Teatterikeskus ry kutsuu sinut
perjantaina 11.11.2011 klo 10.30 - 17
Teatterikulman Komedia-salissa (Meritullinkatu 33, Helsinki) pidettävään

TULEVAISUUS 5 –SEMINAARIIN:
PALJONKO TAIDE PAINAA? KUINKA PITKÄ SE ON?
Aina puhutaan rakenteista ja taiteen tuottamisesta, mutta nyt keskustellaan taiteesta teatterin
ammattilaisten kesken. Häpeämättömästi.
Tuen saaminen taiteelle edellyttää sen määrittelemistä, mutta miten määritellä jotakin sellaista, joka
karkaa määritelmäänsä? Vai karkaako?
Mikä on teatterissa taidetta? Onko taide oleellista teatterissa? Millaista taide on teatterissa nyt?
OHJELMA:
TAIDE JA MÄÄRITELMÄT + TEESI
klo 10.30 – 10.40

Tilaisuuden avaus
Hanna Helavuori, Teatterin Tiedotuskeskus

klo 10.40 – 11.00
klo 11.00 – 11.20

Raija-Liisa Seilo, Turun Kaupunginteatteri
Keskustelua

klo 11.20 – 11.40
klo 11.40 – 12.00

Maria Säkö, kriitikko
Keskustelua

klo 12.00 – 12.20
klo 12.20 – 12.40

Pekko Koskinen, Todellisuuden Tutkimuskeskus
Keskustelua

klo 12.40 – 12.45

Loppukoonti

PAUSSI
TAIDETEESIT
klo 14.00 – 16.00

Taideteesit
Olemme rakentaneet tai lainanneet tekijöiltä viisi provosoivaa väitettä
teatteritaiteesta:

-

”Teatteri on yksinkertaisten taidetta”.
Taidepuhe rakentaa esityksen merkityksen.
Jokaisella teatterintekijällä on oma brändi, jota hän kutsuu taiteeksi.
Puheteatteri on museaalista.
”Nuoret, vihaiset miehet tekevät teatteritaidetta keski-ikäisille
naisille, jotka ihailevat heidän narsismiaan” –asetelma on muuttunut.

Ovatko nämä väitteet oikeita vai vääriä? Tule ja kerro mielipiteesi.
Tilaan on joka paikkaan sijoitettu yksittäisiä sermejä tai fläppitauluja,
joissa kussakin on yksi teesi ja mahdollisuus kirjoittamiseen. Osallistujat
voivat vapaasti valita minkä teesin luokse hakeutuvat keskustelemaan
siitä. Yksi osallistujista kirjaa aina käytyä puhetta ylös sermiin tai
fläppitauluun. Keskustelija voi koska tahansa siirtyä toiselle sermille
keskustelemaan. Jonkun on kuitenkin aina kirjattava keskustelua.
klo 16.00 – 17.00

Shared contents – Sisällöt jakoon! [työnimi]
Vuosille 2012-2013 suunnitellun uuden ohjelmakokonaisuuden
ensiesittely
Esittelijöinä Eva Néklyaeva (Baltic Circle) ja Nea Leo (Taivex)
Kysymme:
Onko taidepuhe välittämisen arvoista?
Kuinka löydämme yhteiset sanat sisältöjemme viestimiseksi eteenpäin?
Kutsu:
Sinä pääset vaikuttamaan Shared contents – Sisällöt jakoon! –
ohjelmakokonaisuuden sisältöön.
Koollekutsujat:
Teatterikeskus, Tekijä-hanke, TINFO – Teatterin tiedotuskeskus,
TAIVEX ja Baltic Circle

Seminaari on osallistujille maksuton.
Ilmoittautuminen perjantaihin 28.10.2011 mennessä osoitteeseen info@teatterikeskus.fi.
Terveisin,
Maaria Kuukorento,
Teatterikeskus ry

