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Rovaniemen Teatterin syksyn 2021
reissuteatteriesitys Matkalla on uudenlainen
moniaistillinen ja osallistava esitys, joka on
suunniteltu erityisesti Rovaniemen alueen hoivaja palvelukotien asukkaille. Teoksen on
käsikirjoittanut Rovaniemen Teatterin taiteellinen
johtaja Miika Muranen, toteutuksesta vastaa
teatterin yleisötyöntekijä, teatteri-ilmaisun ohjaaja
Henna Linné.
Matkalla on puolen tunnin mittainen, katsojien aistikokemuksia
herättelevä esitys matkustamisesta, itsensä etsimisestä sekä
lähtemisen ilosta. Matkalla kertoo tarinan naisesta, joka kyllästyy
arkeensa ja päättää matkustaa rahtilaivan mukana kohti
tuntematonta. Vaikka irtiotto tuo suuria ilon hetkiä, keskellä
myrskyävää merta koti-ikävä uhkaa viedä voiton. Pääseekö nainen
perille ja onko sillä edes merkitystä? Tärkeintä hänelle olisi löytää
itsensä.
”Rovaniemen Teatteri on viime vuosina lähestynyt myös sellaisia
katsojia, joilla ei ole mahdollista päästä kokemaan esityksiä
teatterille. Meidän tehtävänämme on mennä heidän luokseen, sillä
teatteri kuuluu kaikille. Tänä vuonna lähestymme
katsomiskokemusta kokonaisvaltaisesti moniaistillisuuden
muodossa. Olen käsikirjoittanut tekstin niin, että meidän
yleisötyöntekijämme Henna Linné voi luoda teokseen yleisön ja
roolihenkilön välistä vuorovaikutusta aistikokemusten kautta. Tarina
on pienimuotoinen seikkailu ja matka, jonka voi turvallisesti kokea
omassa asumisympäristössään”, kertoo Matkalla –esityksen
käsikirjoittaja Miika Muranen.
Reissuteatterin ideana on tehdä teatterielämyksistä kaikille
saavutettavia. Se on osa teatterin yleisötyötä, jonka muita erittäin
tärkeitä tehtäviä ovat mm. tutustuttaa teatterin tekemiseen ja
ohjelmistoon, viedä esityksiä ja työpajoja mahdollisimman monen
lappilaisen saataville kuten päiväkoteihin ja palvelutaloihin ja tehdä
draamakasvatusta Lapin kunnissa ja kouluissa. Kaiken lisäksi
yleisötyöhön sisältyy yhteistyö kulttuurialan toimijoiden kanssa,
teatteriharrasteryhmien tukeminen sekä esiintymis- ja
vuorovaikutustaitojen sekä työhyvinvoinnin edistäminen koulutuksia
tarjoamalla.
”Tunnen olevani etuoikeutettu saadessani viedä yleisötyötä sekä
esittävää taidetta juuri palvelu- ja hoivakoteihin. Heille, joilla ei olisi
muutoin mahdollisuutta päästä kokemaan teatterin taikaa. Matkalla reissuteatteriesitys toimii kohtaamisen välineenä. Se tarjoaa
osallistujille mahdollisuuden heittäytyä mukaan tähän leikilliseen ja
seikkailunmakuiseen maailmaan. Yhdessä tekeminen, eri
aistikokemukset ja ilon kautta syntyvä osallistavuus luovat
turvallisen ympäristön kokea taidetta ja tulla kuulluksi sekä
nähdyksi. Esiintyjänä ja yleisötyöntekijänä minulle on erityisen
tärkeää kohdata jokainen katsoja ja osallistuja ainutlaatuisena
yksilönä”, kuvailee teatterin yleisötyöntekijä Henna Linné
tuntemuksiaan.
Esitys on tilattavissa vierailulle Rovaniemen alueen hoiva- ja
palvelukoteihin 15.11.2021 alkaen.

