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Mitä Suomen ja Venäjän tuleva teatteriyhteistyö voisi olla? 

Perjantaina 27.8.2010 klo 10.30-15.00 

Kulttuuritehdas Korjaamon Galleria, Töölönkatu 51 b, 00250 Helsinki 

 

YHTEENVETO SEMINAARISTA / Helena Autio-Meloni 

10.30–10.40  Tervetulosanat 

johtaja Riitta Seppälä 

Seeds of Imagination –hanketta johtanut TInfon elokuun lopussa eläkkeelle siirtyvä johtaja johdatti osanottajat lyhyesti 
hankkeen sisältöön ja merkitykseen uusien verkostojen kehittäjänä Suomen ja Venäjän teatteriammattilaisten välillä ja 
toivotti kaikki tervetulleiksi ideoimaan uusia yhteistyön muotoja puolitoistavuotisen hankkeen päättyessä. 

10.40–11.00   Seeds of Imagination -projekti sillanrakentajana 

projektipäällikkö Helena Meloni 

Helena Meloni puhui siitä, että Seeds of Imagination -hankkeen tarve perustui siihen, että Venäjän ja Suomen perinteiset 
teatterisuhteet olivat vanhentuneet, eikä nyky-Venäjän teatterin tilannetta tunnettu. Seeds of Imagination ei varsinaisesti 
luonut uusia rakenteita tai kehittänyt uusia yhteistyön muotoja, vaan keskittyi olemassa olevien rakenteiden ja 
verkostojen löytämiseen ja vahvistamiseen, sekä niiden kautta rakentamaan uutta yhteistyötä teatterin ammattilaisten 
kesken. Tehtävä on onnistunut hyvin, ja tässä viimeisessä seminaarissa pyrimme myös nimeämään niitä konkreettisia 
hankkeita, jotka ovat syntyneet tai joita suunnitellaan Seedsin antamien valmiuksien pohjalta. 

Meloni toi esille hankkeen tärkeimmistä osa-alueista joitakin lukuja, jotka kuvaavat Seeds-hankkeen toiminnan laajuutta 
puolentoista vuoden ajalta (1.3.2009-31.8.2010): 

Verkostoituminen = ihmisten liikkuminen 
- yli 350 koulutukseen osallistunutta ammattilaista Venäjällä 
- yli 30 kouluttajaa Suomesta ja muualta EU:n alueelta 
- 8 suomalaista näytelmäkirjailijaa vieraillut Venäjällä 
- yli 15 kääntäjää koulutettu 
- yli 60 venäläistä teatterin ammattilaista tai opiskelijaa vieraillut Suomessa 
Uusia yhteistyökumppaneita seuraavissa kaupungeissa: Kaliningrad, Nizhnyi Novgorod, Velikii Novgorod, 
Omsk, Jekaterinburg, Tjumen, Novosibirsk, Magnitogorsk, Tomsk, Perm, Kirov 
 
Tekstien liikkuminen 
- yli 20 demoa tai esitystä suomalaisista näytelmistä: Ahlfors, Saisio, Myllyaho, Pöyhönen, Turunen, 
Forsström, Ruohonen... 
- kolmen suomalaisen lastenoopperan oikeudet myyty: Kirmo Lintinen: Voi Vietävä!, Markus Fagerudd: 
Heinähattu, Vilttitossu ja suuri pamaus, Ilkka Kuusisto: Muumiooppera 
- suomalaisten ja venäläisten yhteisesti kirjoittama Talvisota -näytelmä 
- neljän maan välinen näytelmäkirjoituskilpailu New Baltic Drama 2011 
- viisi venäläistä teatteria saanut tuotantotukea suomalaisen näytelmän esittämiseksi 
- www.seeds.fi -sivusto päivitetään 
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Tulevia yhteistyön muotoja 
- lisääntyvä festivaalien yhteistyö 
- tietoa venäläisistä nykynäytelmistä 
- yhteydet Siperian teattereihin kasvavat 
- Venäjän Teatteriliitto palvelee myös meitä! 
- suomalaisista lastennäytelmistä suunnitteilla oma antologia 
- esitysvaihtoa, kiertuetoimintaa 
- ammattilaisvierailuja: vaihtoon Venäjälle! 
- koulutusprojektit jatkuvat 

 

11.00–11.20    Uusi aika Suomen ja Venäjän kulttuurisuhteissa 

venäläisen kirjallisuuden tutkijatohtori Tomi Huttunen, Helsingin yliopisto 

Tomi Huttunen etsi katsauksessaan pohjaa kysymykselle, onko Venäjä Suomelle erityiskysymys. Hän kävi kiinnostavalla 
tavalla kiinni viimeaikaisiin tapahtumiin mm. teatterin, kirjallisuuden, venäjän kielen opiskelun ja tieteen alueella ja jätti 
jokaiselle kuulijalle johtopäätösten teon. Kuuntelijoiden loppupäätelmänä tuntui olevan, että Suomi on edelleen erityisen 
herkkä suhteissaan Venäjään ja venäläisyyteen, ja Venäjä tuntuu olevan monelle suomalaiselle edelleen erityiskysymys. 

 

11.20–11.40    "Mitä tehdä?" Teatterin yhteistyönäkymät Venäjän ja EU:n välillä 

TEATR –lehden päätoimittaja, teatterikriitikko ja NET- festivaalin johtaja Marina Davydova, Moskova 

Marina Davydovan puheenvuoro oli päivän säväyttävin, sillä häntä siteerattiin melkein jokaisessa seuraavassa 
puheenvuorossa. Hän kiinnitti huomiota siihen, että Euroopassa ei ylipäätään tunneta venäläisen teatterin historiaa, 
vaikka kiinnostus venäläiseen uuteen, 2000-luvulla kirjoitettuun draamaan onkin nousussa. Tämän takia hän mielellään 
näkisi sellaisen hankkeen syntymisen, joka tutustuttaisi venäläisen teatterin historiaan ja toisi esille erityisesti 2. 
maailmansodan jälkeisen neuvostoteatterin. Davydova muistutti myös että teatteria Venäjälläkin tehdään muualla kuin 
pääkaupungeissa, jopa melkein jokaisessa kylässä. 

Suomalaisesta teatterista puhuessaan Davydova mainitsi venäläisten taipumuksen taiteen personifikaatioon (venäläinen 
kirjallisuus on yhtä kuin Tolstoi, Tshehov jne.) Suomalaisesta teatterista tunnetaan vain Kristian Smeds. Tulevaisuudessa 
hän toivoo esitys- ja ohjaajavierailuja sekä myös uusia suomalaisia näytelmiä venäläisten teattereiden ohjelmistoon. 

 

11.40–12.00    Yhteistyönäkymät, Pohjoinen ulottuvuus ym. yhteistyön muodot ja rahoituskuviot 

kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Maija Lummepuro kävi läpi Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön eri ohjelmat, joista tukea kulttuurienväliseen 
yhteistyöhön voi hakea. Hän kertoi yhteistyön muodoista, joita Suomen ja Venäjän välillä on toteutettu jo vuosia mainiten 
erityisesti vuosittain pidettävät Foorumit, jotka perustuvat ministeriöiden väliseen sopimukseen. Niissä kulttuurialan 
toimijat voivat löytää partnerin hankkeelleen toisesta maasta ja tapaamisissaan saada tulkkiapua neuvotteluja varten. 
Lummepuro kertoi myös missä tilanteessa pohjoisessa ulottuvuudessa ollaan: parhaillaan etsitään suuntaviivoja  ja 
valmistellaan toimintaohjelmaa yhteistyölle pohjoisen ulottuvuuden alueen maiden kesken, ja syksyn mittaan selviää, 
millaisia hankesuunnitteluja pannaan vireille, ja kuinka paljon rahaa EU:sta tähän saadaan. Myös pohjoisen ulottuvuuden 
sihteeristölle haetaan sijoituspaikkaa kuluvan vuoden aikana. 
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Lummepuro mainitsi tulevista potentiaalisista yhteistyön muodoista festivaaliyhteistyön (myös että nyt voi hakea 
Kreanordilta festivaalitukea 100.000 euroon saakka: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-fi/pohjoismainen-
kulttuuripiste/ajankohtaista/21-nyheter-fra-norden/900-festivalstoed-via-eu-program). Myös erilaiset 
markkinaselvitykset Lummepuro mainitsi tärkeänä toiminnan muotona pohjoisen ulottuvuuden kulttuuriyhteistyön alkuun 
saattamiseksi. 

 

12.00–12.30 Keskustelu 

Keskustelu lähti vilkkaasti käyntiin. Toimittaja Kirsikka Moring muistutti siitä, että monet kylistä joista Davydova puhui, 
ovat tuhoutuneet kesällä raivonneissa maasto- ja metsäpaloissa, joukossa monta suomalais-ugrilaista kylää, joiden 
teatteri on monta kertaa uhanalaisempaa kuin venäjänkielinen. Hän kehotti olemaan unohtamatta kielisukulaisia heidän 
hädässään sillä kansalliskieliä uhkaa nopea häviäminen ilman erityistukea. Suomalaista näytelmävientiä on tehostettava 
ja vastavalmistuneille ohjaajille on tarjottava mahdollisuuksia vaihtoon. 

Teatterinjohtaja Raija-Liisa Seilo muistutti, että vaikka festivaaliyhteistyö on tärkeää, hän johtaa nyt teatteria, jonka 
katsojakunta on 70 000 tavallista suomalaista, ja hänen jokapäiväinen huolensa on, miten saada nämä integroitua 
kansainväliseen yhteistyöhön normaalissa arjessa. 

Bojan Baric Nukketeatterikeskus Poijusta muistutti nukketeatterin vaikeasta asemasta. Sen kehittämiseksi ja viemiseksi 
kansainvälisille areenoille tehdään ja on tehty paljon työtä, mutta erityisesti tälle alalle ja sen ponnisteluihin on vaikea 
löytää rahoitusta. He ovat kuitenkin erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä venäläisten kollegojen kanssa. 

Sergei Tereshin Moskovan Open Stage -keskuksesta piti lyhyen katsauksen suomalaisen ja venäläisen teatterin 
teatteriyhteistyön historiasta 1980-luvulta saakka, jolloin suomalaista draamaa edustivat Venäjällä Hella Wuolijoki ja 
Martti Larni, ja jolloin pidettiin ensimmäiset yhteiset teatteripäivät. Sen jälkeen seurasi 10 vuoden paussi 90-luvun 
perestroikaan asti. Mitään suurempaa ei tapahtunut teatterisuhteissa, ja 2000-luvulle tultaessa Kristian Smedsin nimi 
nousi esille suomalaisen teatterin uudistajana. Seeds of Imagination -projekti on tehnyt valtavan työn luodessaan pohjaa 
uusille yhteistyön muodoille. Nyt kun hanke loppuu, toivoisi, ettei samanlaista 10 vuoden katkosta tulisi, vaan pystyttäisiin 
jatkamaan tästä. Kuitenkin Venäjällä vuodelle 2012 valmisteilla oleva teatteriuudistus vähentää teattereiden rahoitusta 
merkittävästi. Tereshinin mukaan rahaa ei yhteistyöhön venäläisellä taholla tule olemaan. 

Suomessa toimivien venäläisten järjestöjen edustaja Petr Potchintchikov esitti kysymyksen, miten Suomen venäläistä 
yleisöä tulisi kasvattaa, ja kehotti ottamaan virtuaalitodellisuudessa elävät nuoret ja lapset mukaan teatteria tekemään. 

Alexey Platunov Baltic House -teatterista Pietarissa oli sitä mieltä, että venäläiset eivät tiedä suomalaisesta teatterista 
muuta kuin muutaman tähdenlennon. Suomi on kuin suuri metsä, elävä ja itseään ruokkiva ympäristö, jota hän toivoi 
jaettavaksi. Suomalainen teatteri on sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan toisin kuin venäläinen, jossa reagoidaan 
laiskemmin päivän tapahtumiin. Hän toivoi tämän kontekstin tuomista Venäjälle ja ehdotti Suomalaisen teatterin vuotta 
Venäjälle, ja toisinpäin. 

Helena Meloni sanoi, että juhlavuodet usein osoittautuvat raskaiksi vetää ja tuottavat uhrauksiin nähden vain vähän 
pysyvää tulosta. On parempi satsata verkostoihin ja ihmisten välisiin suhteisiin, jolloin pienemmillä resurseilla usein 
saadaan aikaan laajemmalle levittäytyvää toimintaa ja kestävämpiä tuloksia. 

Kristina Matvienko esitti kysymyksen Mitä me haluamme? Usein tulosta hyödyllisempi on prosessi, jossa teatteri toimii 
instrumentin tavoin. Tarvitaan kulttuurista monimuotoisuutta ja uusia tekstejä. 

Dan Henriksson tarjosi kaikkien käyttöön ruohonjuuritasolla syntynyttä ideaa ja hanketta, jota Klockrike-teatteri kutsuu 
Drama Slamiksi, ja jossa 8 näytelmäkirjailijaa lukevat kukin 10 minuuttia omaa uutta näytelmäänsä. 

 

12.30–13.00 Kevyt lounas 
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13.00–13.20    Venäjän teatterikentän kv-yhteistyöhankkeista 

Venäjän teatteriliiton kansainvälisen osaston koordinaattori Olga Perevezentseva, Moskova 

Olga Perevezentseva esitteli Venäjän teatteriliiton toimintaa ja Teatteriliiton yhdessä paikallisjärjestöjen kanssa 
järjestämiä foorumeja, joita pidetään säännöllisesti ympäri Venäjää, ja joiden yhteydessä Seeds of Imaginationin 
Educational Programme myös toteutettiin. Keväällä 2011 pidetään Moskovassa seuraava suuri foorumi, jonka osaksi 
Olga toivotti tervetulleeksi yhteisen suomalais-venäläisen koulutustapahtuman, joka omalla tavallaan jatkaisi Seedsin 
aikana pidettyjen seminaarien traditiota. Sitä voisi ruveta valmistelemaan heti. 

 

13.20–13.40     Toivomuksista tekoihin – konkreettisia yhteistyöideoita Suomesta ja Venäjältä 

TINFOn johtaja Hanna Helavuori ja Seeds of Imaginationin projektikoordinaattori Anna Sidorova 

Hanna Helavuori oli kartoittanut joitakin suomalaisten teattereiden suunnitelmia, ja hän mainitsi mm. Kokkolan 
kaupunginteatterin uuden johtajan Ari-Pekka Lahden suunnitelmista ohjata Hanti-kansan suuren kirjailijan Jeremei 
Aipinin Viimeinen aamutähti ja markkinoida esitystä myös Venäjälle.  

TEAKin ja Pietarin teatteriakatemian välinen kasvava yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka tekijät kohtaavat 
koulutuksen alusta saakka. Pietarin akatemiassa opiskelee kasvava suomalaisten näyttelijöiden joukko, joka 
tulevaisuudessa voi toimia hyvänä kontaktipintana yhteistyölle. Myös teatterin ammattilaisille räätälöidyt matkat 
katsomaan venäläistä teatteria ovat tulevaisuuden yhteistyön osa.  

Pitkäkestoisuus on tärkeää yhteistuotantojen suunnittelussa, ohjaajavaihdon ja residenssitoiminnan aktivoimisessa.   

Tiedonlevitys on myös TINFO:n keskeisiä toimintoja, ja tulevaisuudessa Hanna Helavuori haluaisi nähdä portaalin, 
kontaktitietokannan, josta saisi tietoa mm. festivaaleista tai vaikkapa teatteritekniikan vaatimuksista esitysvierailua 
suunniteltaessa, eli mahdollisimman paljon konkretiaa, jota tarvitaan hankkeiden toteuttamisessa. 

Hanna Helavuori puhui myös pienten askelten politiikasta: suomalaisen teatterin esittely voisi sisältää juuri Dan 
Henrikssonin mainitsemia  drama slameja tai speed meetingseja. Tässä yhteydessä voisi linkittyä myös suomalais-
ugrilaiseen teemaan. 

Hanna Helavuori piti esitysvaihtoa yhtenä keskeisenä kehitysalueena, samoin kuin siihen läheisesti liittyvän 
tekstitysprojektin. Hyvänä esimerkkinä Suomen ja Venäjän välisestä aktiivisesta yhteistyöstä on Lappeenrannan teatteri, 
joka on tuonut jo 4-5 esitystä Venäjältä. Raja-alueen venäläisten katsojien määrä lisääntyy koko ajan. Tässä yhteydessä 
nousi tarkemmin esiin Suomessa oleva venäläisväestö ja heidän kulttuuriset tarpeensa. Esimerkiksi Aleksanterin Teatteri 
järjestää Russian Seasonia, samoin Savoy-teatterissa on paljon venäläisvierailuja. Korjaamo on uusin, nimenomaan 
kokeellisemman nykyteatterin esittelijä. Yhtenä toiveena on esitetty kiertueverkostoa, jolloin pistokeikkojen sijaan olisi 
mahdollisuus rakentaa pitkäkestoisempia vierailuja. 

Hän  pohdiskeli mahdollisuuksia toimia myös kansalaisyhteiskunnan tasolla.  Kansalaisyhteiskunnan hankkeet voivat 
myös olla tärkeä osa kulttuurivaihtoa. Ruohonjuuritason toiminta vahvistaa keskinäisiä yhteyksiä. Helavuori  esitteli 
Suomen Teatteriohjaajien Liiton yhteistyöhankkeita Petroskoin Kansallisen teatterin kanssa. Liitto on päättänyt perustaa 
liiton yhteyteen ”Kansallisen teatterin ystävien” seuran. Lisäksi Hanna Helavuori peräsi myös yhteistyötä esim. Suomi-
Venäjä -seuran kanssa tässä asiassa. 

Anna Sidorova keskittyi muutamaan ydinkohtaan venäläisten partnereiden esittämissä ajatuksissa, ideoissa ja 
konkreettisissa yhteistyöhanke-ehdotuksissa, joita Seeds of Imaginationin aikana on noussut. Yllättävän yhteistä kaikille 
on halu järjestää lukutapahtumia ympäri maata, Kaliningradista kaukaiseen Siperiaan. Ehkä se on trendi, kuten Kristiina 
Matvienko totesi, ehkä suomalaisten on onnistunut nostamaan tietoisuutta uudesta suomalaisesta draamastaan, ehkä se 
on myös niitä vähiten resursseja vaativia toimintoja, jotka tuovat jotain uutta festivaaleille, uuden draaman laboratorioihin 
ja sitä kautta myös näyttämöille.  

Anna Sidorova toi myös esille eron, joka vallitsee suomalaisessa ja venäläisessä ajattelutavassa. Suomalaiset lähtevät 
projektisuunnittelusta, ja vasta sen jälkeen aloittavat rahanhankinnan projektin toteuttamiseksi, venäläiset  taas kysyvät 
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ensin, onko rahoitus olemassa, sitten vasta aletaan suunnitella toimintaa. Tämä heijastaa myös sitä tosiasiaa, että 
Venäjällä ei juuri ole projektirahoitusta. Tästä huolimatta Seeds of Imagination on pyrkinyt kasvattamaan 
projektiajattelua, innostamaan lahjakkaita ja asiantuntevia ihmisiä kehittämään hankkeita ilman että ollaan varmoja 
rahoituksesta. Tätä kansainvälisessä kulttuurivaihdossa tavallista mallia varten tarvitaan jatkuvasti toimivaa yhteistä 
”kanavaa” tai verkostoa, ihmisiä jotka ovat valmiit työskentelemään hyvän idean parissa. 

 

13.40–14.00     Käytännön yhteistyö Venäjän kulttuuriministeriön kannalta 

Kulttuuriministeriön erikoisasiantuntija Olga Gudovan mielestä Suomessa on tärkeää tietää miten teatterin rahoitus 
hoidetaan Venäjällä. Hän korosti että Kulttuuriministeriö ei ole tuottajayhteisö, ja että se rahoittaa kansainvälistä 
kulttuurivaihtoa valtion budjetista kahdella tavalla. Ensimmäinen rahoitusmalli perustuu kuntien kanssa toteutettavaan 
osarahoitusohjelmaan, jossa kilpailutuksella on tärkeä osansa. Tätä kautta rahoitetaan mm. ministerön erittäin tärkeäksi 
katsoma vierailutoiminta. Tuki suunnataan usein ulkomaisten ryhmien matka- ja viisumikulujen korvaamiseen. 

Teatterit toimittavat seuraavan vuoden suunnitelmansa ministeriöön joka vuosi viimeistään syyskuussa. Seuraavan 
vuoden helmi-syyskuussa tulevat päätökset siitä, mitkä teatterit saavat millekin hankkeelleen minkä verran tukea. 

Gudova valitteli myös jo esille tullutta kehitystä Venäjällä, jossa kulttuurin rahoitusta vähennetään. Hän korosti myös 
aikaisen suunnittelun merkitystä, jotta rahoitusta ehditään hyvissä ajoin valmistella. 

Toinen Venäjän kulttuuriministeriön rahoitustapa perustuu valtioiden välisiin suurin kulttuurivaihtosopimuksiin. Yksi hyvä 
esimerkki tästä ovat jo Maija Lummepuron mainitsemat Kulttuurifoorumit, joka on ministeriön ainoa suuri kansainvälinen 
valtioiden välinen jatkuva hanke. Ylärakennne koostuu muodollisista sopimuksista, jonka alla toimii useampia pienempiä 
hankkeita. Tässä mallissa parhaimpana puolena nähdään suorat kontaktit, joita se synnyttää. 
 
 

14.00–14.30     Kommentit: 

Eeva Bergroth, Smeds Ensemble; Eva Neklyaeva, Baltic Circle Festival; Pavel Rudnev, Meyerhold-keskus, Moskova, 
Kristina Matvienko, teatterikriitikko, Moskova, Ari- Pekka Lahti, näytelmäkirjailija ja Kokkolan kaupunginteatterin johtaja. 

Eeva Bergroth korosti Smeds Ensemblen halua vierailla Venäjällä ja kertoi Kristian Smedsin tuntevan itsensä balttilais-
venäläiseksi ja olevan kiinnostunut ohjaajavierailusta jossain venäläisessä teatterissa, ja että on varmaankin vain ajan 
kysymys, milloin tämä tapahtuu. Kuitenkin tämänkin idean toteuttamiseksi Suomessa olisi kehitettävä teatterin 
vientitukea, jota nyt on käytännössä melkein mahdotonta saada. 

Kristina Matvienko kehotti kaikkia miettimään ilmiötä, jonka kanssa olemme tekemisissä. Suomessa on sosiaalisesti 
orientoitunut teatteri, mutta Venäjällä täytyy koko ajan selittää, mitä varten tällaista teatteria tehdään. Ero on todella 
suuri. Kysymys kuuluu: Mitä me voimme antaa toisillemme? Talvisota-hanke oli tästä hyvä esimerkki. Venäjällä ei olla 
niin kiinnostuneita omasta historiasta kuin Suomessa. Suomessa käsittelemällä historiaa ”suojaudutaan” tulevaisuudelta. 
Ihmiset ovat tietoisempia, ja suomalainen huumorikin on syystä omanlaisensa ja tutustumisen arvoinen. Kristina näkisi 
mielellään yhteistyön voimistuvan myös uuden elokuvan alalla. Verbatim-tyyppisestä teatterista on lyhyt matka 
dokumenttielokuvaan, eikä kansainvälinen yhteistyö sillä alalla ole niin suuria taloudellisia uhrauksia vaativaa. 

Eva Neklyaeva korosti Seeds of Imaginationin merkitystä nimenomaan hankkeena, joka mahdollistaa kohtaamiset, joista 
taiteelliset prosessit lähtevät käyntiin. Vuorovaikutus laajentaa näkymiä. Seeds of Imagination myös mahdollisti 
käytännön sisällöntuottamisen Talvisota-hankkeessa, joka oli lähtenyt Baltic Circlen piiristä, mutta jolle ei ollut löytynyt 
rahoitusta mistään muualta. Samalla Seeds of Imagination ei millään tavalla puuttunut sisältöön. Prosessien 
helpottaminen on tärkeää jatkossakin. 

Ari-Pekka Lahti kertoi että Talvisota-näytelmää ollaan valmistelemassa näyttämölle Kokkolassa. Hänen viestinsä oli, 
että suuruudenhulluutta on kannustettava! 
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14.30 – 15.00 Keskustelu ja seminaarin päätös 

Seppo-Ilmari Siitonen kehotti jatkamaan traditiota, jonka Tovstonogov ja Efros jo monta kymmentä vuotta sitten 
aloittivat Vaikka Dmitri Krymovilla on oma uusi tähän päivään liittyvä metodinsa, Siitonen näkee hänet venäläisen 
teatterintekemisen ja Stanislavskin metodin jatkajana. Vaikka Seeds of Imaginationin mahdollistama upea 
opiskelijavaihtoprojekti keskeytyi inhimillisistä syistä, sen siemenet olivat niin vahvat, että tekijöillä itsellään syntyi halu 
jatkaa yhteistyötä. Venäläiset Krymovin oppilaat vierailevatkin nyt Suomessa, tutustuen Ishmael Falken käsiteatteriin 
Turussa ja Stage-festivaaliin Helsingissä. 

Pavel Rudnevin tehtäväksi jäivät seminaarin loppupäätelmät. Seeds of Imaginationin tulokset ovat hänen mukaansa 
hätkähdyttävät. Sen moninaisten konkreettisten tulosten lisäksi se on jaksanut ylläpitää idealistista lähestymistapaa. Se 
on selkeästi määritellyt kurssinsa. Se on antanut mahdollisuuden myös sattumalle. Sen ”provinsiaalinen” suunta on ollut 
oikea. Kirsikka Moringille kiitos kritiikistä suomalais-ugrilaisten tukemisessa. Kuitenkin Seeds of Imaginationille 
tapahtuma Kaliningradissa on ollut yhtä kiinnostava kuin tapahtuma Syktyvkarissa – se ei ole pitänyt jotakin aluetta 
tärkeämpänä kuin toista. 

Antologia 7 suomalaista näytelmää oli tärkeä virstanpylväs, ja Rudnevin sanojen mukaan se nyt löytyy 
venäläisteattereiden kirjahyllyistä. Hän näkee lähitulevaisuuden tarpeena tieteellisen konferenssin järjestämisen, jossa 
käsiteltäisiin myös suomalaisen näytelmän levittämistä Venäjällä. ja jotta vältyttäisiin 40 vuoden hiljaisuudelta, kuten on 
tapahtunut, kun Niskavuoren naiset oli ainoa näytelmä, jonka Rudnev tiesi suomalaiseksi tutustuessaan uuteen 
suomalaiseen näytelmään tämän mainitun antologian valmistelemisen yhteydessä. 

Tärkeää on ollut myös, että Seeds of Imagination ei ole keskittynyt esitysvierailujen järjestämiseen, vaan rakentanut 
infrastruktuuria kanssakäymiselle. Hän kiitti myös muita partnereita hienoista projektitoteutuksista, kuten Open Stage – 
projektia Krymovin työpajan mahdollistamisesta, Omskin teatteria aktiivisuudesta uuden suomalaisen näytelmän 
promovoinnista Siperian alueella jne. Hän mainitsi myös, että Seeds of Imagination -hanke ei syyttä saanut korkeimpia 
pisteitä ulkoisessa tarkastuksessa, joka tehtiin EU:n toimesta kevään 2010 aikana. 

Hankkeen suurin merkitys oli Pavel Rudnevin mukaan se, että se on synnyttänyt motivaation aloitteentekoon. 
 


