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Martta Bröyer (1897–1979)
Martta Nevalainen oli taiteellisesti suuntautunut jo nuorena ja tähtäsi 
näyttämölle käyden piano-, laulu- ja lausuntatunneilla. Vuonna 1918 
hän aloitti tanssiopinnot Hertta Idmanin tanssikoulussa, ja pian haave 
näyttelijän työstä vaihtui tanssijan uraan. Hän pyrki ruotsinkielisiin 
taidepiireihin ja ilmeisesti tästä syystä vaihtoi 1919 sukunimensä 
Bröyeriksi. Martta Bröyer debytoi tanssijana 1919 ja perusti oman 
tanssikoulun 1920. Hän teki 1920-luvulla opintomatkoja Saksaan,  
erityisesti maailmankuulun Mary Wigmanin oppilaitokseen.

Martta Bröyerin tanssitaide edusti 1900-luvun alussa Suomeenkin 
rantautunutta uutta taidetanssin muotoa, jolla oli useita nimityksiä: 
moderni tanssi, plastillinen tanssi tai vapaa tanssi. Tavoitteena oli 
irtautua baletin kahlitsevista rakenteista ja säännöistä. Teknisen lois-
ton lisäksi koulutuksessa korostettiin ilmaisua ja tulkintaa. Saksankie- 
linen termi freie Tanze viittaa myös tanssin vapauteen musiikista.

Mary Wigmanin johdolla Martta Bröyer perehtyi muun muassa kansa- 
tieteellisiin aiheisiin ja omaksui idean tanssista vain lyömäsoitinten 
säestyksellä. Tältä pohjalta hän loi oman Bröyer-suuntansa, bröyerismin, 
joka tarkoittaa tanssia runonlausunnan säestyksellä. Ensi kerran tätä 
uutta taidemuotoa esitettiin Kino-Palatsin lavalla 1927. Bröyer-suunta 
ei koskaan saanut varauksetonta kiitosta kriitikoilta. 

Tanssinopetus oli Bröyerille tärkeää uran alusta asti, ja hän oli omana 
aikanaan edistyksellinen pedagogi, joka kannusti nuoria oppilaitaan 
luovaan itseilmaisuun ja antoi näytöksissä tilaa näiden omille  
koreografioille. Bröyerille myönnettiin Pro Finlandia -mitali 1956, ja 
Bröyer-opisto toimi 1960-luvulle asti. Tanssin ohella Bröyer ansioitui 
kulttuuriperintötyössä ja pelasti vanhan helsinkiläisen sukutalonsa 
nykyisin Ruiskumestarin talona tunnetuksi museoksi.

* *

Aikoinaan ristiriitaisen vastaanoton saanut bröyerismi innoittaa tämän 
päivän taiteentekijöitä, tanssitaiteilija Tiia Hämäläistä ja äänitaiteilija 
Marika Hyväristä. He ovat luoneet runotanssiteoksen, jossa Martta 
Bröyerin käyttämät runot kohtaavat nykyrunouden ja hänen liikekie-
lensä vaikutteet sulautuvat nykytanssiin. Johdannoksi kuullaan lyhy-
esti Bröyerin elämästä ja urasta.
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Runo

Eriskummainen kantele 
Kanteletar

Katkelma kokoelmasta Omantunnon asioita 
Vilja-Tuulia Huotarinen

Näky

Mustat helmet 
Yrjö Jylhä

Katkelma kokoelmasta Kyborgi nimeltä Mu / Kyborgi nimeltä Ada 
Paavo Kässi

Huumaus

Äidin surut 
Eino Leino

Katkelma kokoelmasta Änimling 
Stina Saari

* * 

Alustus Martta Bröyerin elämästä ja urasta: 
Tutkija Anne Rysti, Helsingin kaupunginmuseo

Yleisökeskustelu esityksen jälkeen: 
Tanssitaiteilija Tiia Hämäläinen 
Äänitaiteilija Marika Hyvärinen 

Museonjohtaja Johanna Laakkonen



Tiia Hämäläinen on helsinkiläinen tanssitaiteilija. Hän on valmistunut 
tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2005 ja tanssi- 
pedagogiksi (AMK) Kuopiosta 2003. Hämäläinen on toiminut moni- 
puolisesti tanssin kentällä niin tanssijana, opettajana, kouluttajana 
kuin koreografina erilaisissa konteksteissa. Oman taiteellisen työnsä 
lisäksi hän toimii tanssijana Tanssiteatteri Sivuun Ensemblessa ja ba-
letin- ja nykytanssinopettajana Helsingin tanssiopistossa. Hämäläinen 
sukeltaa töissään tanssin, kuvan, tekstin ja äänen dialogisuuteen sekä 
pohtii liikkeen ja pysähtyneisyyden vuorottelua, hetkessä olemista.  

Marika Hyvärinen on vantaalaistunut ääni- ja säveltaiteilija, joka 
on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 2015. 
Hyvärinen tekee äänitaidetta, sovituksia, sävellyksiä sekä installaa-
tioita, osallistuu videotaideprojekteihin sekä performansseihin ja 
opettaa musiikkia freelancerina. Hyvärinen on kiinnostunut musiikin 
kerrostumien pöyhimisestä ja väärinkäyttämisestä sekä hauraiden ja 
katoavien äänien työstämisestä eri medioita hyödyntämällä.

* *

Runo – Näky – Huumaus on nähty aikaisemmin elokuussa 2022  
Ruiskumestarin talon pihalla Helsingissä ja Nuijantalossa Pälkäneellä.

Kannen kuva: Helander / Helsingin kaupunginmuseo.


