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Eikä kukaan meitä enää etsi -juhlanäytelmä tulossa helmikuussa 2017!!
 !
Teatteri Siperian 10-vuotisjuhlanäytelmän aiheena on ilmastonmuutos. Kymmenen vuotta sitten Siperia tutki 
sukupolvensa suhdetta menneisyyteen ja nykyisyyteen, nyt on ajankohtaista kääntää katse tulevaisuuteen.!!
Näytelmässä kohdataan ihmiskunta, joka odottaa mitä oikein mahtaa tapahtua. Konkreettinen vaikuttaminen 
maailman asioihin ruohonjuuritasolla tuntuu mahdottomalta ja samalla koko maailmaa olisi kannettava 
hartioillaan – tai suljettava siltä silmänsä. Länsimaisen ihmisen ristiriitainen ja hellyyttävä yritys on pelastaa 
maailma ja samaan aikaan teknologia-uskossaan kehittää kaikenlaisia keinoja saavuttamansa elintason 
ylläpitämiseksi. Riemunkirjava koralliriutta Koh Taolla on kahdessakymmenessä vuodessa muuttunut 
beigeksi. Yhteisen muovipallomeremme keskellä elää viimeinen jääkarhu odottaen jäälauttapalasensa 
sulamista ja katsellen kuinka ihmiskunta kusee muovimereen seurauksista välittämättä tai niistä riidellen. 
Mutta kun näyttämöllä hiljalleen täyttyvä vesivaaka lopulta täyttyy ja kippaa, kaikki muuttuu...!!
Esitys sekoittaa fiktiivistä ja dokumentaarista, tarinallista ja fragmentaarista muotoa, sekä musiikkiteatterin 
cabaret-tyyliä sekoitettuna fuusiokantriin. Faktatietoa ja keskustelua tuodaan rouheasti esiin, ja esityksessä 
eksytään siihen ”faktaviidakkoon”, josta nykyihmisen on vaikea löytää omaa totuuttaan. Vakavaa aihetta 
käsitellään kuitenkin Siperian tapaan groteskilla huumorilla ja lohdullisesti.!!

Auttaako se, että kantaa joka päivä kasvisruokansa kestokassissa pyörällä kaatosateessa kotiin? Että 
peseytyy suihkussa vain kerran viikossa? Että lajittelee kaikki roskansa ja laskee huoneiston lämpötilaa 
2 asteella. Kieltäydyn lisääntymästä, mutta onko sillä kokonaisuuden kannalta oikeasti mitään väliä? 
Voinko pitää kiinni tästä suomalaisesta elintasosta, jos hankin hybridiauton? Tai jos käytän vain 
tuulivoimalla tuotettua energiaa? Jos sähkö loppuu, kuka meistä selviää? Kestääkö metsä meitä kaikkia, 
ja haluaako luonto olla meidän kanssamme sinut? !!
- Kierrätätkö sä, lajitteletko roskat? Millaisen viherpesun sä oot henkilökohtaisessa elämässäs tehny? !
- En minä pysty kaikkea maailman paskaa kantamaan niskassani!!
- No enivei sä kannat, me täällä nyt ollaan.!!
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