
MEETING THE ODYSSEY
HELSINGISSÄ 21.8 - 12.9.2014

Osana Meeting the Odyssey projektia Teatteri Viirus tuo esityksiä, 
seminaareja ja workshoppeja Helsinkiin 21.8-12.9. Helsinki on viimeinen 
määränpää ensimmäisen vuoden kiertueella, joka alkoi Pietarista 23.5.2014.

Meeting the Odyssey on yhteisöllinen ja taiteellinen yhteistyöprojekti, joka 
purjehtii Baltiasta Välimerelle. Joka kesä vuosina 2014-2016 taiteilijoita ja 
järjestäjiä eri Euroopan maista matkustavat yhdessä luoden työpajoja ja 
teatteriesityksiä. Elokuun tapahtumat ovat osa Helsingin juhlaviikkoja.



MEMORIES FOR LIFE

Monikielinen fyysinen esitys menneestä ja tulevasta, vanhoista ja nuorista. 
Memories for Life on esitys tarinoista, joita kerromme määrittääksemme 
itsemme. Mitä tapahtuu kun nämä tarinat romahtavat? Esitys on moniper-
spektiivinen kertomus ihmisen matkasta läpi ajan.  
Yhteistuotanto: Viirus, ProFitArt Company (CZ), NO99 (EST), Scarlattine 
Teatro (ITA), Asterions Hus (DK)

“Memories for Life ehdottaa, että käsitys vanhuudesta ja identiteeteistä voisi 
olla toisenlainen. Miten yleisiä kaikkien ihmisten niin kovin yksityisinä 
pitämät kokemukset oikein ovatkaan?” – HS

“Memories for life on esitys joka ansiokkaalla ja monipuolisella tavalla 
näyttää miten elämyksemme, kokemuksemme ja muistomme määrittävät 
keitä olemme tänään ja huomenna...”- YLE 

Esityspaikka Viirus, Meritullinkatu 33
ELOKUU 23/24/25 klo 19.00
SYYSKUU 3/4/5/6/9/10/11/12 klo 19.00
Esitys on fyysinen ja suurin osa puheesta on englanniksi.
Lippuja saatavilla lippu.!, 0600 900 900
tai Viirukselta, 09 440 224. Lipunmyynti Liisankatu 14, Arkisin klo 10-16.



WAITING FOR THE RAIN

Kuvittele nainen joka odottaa miestään. Kaksikymmentä vuotta. Mitkä ovat 
hänen halunsa, toiveensa ja pelkonsa? 
Waiting for the Rain kertoo Penelopesta – Odysseuksen hylätystä vaimosta 
tunnetussa kreikkalaisessa tragediassa Odysseia – tästä erikoisesta, vah-
vasta ja salaperäisestä naisesta. Hän on pääosassa tarinassa, joka kerrotaan 
ilman sanoja, tarina joka syntyy musiikista, liikkeestä sekä näyttelijöiden, 
tanssijoihin, muusikoiden ja nukkejen vuoropuhelusta. Kansainvälinen 
yhteistuotanto, päätuottaja: Opole Puppet & Actor "eatre(POL). 

Esityspaikka KoeHelsinki, Kansalaistori, Alvar Aallon kuja 1
ELOKUU 25/26/27 klo 21.00  
Esitys on fyysinen ja suurin osa puheesta on englanniksi.  
Vapaa sisäänpääsy.

KESKUSTELU - TAIDETTA YMMÄRTÄMISEEN

Miten taide voi edistää kulttuureiden välistä ja sisällyttävää kommunikoin-
tia? Mitä mahdollisuuksia taiteilijoilla on vaikuttaa sosiaalisiin rakenteisiin 
kansainvälisesti ja mikä on taiteen rooli poliittisesti sekasortoisilla alueilla?
Keskustelu on suomenkielinen.

Osallistujat: Ritva Mitchell (CUPORE), Eva Neklyaeva (Baltic Circle), 
Imbi Paju (Elokuvaohjaaja ja kirjailija) ja Erik Söderblom (Helsingin juhlaviikot)

Tapahtumapaikka KoeHelsinki-teltta, Kansalaistori, Alvar Aallon kuja 1
23.8, klo. 13-15
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Olemme keränneet vanhempien helsinkiläisten vaikeaan rakkauteen 
liittyviä muistoja. Meeting the Odyssey workshopit pohjautuvat näihin 
muistoihin. Lopputuloksena on nuorten maalaama seinämaalaus sekä 
Instant Helsinki-esitys.

1: SEINÄMAALAUS – LOVE IS HARD

Kerättyjen muistojen, sekä Odysseian pohjalta ryhmä nuoria helsinkiläisiä 
tekevät seinämaalauksen Helsingin juhlaviikkojen ensimmäisen viikon 
aikana. Seinämaalaustyöpajaa ohjaavat Heidi Hänninen ja Valtteri Halme-
toja taiteilijaduosta Draamateam.

Seinämaalauksen avajaiset
21.8 klo. 18.00, Taiteiden yönä
Kansalaistori, Alvar Aallon kuja 1

2: INSTANT HELSINKI 

Sardinialaisen Giancarlo Bi#n ohjaamana ryhmä suomalaisia näyttelijöitä  
työstävät teemoja Odysseiasta sekä kerätyistä muistoista. Lopputuloksena 
nähdään Instant Helsinki-esitys.

Instant Helsinki: 30.8 klo 14.00
Esityspaikka: Lyypekinlaituri, Etelä-satamassa, Hoppet-laivan edessä
Esityskieli: Suomi & Ruotsi. Ulkoilmatapahtuma.
Vapaa sisäänpääsy.

Lisätietoja:
Meeting the Odyssey: www.meetingtheodyssey.eu
Helsingin juhlaviikot/Helsinki Festival: www.helsinginjuhlaviikot.!
"eatre Viirus: www.viirus.!
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