
Hermit
Oijaus: Jessicd Kangasniemi, esiintyiii: Emmo Golnîck' iiiinisuun-

niitelu Jonkke Laaksonen,, Iavastus ia nukenrakennus: Nimefôn

llies

Ehdottomasti festivaalin hâmàrâperâisin esitys Hermit jâttââ patjon

arvaitujen varaan. Nâyttâmôttâ tasarytmisesti toimiva kokomustiin

puettu hahmo tekee paljon (sekâ nuketl'a ettâ il'man)' mutta katso-

iatte tâstâ ja tâmân sisâisestâ maaitmasta avataan vain hippuja siet-

râ tââttâ.
Yhtââttâonpahvitaatikkopino,johonsuhtaudutaanerihetkinâerita-
voin, toisaatta hiekkaa ja simpukoitâ' Joskin tavastus on tarkoituk'

senmukaisen luonnosmainen, puuttuu sama tarkoituksenmukaisuuden

tunRe itse nâyttâmôttepanoista taajemmin' Tuntuu kuin yksityiskoh-

datonta, yteiiettâ tasot[a kulkevaa tarinatuonnosta yritettâisiin ker-

toa tâhes abstraktein kerronnattisin etementein' Tarina ja hahmot

jââvât etâiseen hâmârâân.
ymmartââkseni yhtâân mitâàn minun otisi ryhdyttâvâ ylitulkitsemaan

ja ajattetemaan nâkemâàni. En tee niin'

la [uitenkin: jotkut visuaatiset valinnat, tietty visuaatinen kôyhyys'

kiehtoo minua. Samo.in outo musta hahmo pimeâssâ inspiroi pââtâ,

aktivoi, jâttââ titaa ajatuksitte. Hetki katsomossa ei ote epâmiettyt-

tâvâ.

Like a Fish Out of Water
Ohjaus: Perrine Ferrafiat, Esiintyiiit: Satu Kivistii, hlono Krueger'

tliia Nirhamo, Rakennus: Sarune Peciukonyte, Perrîne ferr1fi1t
jo tyi5ryhmiin auttavat kiidet, ohiaaian assistenttî: Nello Turkki

LaFOoW atkaa herkuttisesti. Syntymâân tiittyvââ kuvastoa on keksitty

mietikuvitusta sââstàmàttâ, ja itmaisukeinojen kirjo jalsaa itahdut-

taa tâpi esityksen. Ei ote niin vâtiâ sittâ, oy$kol<aikki ideat nukkete-

;;i";;, ios iorcn on itmaistavissa mieten[iintuisemmin jottain toisetta

tavatla. Kekimisen ito on niin raiatonta, ettà hetkittâin jopa toivoi-

si yksinkertaisempaa itmaisua. Tarinan oteettisten vaiheiden jââdes-

sâ târkeydessâ keksetiâisyyden varjoon myôs koskettavuuden mah-

dottisuuskatoaa.Muttamitâsitten?LaFOoWonehdottomanansiokas
opinnâyte§ii, nôyrâsti ja vâtittâen tehty'

Ohjaaja Perrine Ferrafiat on saanut kotmesta tyytittâân hyvin erilai-

."rt" naytt"tijàstâ koostuvan ryhmânsâ ihmeen yhteensopivaksi' Eri-

tyisesti iyylitaji tuntuu kuin râÉtâtôidyttâ Satu Kivistôn maantâheiset-

te ja kepeâtte, raikkaan hyvântuul'isetl'e hahmoLte'

ykiinkeitaistava maahanmuuttotarina hâviââ vertaitussa verratto-

mal,l.etoteutuksetl.e.Liioittetuonsinânsâtoimivateatteritlinenkeino,
mutta tâssâ tapauksessa tiioittetu pàâtyikin toisen - tâssâ esitykses-

sâ màârittel,emâttômân - vattion reatismiin' Me emme kai etâ tota-

titaarisessa yhteisôssâ. Meidân ongetmamme sijaitsevat eri kohdassa'

Tâssâ minua ainakin kiinnostaisi, miten saavuttaa samantaiset draa-

man kierrokset turvautumatta esim. âârimmâisiin potiittisiin til'antei-

siin tai sokeiden byrokraattien pakkovattaan'

LaFOoW on hyvin ohjaajansa nâkôinen ja suorasetkâinen tyylien ito-

tutitus.

Head of the King
Ohjous: ttoëtte Le Gatt, Esiintyiiit: Glenn Cloorec' Yitalia Samui'

lova, Romoin Landot

Ohjaaja MaëtLe Le Gatt nâyttââ hienosti ja nôyrâsti oppimansa opin-

naiteiyossaan Head of the King. Atussa esityksen ainoa nukkehahmo'

trning"r, pitââ muitâ tâysin otteessaan' Kuningas kuitenkin yttâttâen

kuotei, ja riemun jâtkeen vatloittavan inhimittiseti lipsahdetaan ot-

tamaan uusi kuningas. Kaikki on yhtâ huonosti kuin aikaisemminkin'

Asetetmat, titanteet, tarkoitukset ja tarina ovat sel'keitâ tâpi koko

esityksen. Sitâ on hetppo seurata, ja se pysyy kiinnostavana itman

notkahduksia. Tyôryhmân yhteispeLi on saumatonta' hyvââ teatteria'

ja esiintyjistâ on saatu patjon irti' Nâyttââ sittâ, ettâ esiintyjât tuot-

iavat esitykseensâ, ja ettâ heidân on hyvâ otta nâyttâmôttâ'

Tosin Head of the King loppuu tiian pian' Se ei oikeastaan ote edes

ihan kokonainen esitys vaan âârettômân toimiva kehittetyjakso' Asiat

rakentuvat yhâ mietenkiintoisempaan suuntaan, kunnês esityt T"ul3:
toim; *tÉta 3a ioppuu yhtâkkiâ vit6in' *roivottavasti tyôryhmâitâ

on mahdottisuus vietâ jatkaa tyôskentetyâ eteenpâin tâmân esityk-

sen kanssa.

Kokonaisuudessaan HotK on selkeââ ja perinteistâ, huoletta, ammatti-

maisesti ja raikkaatta otteetta tehtyà nukketeatteria' . -§
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perrine Ferrariat: Like o risn îut of Water, kuvasso tlila Nirhama, Sotu Kivistii, lûono Krueger' nukenra'

kelnnus Sarune Peciukonyte, ohjdaja ja tyiSryhmii'
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