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10. kansainvälinen Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali 18. - 25.5.2013. 
Festivaalin ohjelma on varmistunut. Lipunmyynti alkaa ke 10.4. 

Järjestyksessään kymmenes kansainvälinen Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali järjestetään Imatralla ja 
Lappeenrannassa 18. - 25.5.2013. Imatralainen Mustan ja Valkoisen Teatteri-yhdistys on järjestänyt 
Imatralla vuosittain kansainvälistä teatterifestivaalia vuodesta 2004. Mustan ja Valkoisen 
Teatterifestivaalista on tullut jo monien maiden teatteripiireissä tunnettu tapahtuma, esiintyjiä on tähän 
mennessä ollut kahdestakymmenestä viidestä eri maasta. 

Tänä vuonna ohjelmisto sisältää teatteriesityksiä laidasta laitaan sekä lapsille että aikuisille. Festivaalille 
saapuu tuttuja ja uusia teattereita. Esiintyvät ryhmät tulevat Englannista, Espanjan Kataloniasta, 
Georgiasta, Italiasta, Kreikasta, Saksasta, Suomesta, Venäjältä ja Virosta. Päivisin on luvassa esityksiä lapsille 
ja nuorille, kun taas iltojen ohjelmisto koostuu erilaisista tanssi-, draama- sekä kokeilevista 
teatteriesityksistä. Lisäksi päivisin ja iltaisin esitetään runsaasti katuteatteria. Imatran keskusta ja 
Koskenparras muuttuvat viikoksi yhdeksi isoksi teatteriksi. Festivaalin ohjelma on nyt varmistunut ja lyöty 
lukkoon.  

Ensimmäisen kerran festivaali tuo Etelä-Karjalaan pitkän draamaesityksen. Georgialainen Liberty teatteri 
esittää Lappeenrannan kaupunginteatterissa 18.5 Bertold Brechtin näytelmän Kaukasialainen liitupiiri. 
Esitys käännetään tekstityksen avulla. Imatralla Liberty teatteri esittää 20.5 musiikkinäytelmän Kaunis 
georgialainen nainen, jonka on kirjoittanut Carlo Goldoni. Tapahtuman sijoittuvat keskiaikaiseen Georgiaan. 

Suomalainen teatteri Metamorfoosi esittää 19.5 Imatralla näytelmän Sauna. Savusaunan lämmössä nainen 
palaa muistoihin, jotka mieli on jo unohtanut, mutta joita hänen muhkurainen vartalonsa edelleen kantaa. 
Soile Mäkelän ohjaamassa esityksessä vanha nainen saa seurakseen kiusallisen eläviä muistoja eri 
ikäkausiltaan. Esiintyjien alastonpuvut toimivat puusta veistettyjen kokonaamioiden jatkeina. 
Naamionäyttelijöiden lisäksi saunakuupat, kiulut ja vihdat osallistuvat tarinan kerrontaan. Esityksessä 
kuullaan Maija Ruuskasen musiikin lisäksi live-mekastajaa, joka luo äänitehosteet kiukaan sihinästä tulen 
ratinaan. 

Yleisön pyynnöstä esiintyy Imatralla kolmannen kerran 22.5. huippusuosittu buto- tanssija Ken Mai uudella 
esityksellä Poem of Phenomenon. 

Festivaalilla nähdään myös kaksi vuotta sitten Imatralla esiintynyt ja suuren suosion saanut englantilainen 
Chris Lynam kabaree-esityksellä Pop Corn Club Cabaret 24.5. Esityksessä on mukana myös Mattress Circus-
ryhmä. Englannista tulee myös varjoteatteri.  

Espanjan Kataloniasta on tulossa kaksi tanssiesitystä: Mallorcalainen Catalina Carrasco esittää 23.5 yhden 
naisen tanssin Näkymätön todellisuus. Esityksessä kaksi naista muodostavat yhden olennon, tietoisen ja 
tiedostamattoman. He edustavat monia eri persoonallisuuksia joita meissä on, tunnetiloja ja alkukantaisia 
vaistoja. Molemmat siirtyvät tunnetilasta toiseen luoden uusia hahmoja, joskus ristiriitaisia, joskus toisiaan 



täydentäviä. Kehosta jolla on muisti kehoksi joka muokkaa itseään. Tarina kohtaamisesta, löytämisestä ja 
hyväksymisestä.  

Barcelonalainen tanssiteatteri Factoria Mascaró Company tuo esityksen Oniric. Factoria Mascaro koostuu 
ryhmästä tanssijoita ja koreografeja, joilla on laaja kokemus klassisesta tanssista. Se on monitahoinen 
ryhmä, joka koostaa esityksensä neljästä elementistä; tanssi, tila, perinteet ja nykyaika. Oniric koostuu 8 
erillisestä tarinasta, joilla ei ole muuta yhteistä kuin sijoittuminen unien ja surrealismin maailmaan. 

Virolainen mezzosopraano Annaliisa Pillak esittää yhdessä suomalaisen pianistin Marko Hilpon kanssa 24.5 
Karelia-salissa esityksen Diiva. Diiva on konserttiesitys, jossa klassinen musiikki ja teatteri kohtaavat. Tunnin 
aikana nähdään kiukuttelevan laulajan ja tämän oikkuihin kyllästyneen pianistin koskettava ja naurattava 
duetto-kaksintaistelu. Päähenkilö on oopperalaulaja, joka ei tee kompromisseja - ainakaan säestäjänsä 
suhteen. Yhdessä nämä esittävät laulu- ja oopperakirjallisuuden kuuluisimpia helmiä, ja jos jokin voi mennä 
pieleen, se taatusti menee. 

Lisäksi jokaisena festivaalin päivänä esitetään useita katuteatteriesityksiä. Erikoisin esitys on ehkä 
italialainen Venetsian karnevaalin voittanut esitys The Music Box. Kadulle ilmestyy suuri 1700-luvun 
valkoinen piano, mikä liikkuu mekaanisesti pyörillä, kun eteerinen soittorasian ballerina tanssii ja keinuu 
musiikin tahdissa. The Musix Box esitetään 21.-23.5 välisenä aikana 6 kertaa.  

Berliiniläistä katuteatteria esitetään 22. -24.5. Jan Manske on DJuggledy, näyttelijä, jonglööri ja showmies, 
joka on esiintynyt ympäri Eurooppaa vuodesta 2000. Yhden naisen sooloesitys Ms. Flames vie maailmaan 
täynnä herkkyyttä ja visuaalista voimaa. Omaperäinen, mystinen tunnelma luodaan tanssin, teatterin, 
trikkien, musiikin, pukujen ja tulielementtien avulla. Pimeys paljastaa liekkien todellisen kauneuden. Jay 
Toor on Ms. Flames, valmiina valloittamaan yleisönsä palavalla esityksellä. 

Barcelonasta on tulossa 24. ja 25. toukokuuta 10 muusikon ryhmä esityksellä “LStreet is Ours”, (Katu on 
meidän), joka on syntynyt esityksestä "Olutta, hikeä ja kyyneleitä". Vuodesta 2005 ryhmä ovat kiertänyt 
laajalti ulkomailla, saavuttanut suosiota ja voittanut palkintoja. Klownin ja 10 muusikon kokoonpano saa 
aikaan korkeatasoisen musiikillisen ja näyttämöllisen kokemuksen. 

Perinteisesti Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalilla on esiintynyt useita teattereita Venäjältä. Tänä 
vuonna on tulossa Kemerovosta. Kemerovo Oblast Drama Theatre of A.V.Lunacharskij näytelmällä Beckett. 
Samaan näytökseen on yhdistettynä kaksi Samuel Beckettin näytelmää ”Askeleet” ja ”Viimeinen 
ääninauha”. Kyseinen näytelmä on valmistunut Kemerovon teatterin, sekä Mustan ja Valkoisen Teatterin 
yhteistyönä.  

Pietarilainen Mr.Pejo`s Wandering Dolls, joka esittää kaksi katuteatteria. Kuusta pudonneet esitetään 18.-
20.5 yhteensä 4 kertaa. Kuusta pudonneet on toiselta planeetalta tai tulevaisuudesta tulleiden, ennalta-
arvaamattomien hahmojen epätavallinen kulkue. Kuusta pudonneet ovat tiedemiehiä jotka tarkkailevat 
Maata ja sen ihmisiä outojen välineiden ja koneiden avulla. Tulijat pyrkivät saamaan yhteyden ihmisiin, 
kutsuvat heitä leikkiin, jäljittelevät heitä ja yrittävät sulautua joukkoon. Decadence esitetään 21.5. 

Lisäksi Pietarista tulee kaksi nukketeatteria. Nukketeatteri Brodyachaya sobachka, joka on esiintynyt 
Imatralla jo kaksi kertaa, tuo Imatralle herkän näytelmän Peukalo-Liisan 23.5. 

E.Demmeni State Marionette teatteri esittää 24.5 nukkenäytelmän Taikuri Ole-Lukoen satuja. Pietarista 
tulee myös Teatteri Aleko, joka esittää näytelmän Lumikuningatar.  



Liitteessä on myös koko festivaalin ohjelma.  

Festivaalin liput tulevat ennakkomyyntiin Lippupalveluun 10.4 ja Lippupisteeseen 15.4.2013 
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