
 Stage-festivaalilla 15.-24.8. 2013  kantaesityksiä ja tunisialaista nykyteatteria 
 
Kulttuuritehdas Korjaamolla ja yhteistyöteattereissa 15.–24. elokuuta seitsemättä kertaa 
järjestettävällä Korjaamo Teatterin Stage -festivaalilla [http://www.korjaamo.fi/fi/stage] nähdään 
ainutlaatuisia kansainvälisiä yhteistuotantoja ja tehdään katsaus vuoden vaikuttavimpiin 
kotimaisiin esityksiin.  
 
Elokuinen Stage-festivaali haluaa luoda kohtaamisia, mikä korostuu niin esitysten tarinoissa kuin 
festivaalikeskuksena toimivan Korjaamon luonteessa teatterinystävien kansainvälisenä 
kohtaamispaikkana. ”Festivaalin avulla haluamme tuoda ihmisiä yhteen ja luoda tänä päivänä yhä 
tärkeämpää kulttuurienvälistä vuoropuhelua”, kertoo nyt ensimmäisen vuotensa Suomessa asunut 
Korjaamo Teatterin johtaja Eva Maarika Schmitz.  
 
Korjaamo Teatterin Stage avaa lisäksi ovia uusille tavoille tehdä ja katsoa teatteria: kuva, ääni ja 
liike kohtaavat näyttämöllä monin eri tavoin. Multimediakerrontaa ja fyysistä teatteria yhdistää 
ainutlaatuisella tavalla Stagella maailman ensi-iltansa saava, suomalais-saksalaisen Periskop-
ryhmän Passengers. Teatterimaailmassa ainutlaatuisella useamman valkokankaan 
panoraamatekniikalla toteutettava Passengers on melankoliaa ja huumoria road-movien hengessä 
yhdistävä tarina junamatkailijoista Helsingistä Rovaniemelle.  
 
Jatkuvan liikkeen ja ideologisten törmäysten teemaa jatketaan tunisialaisen Fadhel Jaïbin 
arabikevään jälkipyykkiin pureutuvassa Tsunamissa. Osin Antigone-tragediaan pohjautuvassa 
tarinassa henkiset ja fyysiset vastavoimat taistelevat, mutta identiteettikriisin keskeltä versoaa 
myös mahdollisuus uuteen alkuun. Yllättävät kohtaamiset ovat läsnä myös Allegro-junan mukaan 
nimetyssä, Mikhail Patlasovin teatteria ja dokumentaarista videota yhdistävässä Allegrossa, joka 
on omistettu Suomen ja Venäjän välisille suhteille. 
 
Stagen kotimainen ohjelmisto esittelee lupaavia uuden sukupolven teatterintekijöitä ja tuo 
Helsinkiin myös kiinnostavimpia esityksiä muualta Suomesta. Seinäjoen kaupunginteatterille 
ohjaavalta Riko Saatsilta nähdään festivaalilla kaksi näytelmää, Veikko Nuutisen kirjoittama 
Myötätunto sekä tuore tulkinta Henrik Ibsenin klassikosta, Mies maailman huipulta – Peer Gynt. 
Helsinkiin saapuu myös Antti Mikkolan naisiin ja valtaan paneutuva Kuningatarleikit, jonka 
tarinassa vilahtelevat muun muassa Anneli Jäätteenmäen Irak-gate, Anneli Auerin oikeusprosessi 
sekä Marjo Matikainen-Kallströmin doping-kohu.  
 
Kanta-esityksensä Stagella saa ohjaaja Lilja Fischerin ja näytemäkirjailija Okko Leon Vieraat. 
Korjaamo Teatterin ja Lappeenrannan kaupunginteatterin yhteistuotanto on saanut alkunsa 
Fischerin ja Leon omakohtaisista keskusteluista muukalaisuudesta ja kulttuurisesta identiteetistä.   
 
Festivaaliohjelmistossa nähdään myös keskiaikaista nukketeatteriperinnettä uudistava John-
Eleanor (ohj. Merja Pöyhönen), Sad songs from the heart of Europe (ohj. Jari Juutinen, kirj. Kristian 
Smeds) suomenkielisenä tulkintana sekä opiskelijatyönä Teatterikorkeakoulun Maria Jotuni -
tulkinta Arki elämää (ohj. Piia Peltola). Nykytanssia edustavat For those who have time (ohj. Maija 
Hirvanen) sekä Grind (Jefta van Dinther, Minna Tiikkainen, David Kiers) ja performanssitaidetta 
niin ikään monikansalliset yhteisproduktiot Museum of postmodern art (Oblivia-työryhmä) sekä 
Ein.Küchen.Bau – Tehtävänä keittiö (ohj. Joonas Lahtinen). 
 



Korjaamo Teatterin tuottama festivaali on Helsingin Juhlaviikkojen yhteistyötapahtuma. 
 
Esityskuvat: https://www.dropbox.com/sh/7uo0tfcsl939cn5/i1U20LvTAO 
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