTTÄÄ
something is not really like the first impression
EPÄTODENNÄKÖISEN TOTEUTUMINEN
realization of the unexpected
TRIKKI, JOKA PALJASTUU
exposure of a trick

JATKUVA LISÄÄMINEN
constant adding of the burden
KLOVNI EI OLEKAAN YKSIN, KUN TEKEE JOTAIN SALAISTA
a clown is not alone when doing something intimate

*depot 2*16
PALJASTUMINEN
exposure
ÄKKIKÄÄNNE
a sudden change
NIKSI
a knack
HARHAUTTAVA SAMANNÄKÖISYYS
misleading similarity
YLLÄTTÄVÄ KYKY
a surprising ability
YLLÄTTÄVÄ OMINAISUUS
an unexpected feature
JOTAIN ON LIIKAA
excess of something
Voit vaikkapa luoda jollekin tavalliselle esineelle yllättävän ominaisuuden etukäteen askartelemalla.

*depot 3*16
JOTAIN PUUTTUU
something is missing
YLLÄTTÄVÄ ULOSPÄÄSY
a surprising exit
YLLÄTTÄVÄ PYSÄHDYS
a surprising stop
YLLÄTTÄVÄ LIIKKEELLELÄHTÖ
a surprising start off
YLLÄTTÄVÄ RÄJÄHDYS
a surprising explosion
YLLÄTTÄVÄ PAUKAHDUS
a surprising detonation
YLLÄTTÄVÄ PIMEYS
a surprising darkness

*depot 4*16
ARVAAMATON ÄÄNILÄHDE
a surprising source of sound
YLLÄTTÄVÄ ENERGIAMUOTO
a surprising source of energy
ILMESTYMINEN YLLÄTTÄVÄSTÄ PAIKASTA
appearance from a surprising location
ILMESTYMINEN YLLÄTTÄVÄSTÄ SUUNNASTA
appearance from a surpricing direction
PAINOVOIMA LAKKAA VAIKUTTAMASTA
gravity loses it´s effect
TÄYSIN ARKIASIOISTA TIETÄMÄTÖN NIMELLISSIVISTYNYT
a bureaucrat knows nothing of the real life
HARHAUTTAVA NIMI
a misleading name

*depot 5*16
Arvaamattomuus saattaa aiheuttaa hämmästyksen, joka purkautuu riemukkaana nauruna. Tässä
vielä muutamia tapoja yllättää yleisö :
ARVAAMATON KOSKETUS
an unexpected touch
YLLÄTTÄVÄ SELVIÄMINEN PULASTA
a surprising way to get out of a trouble
KUOLLUT HERÄÄ HENKIIN
awakening from death
YLLÄTTÄVÄ NÄKÖKULMA
a astonishing point of view
TODENNÄKÖISEN TOTEUTUMATTA JÄÄMINEN
a most probable thing won´t happen
YLLÄTTÄVÄ KATOAMINEN
surprising disappearance
YLLÄTTÄVÄNTUNTUINEN ÄÄNI
a changing voice

Tekniikan ja ajan ilmiöitä seuraamalla ja ennakoimalla löydät varmaan vielä muitakin tapoja
hauskuuttaa. Stand up –esityksistä saat paljon oppimisen arvoista materiaalia. Kuitenkin tärkeintä
on löytää se oma koominen tyylinsä ja kehittää siitä niin naurettava kuin vain voimavarat antavat
myöten.
Näitä Pelleopiston naurattamisen periaatteita voi soveltaa taitoa vaativiin sirkusnumeroihin,
performansseihin, näytelmiin ja ihan mihin tahansa esittävään taiteeseen.
Tämä lista laadittiin, koska uskome että suomalaista löytyy sellaista luovaa hulluutta, jolle olisi
maailmallakin kysyntää. Todisteena tästä väitteestä olkoon vaikkapa ISMO LEIKOLAn vuonna 2014
voittama titteli : The funniest person in the world.
Ismo muuten työskentelee jatkuvasti ja ahkerasti luodakseen uusia hauskuuksia. Muistivihkot
kulkevat aina mukanaan. Ideathan voivat tulla ihan milloin vaan ja ne unohtuvat helposti, jos niitä ei
kirjaa muistiin paperille tai elektronisiin vempeleisiin.
Jos koet kutsumuksesesi tuoda iloa maailmaan komiikan keinoin, suosittelen seuraamaan ISMO
LEIKOLAn esimerkkiä sinnikkäästä ja pitkäjänteisestä antautuneisuudesta.

Iloa elämään
toivottavat
Pelle Gudsson ja Mona Ratalahti

Don´t forget the clowntube-website!

http://clowntube.tv/en/
(I wanna go home!)

Online Clown Academy
https://www.facebook.com/clownacademy/timeline

Florin Florea

http://clownstudies.blogspot.com (for mobile devices)

