
TEATTERI SIPERIAN TIEDOTE (7.4.2016)!
Tiedote vapaa julkaistavaksi!!
Teatteri Siperia!
Hämeenpuisto 28 D!
33200 Tampere!
www.teatterisiperia.net!!!
Teatteri Siperialla nähdään altavastaajien vallankumous!
 !
Teatteri Siperian kevään uusi kantaesitys Toinen katse saa ensi-iltansa 1.4.2016. Esityksen ohjaa ja 
dramatisoi teatteriohjaaja ja kirjoittaja Aino Kivi. Toinen katse toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin 
alaisuudessa toimivan kehitysvammaisten toimintakeskus Wärjäämön kanssa. !!
Vuonna 2016 kymmenenvuotias Teatteri Siperia juhlii taivaltaan suvaitsevaisuus-teeman alla. Kaikki uudet 
produktiot käsittelevät suvaitsevaisuutta Suomessa nykypäivänä ja teatterin tavoitteena onkin porautua 
polttavan ajankohtaisiin aiheisiin. Lisäksi teatterin uudet tilat ovat esteettömät; esitystilaan, eli rakennuksen 
neljänteen kerrokseen pääsee tilavalla hissillä, aulatiloista löytyy inva-WC ja pieneen teatterisaliin saadaan 
tarvittaessa mahtumaan jopa 6-7 pyörätuolia. !!
Kevään uusi kantaesitys Toinen katse jatkaa Teatteri Siperian esitysten viimeaikaista linjaa, jossa pääpaino 
on ollut ihmisläheisissä teemoissa, lähimmäisistä huolehtimisessa sekä siinä, kuinka yhteiskunta ja 
toimintakulttuuri vaikuttavat yksittäisten ihmisten elämään. Toinen katse tarkastelee toiseuden, 
eriarvoisuuden, osallisuuden ja ulkopuolisuuden kysymyksiä. Katsoja pääsee kokemaan muun muassa 
keisari Wilhelm Wammaisen sekä altavastaajien vallankumouksen. Tämän jälkeen katse ei ole enää sama.!!

Viihdytkö nahoissasi? Oletko koskaan haaveillut kaksosesta, joka kokisi kaiken samoin kuin sinä? Jos 
Meryl Streep voi esittää cp-vammaista ja saada oscarin, voiko vammainen esittää Meryl Streepiä ja 
saada siitä oscarin? !
Ihmisen elämän ensimmäinen katse on äidin katse: varaukseton rakkaus. Toinen katse on yhteiskunnan 
katse. Kenet se hyväksyy leiriinsä?!

 !
Esitys sopii kaikille niille, jotka ovat joskus kokeneet ulkopuolisuutta, kipua, yksinäisyyttä, fyysisiä tai henkisiä 
esteitä, mutta myös ystävyyttä, rajojen ylittämistä, esteiden voittamista sekä puhdasta iloa.!!
Käsikirjoitus: työryhmä!
Ohjaus ja dramatisointi: Aino Kivi!
Visuaalinen suunnittelu: Anna Rouhu!
Rooleissa: Marika Heiskanen, Riikka Papunen, Tiina Launiainen, sekä Wärjäämöltä Tuomas Jordan, 
Sari Korpi, Kimmo Koski ja Janica Talvivaara.!
Muusikko: Anna-Kaisa Vuorinen!
Wärjäämön teatteriryhmän ohjaaja: Jarmo Skön!!
YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:!
• Tampereen kaupunki / kehitysvammaisten toimintakeskus Wärjäämön teatteriryhmä!
• Tampereen yliopisto!
• Ahjolan kansalaisopisto!!
ESITYKSET (Teatteri Siperia, Hämeenpuisto 28 D, 4.kerros) : 
pe 1.4. klo 19.00 ensi-ilta!
la 2.4. klo 19.00!
ke 6.4. klo 19.00!
la 9.4. klo 14.00!
la 9.4. klo 19.00!
pe 29.4. klo 19.00!
ma 2.5. klo 14.00!

ke 4.5. klo 14.00!
pe 6.5. klo 19.00  
ma 9.5. klo 19.00  
ti 10.5. klo 19.00  
to 12.5. klo 13.00  
pe 13.5. klo 19.00!
ESITYS MYÖS TILATTAVISSA! !

LISÄTIETOA: www.teatterisiperia.net, LIPUT: www.lippu.fi!
HAASTATTELUPYYNNÖT JA LISÄINFO: Venla Moisala, 050 514 6800, venla@teatterisiperia.net

http://www.teatterisiperia.net
http://www.teatterisiperia.net
http://www.lippu.fi

