
Lehdistötiedote	  30.11.2011	  
	  
Young	  Women	  Playwrights	  around	  the	  Baltic	  Sea:	  Networking	  and	  Creating	  -‐hanke	  
maineikkaan	  	  Södra	  Teaternin	  näyttämölle	  
	  
	  
Itämeren	  maiden	  naisnäytelmäkirjailijoiden	  verkostointihanke	  syntyi	  ajatuksesta	  nostaa	  
esille	  lähialueiden	  naisnäytelmäkirjailijoita	  Riksteaternin	  ensi	  kesänä	  Tukholmassa	  
emännöimässä	  9th	  Women	  Playwrights	  International	  Conference	  (WPIC)	  -‐suurtapahtumassa.	  
Riksteatern	  on	  hyväksynyt	  hankkeen	  Naisnäytelmäkirjailijoiden	  maailmankonferenssin	  
pääohjelmistoon.	  Esittäytyminen	  tapahtuu	  18.8.2012	  maineikkaan	  Södra	  Teaternin	  
näyttämöllä.	  	  
	  
Hanke	  antaa	  äänen	  suomalaiselle,	  suomenruotsalaiselle,	  venäläiselle,	  virolaiselle,	  latvialaiselle	  
ja	  liettualaiselle	  uudelle	  draamalle	  kansainvälisen	  suurtapahtuman	  osana.	  Yhtäältä	  se	  
mahdollistaa	  kirjailijoiden	  toivoman	  keskinäisen	  keskustelun	  ja	  kirjoittamisprosessin	  
jakamisen,	  toisaalta	  se	  tuo	  tekijänsä	  tekstit	  dramatisoituina	  kohtauksina	  kansainvälisten	  
kollegojen	  eteen.	  	  
	  
Hanke	  on	  myös	  kutsuttu	  Moskovaan	  Golden	  Mask/New	  Writing	  -‐festivaalin	  ohjelmaan	  
maaliskuussa	  2012,	  jolloin	  näytelmäkirjailijoiden	  teksteistä	  keskustellaan	  venäjäksi.	  Venäjällä	  
erityisesti	  hankeen	  naisnäkökulma	  on	  herättänyt	  ennakko-‐odotuksia.	  
	  
Hankkeessa	  mukana	  ovat	  näytelmäkirjailijat	  Emilia	  Pöyhönen	  ja	  Sofia	  Aminoff	  Suomesta,	  
Ljubov	  Mulmenko	  Venäjältä,	  Madara	  Rutkēviča	  Latviasta,	  Gabriele	  Labanauskaite	  
Liettuasta	  ja	  Maria	  Lee	  Liivak	  Virosta.	  	  
	  
Hanke	  on	  esimerkki	  suomalaisesta	  kulttuuriasiantuntemuksen	  viennistä	  kansainvälisille	  
areenoille.	  Hankkeen	  ideoija	  ja	  vetäjä	  Helena	  Autio-‐Meloni	  perusti	  kulttuurivälitykseen	  
keskittyvän	  yrityksensä	  Adelfa	  Agency	  Oy:n	  v.	  2010	  yhdessä	  kääntäjä	  Anna	  Sidorovan	  
kanssa.	  Se	  on	  mm.	  hoitanut	  taiteilija	  Alexander	  Reichsteinin	  näyttelyviennin	  Moskovaan	  ja	  
Pietariin,	  rakentaa	  parhaillaan	  lasten	  rockbändi	  Jytäjyrsijöiden	  Venäjä-‐strategiaa	  ja	  kouluttaa	  
ja	  konsultoi	  kulttuurin	  ammattilaisia.	  
	  	  
Olennaiset	  kysymykset:	  
	  
MITÄ?	  
	  
Edistää	  Itämeren	  maiden	  uuden	  draaman	  tunnettuutta,	  antaa	  sen	  naisnäytelmäkirjailijoille	  
kasvot,	  tutustuttaa	  tekijät	  toisiinsa	  ja	  toistensa	  todellisuuteen.	  Tutkia	  naisen	  asemaa	  omassa	  
teatteritraditiossa	  ja	  kansainvälisesti.	  Etsiä	  kielen,	  monikielisyyden	  ja	  monikulttuurisuuden	  
merkityksiä	  ja	  ilmenemismuotoja	  tämän	  päivän	  esitystaiteessa,	  edistää	  näytelmien	  levitystä,	  
tuottaa	  esitysdemot.	  	  
	  
MILLOIN?	  
	  
Hankkeen	  kesto	  15.11.2011-‐14.11.2012	  
	  
	  



MIKSI?	  
	  
Tarvitaan	  uusia	  	  verkostoja	  ja	  uusia	  mahdollisuuksia	  Itämeren	  ympärysvaltioiden	  yhteisen	  
kulttuuritahdon	  vahvistamiseksi.	  Näytelmäkirjailijoita	  ja	  heidän	  työtään	  on	  nostettava	  esille.	  
Näytelmävälitystä	  on	  tehostettava.	  
	  
MISSÄ?	  
	  
Hanketta	  johdetaan	  Suomesta.	  Hankkeen	  	  virallinen	  aloitus	  tapahtuu	  yhteistyössä	  Baltic	  Circle	  
-‐teatterifestivaalin	  kanssa	  16.-‐20.11.2011.	  Kaikki	  kuusi	  näytelmäkirjailijaa	  ja	  edustajat	  
RIksteaternista	  ja	  WPIC:stä	  saapuvat	  paikalle.	  Ohjelman	  ytimenä	  on	  toisiinsa	  tutustuminen	  ja	  
hankkeen	  sisällön	  rakentaminen.	  	  
	  
Hankkeen	  aikana	  näytelmäkirjailijat	  käyvät	  keskustelua	  internetin	  ja	  sosiaalisen	  median	  
välityksellä.	  Kesäkuussa	  kokoonnutaan	  Saaren	  kartanoon	  ryhmäresidenssiin	  harjoittelemaan	  
Tukholman	  osuutta	  yhdessä	  englanninkielisen	  ryhmän	  kanssa.	  Pääesiintyminen	  Tukholman	  
konferenssin	  aikana	  lauantaina	  19.8.2012	  Södra	  Teaternin	  näyttämöllä.	  Ilta	  on	  samalla	  osa	  
Tukholman	  kulttuurifestivaalin	  tarjontaa.	  
	  
Tämän	  jälkeen	  mahdolliset	  muut	  esiintymiset	  omissa	  maissa	  ja	  loppuraportin	  kokoaminen	  
Suomessa.	  
	  
KUKA?	  
	  
Hanketta	  vetävät	  Helena	  Autio-‐Melonin	  apuna	  johtaja	  Christine	  Matvienko	  New	  Writing	  -‐
festivaalilta	  ja	  koordinaattori	  Mireille	  Bergenström	  Riksteaternista.	  	  
Neuvonantajina	  ovat	  toimineet	  mm.	  Riksteaternin	  kansainvälisen	  osaston	  johtaja	  Rani	  Kasapi,	  
johtaja	  Raija-‐Liisa	  Seilo,	  Turun	  kaupunginteatteri,	  ohjaaja	  Mara	  Kimele,	  Riian	  Nuorisoteatteri,	  
ohjaaja	  Yana	  Ross,	  Liettuan	  kansallisteatteri,	  johtaja	  Raivo	  Põldmaa	  ja	  dramaturgi	  Triin	  
Sinissaar	  Tallinnan	  Linnateatteri,	  Anna	  Simberg,	  Labbet,	  Melli	  Maikkula	  ja	  Paula	  Suominen,	  
TEKSTI,	  Hanna	  Helavuori,	  TINFO.	  
	  
Hanke	  on	  saanut	  tukea	  	  Koneen	  Säätiöltä	  ja	  	  Pohjoismaiselta	  kulttuuripisteeltä.	  Hankkeelle	  
haetaan	  parhaillaan	  lisää	  rahoitusta	  sekä	  Suomesta	  että	  muualta.	  
	  
	  
	  
Lisätietoa:	  	  
Helena	  Autio-‐Meloni	  
Adelfa	  Agency	  Oy,	  
puh.	  040	  720	  4760	  
helena@adelfa.fi	  


