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5-13.6 Leros 
15-21.6 Lesbos 

25.6-3.7 Elefsina 
4-7.7 Lavrio 
8-13.7 Skyros 
15-16.7 Ikaria

Odysseia yltää Ithakaan?

MEETING THE ODYSSEY-KIERTUE KREIKASSA 2016

KOLME TEATTERITUOTANTOA KIERTUEELLA

Memories for Life  
(ensiesitys  
23.5.2014 Pietarissa)

Ohjaus: Maria Lundström (FIN)
Koreografia: Lenka  
Vagnerová (CZE)

Seitsemän henkilöä kokevat 
elämän matkansa uudelleen ja 
pyrkivät kertomaan tarinansa 
maisemassa, jossa muistot, 
todellisuus ja haaveet ovat 
samanvertaisia. Mistä me 
tulemme? Miten menneisyytem-
me vaikuttaa meihin ja mihin 
kaikki johtaa? Memories for 
Life-esitykseen on haettu 
inspiraatiota niin Homerok-
sen Odysseian historialli-
sesta kertomuksesta, kuin 
oman aikamme maailmasta. 
Lavalla nähdään seitsemän 
nuorta eurooppalaista näyt-
telijää esittämässä fyysis-
tä ja monikielistä esitystä 
jonka on ohjannut Viiruksen 
taiteellinen johtaja Maria 
Lundström.

“I recommend that you catch 
this performance if at all 
possible and hurl yourself 
on it with your entire body 
like a football goalkeeper 
and to hang on to it. Be-
cause every kicked ball does 
not sail as beautifully as 
this one.” — Kairi Prints,  
Eesti Ekspress, 2014

Waiting for the Rain  
(ensiesitys 5.7.2014 
Opolessa)

Ohjaus: Krystian Kobylka (POL)

Penelopen kohtalosta inspi-
roitu esitys. Penelope, 
nainen joka odotti miestään 
20 vuotta. Mitä hän toivoi, 
mitä hän pelkäsi, saiko hän 
koskaan otetta elämästään? 
Esitykseen kuuluu musiikkia, 
tanssia ja isoja nukkeja.

”Worth experiencing.”
— Kultura Extra, Berlin 2014

Meeting the Odyssey-projekti saapuu kesä- ja heinäkuuksi 
Kreikkaan. Tämä on projektin viimeinen kiertue Euroopassa 
ja siihen osallistuvat lähes kaikki tuotannot ja taiteilijat 
jotka ovat olleet mukana aikaisemminkin. Kiertue tuo mukaan 
noin 50 taiteilijaa koko Euroopasta ja on kunnianosoitus 
Kreikalle ja sen sivilisaatiolle, kulttuurille, filosofi-
alle, mytologialle ja historialle josta me kaikki olemme 
osallisia. Samalla se on kansainvälinen teatterikiertue 
solidaarisuudesta Euroopan unohtamia kreikkalaisia ja pako-
laisia kohtaan. 

2014–2015 aikana Meeting the Odyssey on purjehtinut 
Itämerellä sekä Välimerellä ja saapunut yli 25 satamaan, 
tehnyt 110 esitystä neljästä eri tuotannosta ja luonut noin 
15 Instant-esitystä eri paikoilla ympäri Eurooppaa. Noin 
20000 ihmistä on jo käynyt katsomassa esitystä.

Virolainen kuunari Hoppet on Meeting the Odysseyn kaunis 
laiva joka vie meidät saarelta saarelle. Jokaisessa paikassa 
esitetään 1-4 näytöstä ja luodaan Instant-esityksiä 
paikallisten ryhmien kanssa. Yritämme myös oppia jotain 
paikallisesta historiasta, toivottavasti myös muutaman 
perinteisen tanssiaskeleen. 

Göran Schildt asui Leroksen-saarella, missä hänen ja 
Christine Schildtin talo vieläkin on. Saarella on tunnettu 
tanssi- ja musiikkiperinne. Moni suomalainen on käynyt  
Leroksella osallistumassa regattoihin tai kirjoituskurs-
seille. Pohjoinen Lesbos-saari on kreikkalaisten ja mui-
denkin turistien suosiossa. Molemmat saaret ovat ottaneet 
vastaan tuhansia pakolaisia viimeisen vuoden aikana. Lerok-
sella ja Lesboksella esitetään Memories for Life saarien 
pääkylissä. Yritämme myös saada luvan päästä pakolais- 
leireille toteuttamaan työpajoja ja instant performanssin.

Elefsina on mahdollinen kulttuuripääkaupunki vuonna 2021. 
Tämän pienen kaupungin Ateenan kupeessa on sanottu olleen 
tuhansia vuosia sitten tärkein pyhä paikka Delfin jälkeen. 
Nykyään Elfsina on teollisuuskaupunki merkittävällä kult-
tuuritarjonnalla. Ihmiset saapuvat Ateenasta osallistumaan 
kaupungin kulttuuritapahtumiin. Memories for Life ja lan-
ding_an odyssey esitetään vanhan oliiviöljymyllyn rauniois-
sa, alueella missä eri kulttuuritapahtumia, teatterikursse-
ja ja taidenäyttelyitä järjestetään.

Lavrio ei ole pitkän matkan päässä Ateenasta, lähellä  
Sounio-niemeä missä kuningas Egeus heittäytyi mereen kun 
Theseus palasi mustine purjeineen ja antoi samalla merel-
le nimen. Lavriosta löytyy Kreikan vanhin amfiteatteri. 
Waiting for the Rain esitetään toisella, modernimmalla 
amfiteatterilla kylässä. Lavriosta kuunari Hoppet jatkaa 
Skyros- ja Ikaria-saarille. Kyydissä jatkaa puolalaisia, 
italialaisia ja ranskalaisia ja esitysten Waiting for the 
Rain ja landing_an odyssey kiertue jatkuu. 

sbarchi_un’odissea /  
landing_an odyssey  
(ensiesitys 27.5.2015 
Milanossa)

Ohjaus: Michele Losi 
(ITA) ja Peter Kirk (DK)

toinen puoli — koti-ikävän 
varjopuoli, toisin sanoen 
mahdottomuus tunnistaa, 
tulla tunnistetuksi. Miten 
vaikeaa on tulla takaisin 
kotiin pitkän poissaolon 
jälkeen. Odysseia on hyvin 
läsnäoleva tässä diskover-
siossa Penelopen palatsista 
johon Odysseys palaa. Esi-
tyksen aikana yleisö viedään 
mukaan palatsin tanssi-
lattialle.

Instant-esitykset

Kreikan kiertueen aikana joka satamassa toteutetaan 
Instant-esitys. Michele Losi työskentelee Instant teamissa 
kahden näyttelijän kanssa kesäkuussa. Peter Kirk ja kaksi 
näyttelijää Tanskasta jatkaa Instant-työtä heinäkuussa.

Memories for Life

sbarchi_un’odissea
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