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1. Johdanto 
 

Suomalainen nykyteatteri tekee pelinavauksensa Italiassa syksyllä 2011, kun suomalaiset tuotannot, 

näytelmätekstit  sekä suomalais-italialaiset yhteistuotannot ovat esillä Firenzen kyljessä sijaitsevassa Sesto 

Fiorentinon kaupungissa, Intercity-festivaalilla. Festivaalin tarjoama mahdollisuus on jo huomattava 

ponnahduslauta Italiassa, maassa, jonka markkinoille ei ainakaan tämän tutkimuksen perusteella ole erityisen 

helppo päästä. Olisiko suomalaisella nykyteatterilla kuitenkin vetovoimaa muuallakin Italiassa, olisiko 

Intercityn avulla mahdollista löytää muitakin yhteistyön muotoja ja jatkuvuutta kulttuuriviennille, teattereiden 

keskinäiselle verkostoitumiselle ja mahdollisille yhteistuotannoille? Näihin kysymyksiin on helpompi etsiä ja 

löytää vastauksia jos tiedämme, millaista teatteria Italiassa tehdään ja millaiset Italian  markkinat ovat 

ylipäätään.   

Tämän maaselvityksen tavoitteena on antaa kuva siitä, mikä on nykyteatterin tila Italiassa ja mistä oikeastaan 

puhutaan kun puhutaan nykyteatterista. Materiaali ja näkemykset, joita tutkimuksessa tuodaan esiin perustuvat 

reilun kolmen viikon aikana haastateltujen ihmisten ja allekirjoittaneen kokemuksiin ja mielipiteisiin. On myös 

mainittava, että juuri ennen matkaani ja matkalla ollessani Italian hallitus oli toteuttamassa 

säästötoimenpiteitään, noin 40 prosentin leikkauksia kulttuurin määrärahoihin ja tämä luonnollisesti heijastui 

melko vahvasti tavattujen henkilöiden mielipiteistä.  Tämän jälkeen Italiaan kuitenkin nimitettiin uusi 

kulttuuriministeri, ja syystä tai toisesta aiottuja leikkauksia ei toteutettukaan. Tilanne siis elää jatkuvasti. 

Aineistoa kerättiin tapaamalla alan ammattilaisia 7.3.- 25.3.2011, kaikkiaan 25 eri tahoa, 14 kaupungissa eri 

puolilla Italiaa aina kengänkorosta pohjoiseen Milanoon joten tutkimus on jokseenkin koko maan kattava. 

Italialaisesta teatterista ja teatteritiloista puhutaan monilla eri termeillä eikä osa niistä ole käännettävissä joten 

on ehkä aiheellista avata termistöä hiukan. 

Teatteritilat: 

Teatro stabile pubblico – valtion tukema kiinteä teatteri vaihtuvalla ohjelmistolla, ohjelmisto koostuu klassisista 

teksteistä ja oopperasta, voitaneen kutsua myös perinneteatteriksi 

Italian ensimmäinen valtion täysin tukema teatteri oli Milanon Piccolo Teatro, alkaen 50-luvulta. Tänä päivänä 

teatro stabileja on Italiassa kaikkiaan 17. 

Teatro stabile d’innovazione -  valtion tukema, nykyteatteria ohjelmistossaa painottava teatteri, joiden 

toimintaan sisältyy, lasten- ja nuortenteatteria, nykyteatteria ja usein myös musiikkia. Toimintaperiaatteisiin 

kuuluu teatterin ja uuden teatterikielen kehittäminen. Näille ”innovaatioteattereille” on tärkeää myös alueellinen 

yhteistyö. 

Näiden lisäksi on olemassa teatro stabile privato, teatteri joiden rahoitus tulee sekä  julkiselta että yksityiseltä 

sektorilta. 

Teatterityypit: 

Teatro tradizionale - traditioteatteri , ”peruukki”teatteri. Klassikkotekstejä perinteisin sovituksin. 

Teatro di ricerca, teatro sperimentale – etsivä, kokeileva teatteri, vastaavat kumpikin suomalaista termiä 

nykyteatteri. 
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2. Maaselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 
 

Selvityksen tavoitteena on tuoda julki kokemuksia, näkökulmia ja käytänteitä eli sillä ei ole teoreettista 

viitekehystä tai muutenkaan tutkimuksellista otetta. Selvitys pyrkii olemaan käytännönläheinen tietopaketti 

italialaisista teatterimarkkinoista. 

Asiantuntijamatkan tavoitteiksi asetettiin: 

- Italian nykyteatterikentän tunteminen ja käytänteisiin tutustuminen 

- nykyteatterin markkinatilanteen selvittäminen 

- italialaisten festivaalijärjestäjien ja muun teatterikentän kanssa verkostoituminen 

- tukea TAIVEXin opintomatkaa Firenze Intercity Helsinkiin (syksy 2011) tarjoamalla tietoa italialaisista 

käytänteistä 

- etsiä uusia mahdollisuuksia jalkautua Italiaan 

- edistää suomalaisen taiteen vientiä jakamalla tietoa suomalaisesta teatterista ja tekijöistä 

- luoda pohjaa mahdollisille tulevaisuuden yhteistyökuvioille  
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3. Italian kaksi teatteria 
 

Italian teatterikenttää määrittää voimakas kahtiajakautuneisuus. Käytännössä Italiassa  on valtion tukemia 

kiinteitä ooppera- ja teatteritaloja, joiden ohjelmisto koostuu ainoastaan oopperasta, klassisista, useimmiten 

italialaisista teksteistä ja niiden perinteisistä sovituksista, sekä kaupallisista esityksistä ja musikaaleista. Toisen 

puolen muodostavat teatteritalot, joita kutsutaan nimellä ”teatro stabile d’innovazione”, innovaatioteatteri. 

Näiden ohjelmistosta löytyy uutta näytelmäkirjallisuutta, nykyteatteriesityksiä, vierailevia ohjaajia sekä 

teatterikasvatusta. Italiassa nykyteatterista puhuttaessa tarkoitetaan siis laajemmalla skaalalla tehtävää teatteria 

ja nykyisyydestä puhuttaessa on muistettava, että Italian teatteri on syntynyt 2000 vuotta sitten. Toisin sanoen 

Italiassa teatterilla on pitkä perinne, jollaista ei Suomessa ole ollut. Italialaisen mittapuun mukaan suomalaisesta 

esittävien taiteiden kentästä ainoastaan ooppera voitaisiin sisällyttää tähän perinteisyyden laatikkoon. 

Esitystavaltaan ja varsinkin tematiikaltaan suuri osa suomalaisesta teatterista luettaisiin Italiassa nykyteatteriksi. 

Koska italialainen teatteri on alkuaan syntynyt eliitin viihdykemuodoksi, on siitä oletettavasti jäänteenä käsitys, 

että teatterissakäynti olisi edelleenkin tietynlaisen sivistyneisyyden mittari. Moni italialainen käykin siis 

teatterissa, ”koska teatterissa kuuluu käydä”. Kyse ei haastateltujen tekijöiden mukaan kuitenkaan ole siitä, 

etteikö italialaista katsojaa kiinnostaisi uuden näkeminen ja kokeminen, mutta lähtökohtaisesti teatteriin 

suhtaudutaan hyvin eri tavoin kuin Suomessa, aivan kuin teatteri ei olisi jokamiehen tai -naisen ulottuvissa. 

Tämä kuitenkin pätee vain perinteisiin laitosteattereihin.  

Perinteisen teatterin ja nykyteatterin kahtiajakautuneisuus tuntui välillä hyvinkin käsinkosketeltavalta. 

Tapaamieni ihmisten puheiden perusteella perinteisten kiinteiden teatterien ympärillä on näkymätön muuri 

jonka läpi ei ole pääsyä. Perinteitä halutaan pitää yllä ja muutamia poikkeuksia lukuunottamatta näihin isoihin 

teatteritaloihin nykyaikaisilla teksteillä ei ole sisäänpääsyä. Sama pätee myös näyttelijöihin, harva perinteisen 

teatterin näyttelijä lähtee mukaan innovaatioteatterien produktioihin ja toisinpäin. 

 Suurten teatteritalojen johtajanimitykset ovat usein poliittisia. Johtaja palkkaa kaudeksi ohjaajan, useimmiten 

edes tietämättä, mitä ohjaaja aikoo ohjelmistoon työstää. Ohjaaja kuitenkin usein kutsutaan toisesta 

laitosteatterista. Näillä kiinteillä teatteritaloilla on myös tapana tehdä esitysvaihtoa keskenään ja näin muille 

vieraileville esityksille ei  ohjelmistossa jää tilaa. Perinteiset teatteritalot ja innovaatioteatterit harvoin 

kommunikoivat keskenään vaikka Italiassa onkin teattereita, joiden pääkriteerinä on taiteellinen taso ja jotka 

sisällyttävät ohjelmistoon kummankinlaista teatteria, perinteistä ja kokeellisempaa. 

Oman haasteensa tuo myös teatterijärjestelmän luonne. Poliittiset vaihdokset yleensä tarkoittavat vaihdoksia 

myös teatterien johdossa.  Esimerkiksi Rooman Teatro di Romassa, jolla on kaksi teatteria, Teatro Argentina ja 

Teatro India, johtaja valitaan normaalisti kolmivuotiskaudeksi ja uudelleenvalinta on mahdollinen. Saattaa myös 

olla, että kolmivuotiskauden jälkeen johtajan sopimusta jatketaan vuodeksi kerrallaan. Kuitenkin, Teatro di 

Roma on valtion tuen piiriin kuuluva teatteri ja hallituksen vaihtuessa valtion tai kunnan tasolla vaihtuu johto 

myös teatterissa. Menneen seitsemäntoista vuoden aikana teatterilla on ollut 6 johtajaa.  

Tämä järjestelmä saa aikaan sen, etteivät teatterit koskaan ole varsinaisesti turvassa ja tasapainon löytäminen on 

vaikeaa sillä johtajalle pitkän aikavälin projektit ja ohjelmiston suunnittelu ovat melko mahdottomia. Tulevasta 

vuodesta ja jatkosta ei ole tietoa ja äkilliset muutokset ovat aina mahdollisia. Pitkän aikavälin 

suunnittelukulttuuria ei Italiassa teatteripiireissä siis juurikaan ole, olosuhteiden pakosta. 
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4. Nykyteatteri Italiassa 
 

Kuten jo kävi ilmi, nykyteatterin käsite Italiassa on hieman erilainen kuin Suomessa ja näin myös sen asema. 

Ensimmäisen aallon nykyteatteriryhmät ovat syntyneet 1970-luvulla ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 

kentälle on ilmestynyt ryhmiä, jotka tekevät kokeellisiakin tuotantoja ja jotka aidosti venyttävät teatterin 

käsitettä ja luovat uutta, kansainväliselläkin tasolla. Italian nykyteatterikenttä ei myöskään koe teatterin ja 

tanssin erottamista toisistaan kovinkaan tärkeänä. 

Nykyteatterin kategoriaan voidaan sisällyttää kaikki, mikä ei ole oopperaa tai Danten aikalaisia (luonnollisesti 

sovituksesta riippuen), sanoipa joku nykyteatterin alkavan Pirandellostakin. Se edustaa edelleen melko pientä 

osaa italialaisesta teatterista, joidenkin arvioiden mukaan noin 30 prosenttia kaikesta esitettävästä teatterista 

Italiassa.  Italiassa ei varsinaisesti käytetä ilmaisua nykyteatteri, siitä puhuttaessa käytetään termejä ’teatro di 

ricerca, teatro sperimentale ’, eli etsivä tai kokeellinen teatteri, kuten johdannosta kävi ilmi. 

Viimeisimmän aallon italialaiset nykyteatteriryhmät ovat kaikki keskenään hyvin erilaisia ja jokaisella on oma 

tyylinsä ja estetiikkansa, vaikka niistä tiettyjä samoja piirteitä löytyykin. Nuoret ryhmät ja kollektiivit pyrkivät 

hyvin vahvasti luomaan uusia ilmaisutapoja ja haluavat venyttää teatterin käsitettä. Puheteatterista ollaan 

joissain ryhmissä luovuttu kokonaan (Santasangre) ja toiset etsivät muita keinoja irtautua perinteisistä teatteri-

ilmaisun keinoista (Societas Raffaello Sanzio, Muta Imago). Leimallista näille ryhmille on erittäin vahva 

fyysisyys ja visuaalisuus. Työskentely on myös vahvasti kollektiivinomaista, ryhmillä harvoin on ohjaajaa vaan 

ideointi ja toteutus on koko ryhmän yhteistyön tuotos. Ryhmien esityksille yhteistä on myöskin tematiikka. 

Maasidonnaisista teemoista on luovuttu ja käsiteltävät aiheet ovat universaaleja ja tämä on varmasti auttanut 

monien ryhmien pääsyä Italiasta myös kansainvälisille markkinoille. 

Nykyteatteria esitetään teatro stabile d’innovazionessa, innovaatioteatterissa. Innovaatioteatterit ovat 

julkishallinnon tunnustamia ja tukemia tai yksityisiä  ja niiden tehtävä on tukea uutta teatteria, uutta 

teatterikieltä, uutta näytelmäkirjallisuutta ja usein nämä teatterit työskentelevät paljon myös lasten ja nuorten 

kanssa ja ne ovat myös aktiivisia toimijoita alueellaan. 

Innovaatioteattereilla, kuten teattereilla ylipäätään Italiassa harvoin on omaa ensemblea, joten niiden ohjelmisto 

rakentuu vierailuesityksistä, ja näistä vierailuista rakentuu suuri osa nykyteatteriryhmien vuosittaisesta 

toiminnasta. Teatterista riippuen, näytös on ohjelmistossa yksittäisestä esityksestä viiden viikon vierailuun. 

Esitykset siis ovat vain osa koko vuoden ohjelmistosta, lava-aika jaetaan tanssin, musiikin, työpajojen ja 

lastenteatterin kanssa. Milanon Piccolo Teatro on ainut italialainen teatteri, joka on onnistunut rakentamaan 

pysyvämmän repertuaarin ja vielä tänäkin päivänä pystyy tuomaan lavalle Strehlerin aikaisia töitä. Giorgio 

Strehler oli Milanon Piccolo Teatron perustajia, jonka suurin osa töistä ajoittui 1950-1980 väliselle ajalle. 

Italian nykyteatterikenttä on erittäin laajalle levinnyt, eikä maassa ole varsinaista teatterien keskittymää Emilia-

Romagnan aluetta lukuunottamatta. Merkittäviä nykyteatteritaloja löytyy Leccestä Torinoon. Teattereiden koko 

vaihtelee alle sadan paikan teatteritiloista aina usean sadan suuriin saleihin mutta keskimäärin innovaatioteatterit 

ovat 200-300 paikkaisia tiloja. 

 

Italialainen nykynäytelmäkirjallisuus painii samojen haasteiden kanssa kuin muukin teatteri. Tekstejä on mutta 

ne pääsevät lavalle asti vain harvoin sillä perinteiset talot kierrättävät vuodesta toiseen vanhoja tekstejä ja 

vierailunäyttämöillä kiertävät ryhmien omat teokset. Italiassa ei ole Suomen kaltaista vahvaa käytäntöä tuottaa 

nykynäytelmiä esityksiksi asti. 
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Nykyteatteriin keskittyviä teattereita: 

Teatro della Tosse, Genova 

Cantieri Teatrali Koreja, Lecce 

Nuovo Teatro Nuovo, Napoli 

Teatro Kismet, Bari 

Teatro delle Albe, Ravenna 

La Città del Teatro, Cascina 

CSS/ Teatro Stabile di Innovazione, Udine 

ERT Emilia-Romagna Teatro Fondazione, Modena 

Teatro Studio di Scandicci, Scandicci 

Teatro della Limonaia, Sesto Fiorentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Emilia-Romagnan hallintoalue 

 

Emilia-Romagnan hallintoalue nousee usein esiin nykyteatterista puhuttaessa ja siitä voidaan melkein puhua 

jo käsitteenä italialaisella teatterikentällä. Tällä alueella teatteritoiminta on hyvin tuettua, aktiivista ja 

eteenpäin pyrkivää. Tällä alueella ovat syntyneet viime vuosikymmenten Italian taiteellisesti 

merkittävimmät teatterit, nykyteatteriryhmät ja festivaalit. Suurin osa italialaisista ulkomailla kiertävistä 

ryhmistä, kuten Motus ja Societas Raffaello Sanzio ovat Emilia-Romagnan alueelta.  

ERT - Emilia-Romagna Teatro Fondazione eli Emilia Romagnan teatteri ja sen johtaja Pietro Valenti ovat 

ilmeisesti olleet merkittävänä apuna ja tukena ryhmien pyrkiessä kansainvälisille kentille. Valenti on tehnyt 
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paljon työtä taiteellisen teatterin eteen ja tukenut ryhmiä ja tarjonnut niille esitystilan. ERT on mukana 

kansainvälisessä , EU-rahoitteisessa Prospero-teatterihankkeessa ja tehnyt yhteistyötä Tampereen 

Yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen kanssa. Prospero-hankkeen myötä syntyneitä yhteistyö on 

nähtävissä tänäkin vuonna Tampereen teatterikesässä 

5. Teatterien ohjelmistorakenne 
 

Suurimmalla osalla teattereita ei ole omaa näyttelijäkuntaa eikä muutakaan taiteellista henkilökuntaa. 

Useimmiten talosta löytyy pelkkä ohjaaja (mikäli teatteri ei ole puhdas vierailunäyttämö), joka valitsee kaiken 

tuotantokohtaisesti, aina tekstistä skenografiin ja näyttelijöihin. Useimmiten kuitenkin ohjelmisto koostuu 

vierailuesityksistä joita esitetään ”x” kertaa. Vierailuesitys sanana kuvaa systeemiä varsin hyvin sillä yli 

kuukauden mittainen vierailu on melko poikkeuksellista. Useimmiten esityskertoja on muutama samassa 

paikassa. Esitysten vaihtuvuus on siis erittäin suurta ja useiden teatterien ohjelmistoon sisältyy paljon muutakin 

kuin teatteria. Monilla teattereilla on erillinen ohjelmisto koululaisille, ne järjestävät workshopeja taiteilijoille, 

on konsertteja ja joskus myös elokuvailtoja. 

Useilla teattereilla on myös rinnakkaisia ohjelmistoja joista toinen tarjoaa draamaa ja toinen kokeellisempaa 

teatteria ja näihin on erilliset kausikortit. 

Viime vuosien tuntuvat määrärahojen leikkaukset ovat vaikuttaneet myös ohjelmistovalintoihin, niin teatterin 

kuin ryhmienkin näkökulmasta. Tuotannot ovat kirjaimellisesti keventyneet, lavastusrakenteet, tekniikka ja 

näyttelijöiden määrä /produktio ovat määrällisesti vähentyneet. ’Ilman rahaa ei tehdä Brechtiä’, totesi Silvia 

Cabasino Teatro di Romasta. Teatterit eivät myöskään pysty ostamaan esityksiä samassa määrin kuin ennen 

vaan enenevässä määrin teatterit tarjoavat ryhmille lipunmyyntisopimusta, ”ryhmä 70% -teatteri 30% 

lipputuloista” pienentääkseen taloudellisia riskejä. 

6. Kiertävä teatteri 
 

Italialainen teatteriperinne perustuu kiertävälle teatterille ja tämä perinne muodostaa edelleen pohjan 

teatterikentälle ja käytännöille. Teatteri tulee yksilön luo. Italiassa on paljon teattereita, joilla ei ole lainkaan 

omaa taiteellista henkilökuntaa, vaan se kiinnitetään produktiokohtaisesti. Teatterien ohjelmiston muodostavat 

siis vierailevat esitykset, jotka viipyvät pari päivää kerrallaan ja jatkavat matkaa seuraavaan kaupunkiin tai 

maahan.  

Italiassa liikkuvat niin ihmiset kuin kalustokin. Raskaidenkaan rakenteiden kierrättämiselle ei nähdä estettä, 

toisaalta teatterien oma, usein puutteellinen varustetasokin tätä edellyttää. Koko esitys kulkee usein suurissa 

autoissa ja mukana kulkee kaikki lavatekniikasta lähtien. Teatteritiloilla ei aina ole tarjota talon puolesta 

tekniikkaa. Kiertuetoimintaa harjoittavat kaikki, niin pienet kuin suuretkin teatterit.  

7.  Residenssit 
 

Italiassa toimii muutamia esittävien taiteiden taiteilijaresidenssejä jotka usein ovat fyysisesti teatteritiloja 

liikuteltavine katsomoineen, näyttämöineen ja av-kalustoineen tarjotaan talon puolesta. Näiden lisäksi 
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residenssin läheisyydessä löytyvät majoitustilat (foresteria), joissa taiteilijat voivat majoittua residenssinsä ajan, 

jolloin taiteilijat voivat keskittyä täysipainoisesti työskentelemään residenssissä.  

Teatterien kiertävän luonteen ja harjoitustilojen vähäisyyden vuoksi vain harvoilla teatteriryhmillä on omaa tilaa 

joten residenssien tarjoama työskentelytila on edellytys useiden ryhmien toiminnalle. On yleistä että ryhmä 

panee alulle uuden projektin ja työstää sitä viettäen kuukauden kerrallaan yhdessä residenssissä ja siirtyen sen 

jälkeen aina seuraavaan ja näin syntyy tietyn mittainen työskentelyjakso jolloin projekti saadaan esityskuntoon. 

Residensseihin ei ole erillistä hakuohjelmaa tai -aikaa vaan haku on jatkuvasti auki ja työskentelyjaksot 

vaihtelevat parista viikosta muutamaan kuukauteen. 

Mondainossa sijaitsevassa Arboreto-residenssi on perustettu puhtaasti palvelemaan taiteilijoiden tarpeita. 

Taiteilijoille annetaan vapaat kädet, työskentelytilan myöntäminen ei ole vastikkeellista vaan taiteilijat voivat 

itse halutessaan tarjota yleisölle esityksen residenssin päätteeksi tai sen aikana mutta sitä ei heiltä edellytetä. 

Residenssit tarjoavat tiloja myös työpajojen järjestämiseen ja näytöksien tarjoamiseen. 

Osa residensseistä järjestää myös omia, taiteelliselta tasoltaan merkittäviä ja tunnettuja festivaaleja, kuten 

Centrale Fies Dro:ssa ja Inteatro Polverigi:ssa. Edellämainittujen toimintojen lisäksi  jotkin residenssit toimivat 

esitysten tuottajina ja tukevat nuoria ryhmiä. Centrale Fies Dro:ssa on vuodesta 2007 tukenut seitsemää 

nykyteatteriryhmää tarjoten näille toimintatukea aina tuotannosta hallinnollisiin tehtäviin. 

 

 

 

 

 

8. Festivaalit 
 

Sekä nykyteatterille että ulkomaalaisille esityksille paras paikka tulla nähdyksi Italiassa ovat esittävien taiteiden 

festivaalit. Ne toimivat monille ponnahduslautana ja esitysten ”testauspaikkana”. Italiassa on monta 

nykyteatteriin ja esittäviin taiteisiin keskittyvää festivaalia ja niiden ote on yleensä kansainvälinen, ohjelmistosta 

huomattava osa on ulkomaalaisia ohjaajia ja produktioita, joten niille on ylipäätään helpompi päästä 

esiintymään kuin teattereihin. Italialaiset festivaalit kestävät usein useamman viikon mutta festivaalin rakenne 

on silti hyvin samanlainen kuin teatteriohjelmistojen, yksi ryhmä siis esiintyy kerran-pari ja jatkaa matkaa 

seuraavaan. Kuten aiemmin todettiin, festivaali-turnee muodostaa suuren osan ryhmien vuosittaisesta työstä. 

Nykyteatterifestivaaleilla esiintyvät usein samat ryhmät joten pientä kilpailua festivaalien välillä on siitä, kuka 

saa ensiesityksen.  

Raportin lopusta löytyy lista lyhyine esittelyineen kaikista italialaisista festivaaleista joiden ohjelmistossa on 

nykyteatteria. 

L'Arboreto, Mondaino L'Arboreto, Mondaino 
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9. Rahoitus 
 

Poliitiikka on sidoksissa kulttuuriin hyvin vahvasti ja niin ollen myös taiteen rahoitukseen. Italian 

kulttuuripoliittinen verkosto on hyvin hajanainen ja kulttuurikentän vastuut ja päätöksenteko jakautuvat kolmen, 

joskus jopa neljän hallintotason kesken; valtio, läänit, provinssit ja kunnat omine hallintoineen rahoittavat 

suurimman osan kulttuuritoiminnasta. Tästä johtuen taiteen ja liikkuvuuden tukeminen vaihtelevat alueittain, 

riippuen jokaisen alueen vaalikauden aikaisesta hallinnosta ja poliittisten päättäjien intresseistä. On kuntia joissa 

teatteritoiminnan tukeminen on vahvaa ja kulttuurivaihtoon on omat määrärahansa, kuten Leccessä kun taas 

esimerkiksi Milanon kaupunki ei tue paikallisia esittävän taiteen festivaaleja rahallisesti lainkaan.  

Italian kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii FUS- fondo unico per lo spettacolo, eli esittävien taiteiden 

rahoitusmekanismi, joka rahoittaa yhdestä ”kakusta” kaikkia esittävien taiteiden alalla toimivia tahoja; teatteria, 

elokuvaa, musiikkia jne. Lainsuojan puuttuessa, vuosittain jaettavalla summalla ei ole mitään raameja,0 joten on 

aina istuvasta hallituksesta kiinni, mitä summalle tapahtuu. Tämänhetkinen Italian oikeistohallitus oli 

alkuvuodesta leikkaamassa kulttuurin määrärahoja lähes 40%, historiallisen alhaiselle tasolle, 258 miljoonaan, 

kunnes nimitettyään uuden kulttuuriministerin toukokuun alussa hallitus perui myös aiotut leikkaukset. 

Teatterimaailman kahtiajakautuneisuus näkyy myös teattereiden rahoituksessa. Lähes puolet vuosittaisesta 

esitystaiteen budjetista on korvamerkitty 12 kansalliselle oopperalle. Kritiikkinä onkin esitetty, että julkiset 

instituutiot tukevat enimmäkseen lyhyen aikavälin projekteja sillä niiltä puuttuu pitkän aikavälin näkemys eikä 

arvoa osata antaa pitkäaikaisille projekteille. Lyhyen aikavälin projektit antavat nopeasti tuloksia ja näkyvyyttä 

niitä tukevalle hallinnolle ja tästä syystä ministeriö ja kaupunginhallinto tukevat niitä. On myös kritisoitu, että 

Italiassa taiteellisena arvona ja laatumittarina pidetään liian usein tuottavuutta ja myytyjen lippujen määrää. 

Tilanteessa, jossa suuret talot vievät leijonanosan rahoituksesta, ovat  innovaatioteatterit yhdessä 

nykyteatteriryhmien ja festivaalien kanssa altavastaajan roolissa. Joidenkin epäilyjen mukaan takana saattaa 

myös olla poliittinen agenda hiljentää soraäänet, sillä nykyteatterissa usein otetaan kantaa epäkohtiin ja vallassa 

oleva hallinto harvoin saa osakseen suitsutusta. 

Kaupunginhallinnon tasolla kyse voi joskus olla myös puhtaasti ahneudesta jossa kaupungin päättäjät haluavat 

osansa menestyksestä ja mikäli tähän ei suostuta, vaikeutetaan toimintaa tavalla tai toisella. 

Teatterin arvostus ylipäätään Italiassa on kokenut kovia kolauksia istuvan hallituksen linjauksien toimesta. ETI, 

Ente Teatrale Italiano, Italian teatteri-instituutti, joka tehtävänä oli tukea teatteritoimintaa ja edistää 

kulttuurivaihtoa ja joka oli alullepanijana kulttuurivaihtoprojekteissa, kuten SPACEssa, lakkautettiin 

säästötoimenpiteinä kesäkuussa 2010 koska sitä ei koettu tarpeellisena. ETIn henkilöstö ja toiminnat siirrettiin 

kulttuuriministeriön alle mutta niitä ei ole uudelleenmääritelty.  

Toisena esimerkkinä Italian teatterikentän poliittisestä myllerryksestä Napolin teatterifestivaalin kanssa sovittu 

tapaaminen, joka peruttiin leikkausten seurauksena, sillä festivaalin tulevaisuudesta ei ollut enää tietoa. 

Myöhemmin sain kuulla, että festivaalin hallinto on järjestetty uudelleen ja sillä on uusi johtaja joten toiminta 

jatkuu, erilaisella ohjelmistoprofiililla tosin. Matkani aikana kuulin tarinoita useammista teatteritaloista jotka 

ovat sulkeneet ovensa rahojen loputtua. Toiset säästävät esimerkiksi lämmityskustannuksissa pitääkseen ovet 

auki ja teatterin toiminnassa. 

Osa ihmisistä on myös sitä mieltä että tämänhetkiset mullistukset saattavat olla hyväksi esittävien taiteiden 

kentälle ja näkevät ne mahdollisuutena muutokseen. Paikallaan seisovat teatterit joutuvat ehkä hiukan uudelleen 

pohtimaan toimintaansa ja mahdollisesti uudistamaan sitä. 
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10. Markkinointi 
 

Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta italialaiset ryhmät ja näytelmäkirjailijat hoitavat itse oman 

markkinointinsa. Teatteriseurueiden henkilöstöön kuuluu yleensä henkilö, joka on vastuussa pr-tehtävistä ja 

suhdetoiminnasta, taiteellisen ja hallintohenkilöstön lisäksi. Yksi poikkeuksista on Motus, joka on yksi Italian 

parhaiten ulkomailla menestyneistä ryhmistä. Se siirtyi hiljattain ulkomaalaisen agentuurin edustettavaksi. 

Näytelmäkirjailijoita edustavia italialaisia agentuureja ei ilmeisesti ole lainkaan, muutamia yksittäisiä pieniä 

toimijoita lukuunottamatta, levityksestä ja tekijänoikeuksista ja palkkioista vastaa Italiassa Kopioston ja 

Sanaston tyyppinen järjestö SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori.n Sillä on kaikkiaan 13 aluetoimistoa 

ja sen sisällä toimii 600 ”agenttia”.  

Ministeriön lakkautettua ETIn ei Italiassa ole erillistä teatterien ja ryhmien puolesta toimivaa tahoa tai 

kattojärjestöä joten pr-työn tekeminen on ryhmien itsensä vastuulla. Tästä syystä markkinointimateriaaliin 

panostetaan ja se on ammattimaisesti tehtyä ja materiaali on yleensä tarjolla sekä italiaksi että englanniksi ja 

painotus on nettisivuissa ja sosiaalisessa mediassa.  Myös DVD-materiaalit ovat yleensä englanniksi 

tekstitettyjä. 

11. Teatterikoulutusinfrastruktuuri 
 

Italian tunnetuimmat teatterikoulut ovat Rooman Accademia nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico sekä 

Milanon Piccolo Teatron alaisuudessa toimiva teatterikoulu. Näiden lisäksi Italiasta löytyy lukematon määrä 

yksityisiä kouluja, jotka tarjoavat teatterialan koulutusta. Koulutus on kurssimuotoista joten kouluja saatetaan 

käydä useampia. Nykyteatteriryhmien parissa alan koulutusta ei kuitenkaan pidetä olennaisena asiana eikä 

edellytyksenä teatterin tekemiselle, joidenkin mielestä se on jopa enemmän haitta kuin hyöty ja koulutetut 

henkilöt ovat hiukan outolintuja nykyteatteripiireissä. Ryhmiä haastatellessa saattoi välillä saada kuvan , että 

kouluttamattomuudesta oltiin jopa ylpeitä. Useissa ryhmissä näyttelijät ovatkin ”pystymetsästä” tulleita, jotka 

vähitellen opettelevat näyttelijätyön työskennellen ryhmän kanssa.  

 

12. Esityksen elinkaari 
 

Esityksen elinkaari  ja määritelmät hyvin menestyneestä esityksestä vaihtelivat riippuen haastateltavasta. 

Rooman Teatro Argentinan tuottamilla esityksillä on noin 21 näytöstä eli noin neljä kuukautta ja sen lisäksi 

kiertueen näytökset.  Niiden elinkaari on enimmillään kaksi kautta jo senkin takia että teatterilla ei ole lainkaan 

talon omaa taiteellista henkilökuntaa joten taiteilijoiden kiinnittäminen pidempään kuin kahdeksi kaudeksi on 

hyvin vaikeaa. Teatro Argentinassa kausi kestää lokakuusta toukokuuhun.  

Puheteatteriryhmillä  tuntui olevan enemmän esityksiä kuin kokeellisemmilla ryhmillä. Toisten määritelmien 

mukaan 200 esitystä kahdessa kaudessa on erittäin hyvin menestynyt esitys, joskin myös harvinainen. Ryhmillä 

esitysten vuosimäärät vaihtelivat välillä 25-50 näytöstä per esitys. Ryhmillä on usein useampi esitys 

repertuaarissa.  
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Katsojamääriä on vaikea arvioida kiertämisen takia.  Kiertue saattaa käsittää 30 eri teatteritilaa, näytöksiä 

yleensä 1-2 ja katsojapaikkojen määrä saattaa vaihdella paljonkin. Innovaatioteatterit yleensä tosin ovat noin 

200-300 paikkaisia esitystiloja. 

13. Ulkomaalainen teatteri Italiassa 
 

Italiassa ministeriö on ainut taho, joka kerää tilastoja esityksistä, joten tilastoja ulkomaisista vierailuesityksistä 

Italiassa en saanut haltuuni. Vierailuesitysten määrä teattereissa on melko vähäistä ja keskittynyt 

vierailunäyttämöihin jotka jo lähtökohtaisesti ovat kansainvälisesti suuntautuneita ja jotka aktiivisesti etsivät 

uusia esityksiä, kuten Genovan Teatro della Tosse. Teatro della Tossella on kolmen viime vuoden aikana ollut 

keskimäärin 5 vierailevaa ryhmää vuosittain ja Bolognan Teatri di Vitalla on ollut noin 7-9 vierailuesitystä 

vuosittain, vaikkakin nyt määrärahojen ollessa pienemmät, tilanne on hyvin toisenlainen. Teatro della Tossen 

taiteellinen neuvonantaja, Fabrizio Arcuri  kiertää ahkerasti ympäri maailmaa katsomassa esityksiä.  Jotkin 

teatterin saattavat myös tehdä yhteistyötä keskenään ja suosittelevat esityksiä toisilleen. Kuriositeettina  voidaan 

mainita, että Tossessa vieraillut suomalainen nykysirkusryhmä WHS kutsuttiin esiintymään sen jälkeen, kun 

esitystä oli suositeltu Torinosta käsin. Genovan Teatro della Tossen lisäksi Milanossa sijaitseva Teatro I 

panostaa ulkomaalaisten tekstien löytämiseen ja niiden tuottamiseen teatterissaan. 

Parhaimmat markkinat ulkomaisille esityksille löytyvät festivaaleilta. Suuri osa esittävän taiteen ja 

teatterifestivaaleista panostaa myös ulkomaalaiseen ohjelmistoon. Kontaktit ja verkostot ovat suuri apu 

festivaaleille pyrkiessä ja yhdelle pääseminen saattaa avata oven muillekin festivaaleille. 

Useissa yhteistyöprojekteissa ERT on ollut vaikuttavassa roolissa ja Italian ja Ranskan välisen kulttuurivaihto-

projekti Face à Facen syntyä ovat varmaan avittaneet myös maantieteelliset seikat.  

13.1 Yhteistuotantojen ja vierailuesitysten rahoitus 

 

Italiassa vierailuesitykset rahoitetaan kutsuvan tahon omilla varoilla ja isompiin hankkeisiin saatetaan saada 

EU-rahoitusta. Lisäksi ETI - Italian teatteri-insituutti, ennen lakkauttamistaan, tuki ulkomaille suuntautuvia 

projekteja, kuten Italian ja Ranskan välistä Carta Bianca- esitysvaihtoprojektia.  Yleensä kuitenkin matka- ja 

majoituskustannuksiin haetaan rahoitusta taiteilijoiden lähtömaasta eri tahoilta. Italiassa rahoittajatahoja on 

vähänlaisesti. 

14. Suomalainen teatteri ja sen tuntemus  
 

Suomalainen teatteri ei ole vielä onnistunut pääsemään italialaisten tietoisuuteen, siksipä tulevalla Intercity-

festivaalilla suomalaisilla onkin tuhannen taalan paikka tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Kuten on jo käynyt ilmi, 

italialaiset markkinat ovat vaikeapääsyiset ja silloin kun kiinnostusta ulkomaisia tuotantoja kohtaan olisi, tulee 

kynnyskysymykseksi raha tai oikeammin sen puute.  

Suomalaisuus itsessään ei välttämättä ole sen suurempi vientivaltti mutta pohjoismaalaisuus, jota oletettavasti 

pohjustavat maailmalla tunnetut nimet, kuten Ibsen, Norén ja Fosse, antaa nostetta myös suomalaiselle 

teatterille ja näytelmäkirjallisuudelle.  
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15. Havaintoja ja huomioita matkalta 
 

Neljätoista kaupunkia kolmessa viikossa on melko päätähuimaava vauhti joten aika näyttää, tuottavatko nämä 

lyhyet tapaamiset ihmisten kanssa jotain tulevaisuudessa vaiko eivät. Useimmiten verkostoituminen toimijoiden 

kanssa vaatii useamman tapaamiskerran ja pitkäjänteisempää yhteydenpitoa ja tätä pyritään tukemaan 

kutsumalla näitä jo kertaalleen tavattuja henkilöitä Firenzen Intercity-festivaalille syksyllä, 1.-28.10 2011 

Kielitaito on merkittävä etu Italiassa toimiessa, kommunikaatio on paljon hedelmällisempää jos osaa paikallista 

kieltä. Toimijat osasivat englantia jonkin verran mutta yleisesti Italiassa englannin kielen osaaminen on sillä 

tasolla, että esitykset on melkeinpä tekstitettävä tai käännettävä italiaksi. 

Italia ei tee poikkeusta sääntöön henkilökohtaisten suhteiden tärkeydestä. Hyviltä yhteyshenkilöiltä saa 

työntöapua. Italia on myös melko hierarkkinen maa ja tietyt rakenteet ja asenteet kummittelevat edelleen 

teatterimaailmassakin.  ’Ikä tuo uskottavuutta’- tyylinen ajattelu istuu edelleen jokseenkin tiukasti ja nuorista 

dramaturgeista, ohjaajista jne. puhuttaessa nuoruudella viitataan työuran pituuteen, ei fyysiseen ikään. 

Useimmiten nämä nuoret ovat 40:n ikävuoden paremmalla puolen. Italian nuorin teatteriin kiinnitetty ohjaaja on 

35-vuotias. Myös sukupuolikysymysten kanssa painitaan edelleen ja ovet pysyvät tiukemmin kiinni naisille. 

Italialaisten kanssa työskentely on päällisin puolin helppoa ja mielekästä, kiitos luontaisen italialaisen 

vieraanvaraisuuden. Vastaanotto on useimmiten lämmin ja avoin. Kriittistä korvaa kannattaa kuitenkin käyttää, 

ja tietyt asiat kannattaa jättää omaan arvoonsa, italialaiset kun eivät aina välttämättä tarkoita kaikkea mitä 

sanovat ja lupaavat. Aikataulutkin saattavat venyä suuntaan ja toiseen, tämä pätee ihan alkamisajankohtiinkin. 

Aikaa matkasta on kulunut vasta niin vähän että mahdollisia lyhyen aikavälin tuloksia on nähtävissä 

loppukesästä tai syksyllä mahdollisten Suomeen saapuvien italialaisten festivaalivieraiden muodossa. Mutta 

kuten sanottua, aika näyttää. On myös muistettava matkan aikana ilmi käyneet realiteetit, Italiassa nykyteatterin 

tiellä ei ruusuilla tanssita, menestyneimmät italialaisetkin ryhmät työskentelevät suurimmaksi osaksi ulkomailla.  
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Kontaktilista 
 

Organisaatio   Nimi  Titteli 

Associazione Teatro di Roma     Silvia Cabasino    International activities  

RomaEuropafestival  Stefania Lo Giudice Responsabile Ufficio Produzione 

Santasangre   Roberta Zanardo Actress 

Ministero per i Beni e le Attivitá Culturali, Donatella Ferrante Advisor 

Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo  

Nuovo Teatro Nuovo  Michele Mele  Assistant of the artistic director 

Cantieri Teatrali Koreja  Alessandra Bisconti General organization 

Teatro Sotterraneo  Daniele Villa   

L’Arboreto   Manuela Macaluso, Paolo Brancalion 

Muta Imago   Claudia Sorace, Riccardo Fazi 

Motus Enrico Casagrande  Artistic director 

Daniela Nicolò  Artistic director 

Sandra Angelini  International relations 

Valentina Zangari Organization 

Biennale di Venezia, settore danza musica teatro Massimo Ongaro Responsible of organization 

Teatri di Vita,    Monica Nicoli  Artistic director 

Centro Internazionale per le Arti della Scena    Simona Patti  Organization 

Teatro delle Albe  Marcella Nonni  Director 

Francesca Venturi 

Teatro Valdoca   Elisa De Carli  Organizer 

Santarcangelo festival  Silvia Bottiroli  Critical-organizational coordination 

Teatrino Clandestino  Fiorenza Menni  Director 

Teatro I   Federica Fracassi Artistic director 

La Città del Teatro  Alessandro Garzella Director 

Teatro Outoff   Mino Bertoldo  Artistic director 

Uovo festival of performing Arts  Umberto Angelini Director 

Teatro della Tosse  Marina Petrillo 

Teatro di Dioniso  Paolo Ambrosino 

Sala Espace   Ulla Alasjärvi 
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Teatro Stabile di Torino & Festival Prospettiva Filippo Fonsatti  Organizational director 

   Lorenzo Barello 

Festival delle Colline Torinesi, Torino Isabella Lagattolla Artistic director 

Fondazione Fitzcarraldo   Ugo Bacchella  Director 

Elena di Federico Researcher 

Luisella Carnelli  Researcher 

Ondadurto Teatro  Lorenzo Pasquali  

 

Teatteriesittelyt 

 

Teatro Argentina, Rooma (&Teatro India) 

www.teatrodiroma.net 

- Ohjelmistossa vaihtelevasti perinteistä ja nykyteatteria, Teatro Indiassa ohjelmisto painottuu 

nykyteatteriin. Vierailunäyttämö, talossa ei lainkaan omaa taiteellista henkilökuntaa. 

- Sali klassinen italialainen teatteri (teatro all’italiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NuovoTeatroNuovo, Napoli (Teatro stabile d’innovazione) 

www.nuovoteatronuovo.it 

- Vierailunäyttämö, paljon ulkomaista draamaa talon ohjaajan työstämänä 

- Kaksi salia 
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Teatro della Tosse, Genova (teatro stabile privato) 

www.teatrodellatosse.it 

- Nykyteatteria, etsii aktiivisesti ulkomaisia esityksiä 

- Vierailunäyttämö, kolme salia, 150-500 paikkaa 

- Teatterin taiteellinen ”neuvonantaja” myös Torinon Prospettiva-festivaalin taiteellinen johtaja 

- talossa 20 vakituista näyttelijää ja teatteritekniikasta vastaa kuusi henkilöä 

Teatro I, Milano 

www.teatroi.org 

- Nykydraamaa 

 

Teatro Stabile di Torino, Torino 

www.teatrostabiletorino.it 

- Yksi harvoista valtion tukemista kiinteistä teattereista, joilla ohjelmistossa sekä traditio- että 

nykyteatteri edustettuina tasapuolisesti 

- Viisi teatteritilaa ympäri Torinoa 

- Järjestää vuosittain Prospettiva-nykyteatterifestivaalia 

 

La Città del Teatro, Cascina 

 www.lacittadelteatro.it 

- Teatteri-/kulttuurikeskus, teatteria, workshopeja, koulutusta, konsertteja 

- Useita erikokoisia ja erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia saleja ja harjoitustiloja 

- Teatterikasvatusta, vahva osaaminen liikuntarajoitteisten ja kehitysvammaisten kanssa työskentelystä 

- Työskentelee yhdessä Milanon Bocconi-yliopiston kanssa 
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Teatro delle Albe, Ravenna (Teatro stabile d’innovazione) 

www.teatrodellealbe.com 

- Teatteri on samannimisen nykyteatteriryhmän ylläpitämä 

- Ohjelmistossa ainoastaan nykyteatteria 

- Ohjelmistossa teatterin lisäksi myös konsertteja 

- Toimii myös vierailunäyttämönä 

Sala Espace, Torino  

www.salaespace.it 

- Suomalaisen Ulla Alasjärven yhdessä italialaisen miehensä kanssa pitämä teatteritila, jota voi vuokrata 

eri käyttötarkoituksiin 

 

 

 

 

 

 

Cantieri Teatrali Koreja, Lecce (teatro stabile d’innovazione) 

www.teatrokoreja.it 

- Kv-suuntautunut teatteri, joka järjestää säännöllisesti seminaareja mm. liikkuvuudesta.  

- Interact-teatteri verkoston jäsen (www.interact-net.net) 

- Erityisprojekteja mm. Romanian romaanien, vankien ja syrjäytyneiden nuorten kanssa 

- Kaksi näyttämöä joista toinen toimii myös harjoitussalina 

 

 

 

 

 

 

Teatri di Vita, Bologna 

www.teatridivita.it 

- Vierailunäyttämö 

- Vahvasti kv-suuntautunut teatteri, joka pyrkii edistämään kansainvälistä taiteellista yhteistyötä ja 

liikkuvuutta, niin teatterin kuin tanssin, musiikin ja elokuvankin saralla 
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- Rahoituksesta riippuen 5-9 vierailuesitystä vuodessa 

 

 

 

 

 

 

Teatrino Clandestino, Atelier Si, Bologna 

www.teatrinoclandestino.org 

- Työskentelytila, joka muuntautuu tarvittaessa teatterisaliksi 

- Ei virallista ennalta suunniteltua ohjelmistoa 

 

  

 

 

 

Teatro OutOff, Milano (Teatro stabile d’innovazione) 

www.teatrooutoff.it/OUTOFF/OUTOFF-In_scena.html 

- Vierailunäyttämö 
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Italialaisia nykyteatterifestivaaleja 

 

Listassa on lyhyesti esitelty joukko festivaaleja, joiden ohjelmisto painottuu nykyteatteriin ja -taiteisiin. 

Jokainen näistä festivaaleista on enemmän tai vähemmän kv-suuntautunut, eli ohjelmistossa on yleensä 

muutakin kuin pelkkää italialaista tuotantoa.  

Santarcangelo festival, Santarcangelo di Romagna http://www.santarcangelofestival.com/ 

- Nykyteatterille ja -taiteille omistautuva monialainen festivaali, tärkeä näyteikkuna italialaisille 

nykyteatteriryhmille. 

 

Prospettiva festival, Torino   http://prospettiva.teatrostabiletorino.it/ 

- Torinon teatro stabilen merkittävä nykyteatterifestivaali, toimii eräänlaisena « laboratoriona« ja 

täydentää teatterin ohjelmistoa kokeellisilla esityksillä. 

Festival delle Colline Torinesi, Torino  http://www.festivaldellecolline.it/ 

- Torinon toinen nykyteatterifestivaali, runsaasti nykydraamaa 

Drodesera, Dro   http://www.centralefies.it/ 

- Merkittävä nykyteatteri(/-taide)festivaali Fies-residenssissä. Tunnettu korkeasta taiteellisesta tasostaan,  

tärkeä nuorille ryhmille 

Es.Terni, Terni    http://www.ternifestival.it/ 

- Kansainvälinen nykytaidefestivaali 

VIE Scena Conteamporanea Festival, Modena http://www.viefestivalmodena.com 

- Kansainvälinen nykyteatterifestivaali 

Inteatro festival, Polverigi   http://www.inteatro.it/inteatro-festival/?lang=en 

- Polverigi- residenssin vuotuinen esitystaiteiden festivaali 

(festivaalin yhteydessä avoimen haun ”festivaaliakatemia” http://www.inteatro.it/ifa11-bando/?lang=en) 

RomaEuropaFestival, Rooma  http://romaeuropa.net/festivalen/ 

- Italian suurin esitystaiteiden festivaali, ohjelmisto tanssipainotteinen 

Inequilibrio, festival di Armunia,  Castiglioncello http://www.armunia.eu/index.php 

- Melko uusi, nykyteatterin ja –tanssin festivaali 

Primavera dei Teatri, Castrovillari  http://www.primaveradeiteatri.it/ 

- Nykydraamaan keskittyvä teatterifestivaali 

 

http://www.santarcangelofestival.com/
http://prospettiva.teatrostabiletorino.it/
http://www.festivaldellecolline.it/
http://www.centralefies.it/
http://www.ternifestival.it/
http://www.viefestivalmodena.com/
http://www.inteatro.it/inteatro-festival/?lang=en
http://www.inteatro.it/ifa11-bando/?lang=en
http://romaeuropa.net/festivalen/
http://www.armunia.eu/index.php
http://www.primaveradeiteatri.it/
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FabbricaEuropa, Firenze   http://www.ffeac.org/root.page 

- Vahvasti kansainvälinen esitystaiteen festivaali  

Festival Intercity, Sesto Fiorentino 

http://www.teatrodellalimonaia.it/Limonaia/Intercity/frameIntercityIng.html 

- Kansainvälinen teatterifestivaali, ohjelmisto vuosittain valittavan teemamaan esityksiä. 

Uovo, Milano    http://www.uovoproject.it/index.php 

- Pieni, mutta tasokas nykytaidefestivaali, vahvasti kv-suuntautunut 

Teatro Festival Parma, Parma  http://www.teatrodue.org/index.php 

- Teatterifestivaali perinteisen ja nykyteatterin välimaastossa, painotus puheteatterissa, nykydraamaa 

Venezia Biennale, Venetsia   http://www.labiennale.org/it/teatro/index.html 

- Venetsian biennalen teatteriohjelmisto koostuu työpajoista sekä voittopuolisesti nykydraamasta 

Volterrateatro, Volterra   http://www.volterrateatro.it/index2.php?lang=eng 

- Nykydraamaan painottuva teatterifestivaali 

perAspera, Bologna    

      -       Pari vuotta sitten syntynyt festivaali, painotus uudessa näytelmäkirjallisuudessa 

F.I.S.Co.11 Festival Internazionale sullo Spettacolo Contemporaneo, Bologna 

    http://www.xing-fisco.it/2011/segue.html 

- Kansainvälinen esitystaiteen festivaali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffeac.org/root.page
http://www.teatrodellalimonaia.it/Limonaia/Intercity/frameIntercityIng.html
http://www.uovoproject.it/index.php
http://www.teatrodue.org/index.php
http://www.labiennale.org/it/teatro/index.html
http://www.volterrateatro.it/index2.php?lang=eng
http://www.xing-fisco.it/2011/segue.html
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Italian aluekartta 
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T Venetsia, Venetsian Biennaali 

 

Milano, Teatro I, Uovo festival, 

Teatro OutOff, Teatro Elfo Puccini, 

Piccolo Teatro 

 

Napoli, Nuovo teatro Nuovo 

 

Rooma, Teatri di Roma, 

RomaEuropa festival, Teatro Valle 

Lecce, Cantieri Teatrali Koreja 

Genova, Teatro della Tosse 

Firenze, Intercity festival 

Udine, CSS Udine 
Dro, Centrale Fies, 

Drodesera 

Torino, Teatro Stabile 

Torino/Prospettiva, 

Festival delle Colline 

Torinesi  

Bari, Teatro Kismet 

Polverigi, Inteatro 

Bologna, Teatri di Vita 

Modena, ERT 

Ravenna, Teatro delle Albe 

Santarcangelo di Romagna, Santarcangelo festival 

Mondaino, L’Arboreto 

Cascina, La Città del Teatro 


