LOOPY JÄRJESTÄÄ TEATTERIMATKAN
TURKUUN LA 29.10.11
Tervetuloa Turun kaupunginteatteriin katsomaan virolaisen Vanamuineteatterin esitystä Puhastus – Puhdistus (Esitys tekstitetään suomeksi).
_______________________________________________________________________________________________
Virolaistaustaisen suomalaisen kirjailijan (Sofi Oksanen) useita palkintoja saanut ja paljon polemiikkia aiheuttanut
romaani Puhdistus synnytti myös Virossa elävää vastakaikua.
Erittäin dramaattinen tarina käsittelee tapahtumia Viron lähimenneisyydessä (vuosina 1936–1992). Postsosialistisessa
virolaisessa rannikkokylässä kaksi täysin erilaista naista – 60-vuotias Aliide sekä nuori Siperiasta kotoisin oleva
virolaistyttö Zara – kohtaa toisensa myrskyisien tapahtumien pyörteessä. Molemmat naiset ovat eri aikoina joutuneet
kosketuksiin sekä henkisen että fyysisen väkivallan kanssa. Vähitellen edessämme purkautuvat menneisyyden tarinat
tuovat päivänvaloon erään pitkään salassa pysyneen perhesaagan. Käänteentekevien yhteiskunnallisten tapahtumien
taustalla nousee esiin tärkeitä kysymyksiä (pakko)valinnoista ja niiden taustoista. Onko joskus tehtyä vääryyttä
mahdollista hyvittää, ymmärtää ja antaa anteeksi – olipa kärsijänä yksi ihminen tai koko valtio?
"Tarton Vanemuine-teatterissa esityksen oletusarvot ovat ihan toisenlaiset. Puhastus saa ikään kuin lisää lihaa
luidensa ympärille, kun lavalla puhuttava kieli on sitä, mitä sen pitääkin olla. Takautumien uhkaavuutta korostaa sekin,
että niin sotilaat kuin mafiosotkin puhuvat keskenään venäjää. Pakattuja matkalaukkuja reunustavat vaatekasat
symboloivat epätietoisuutta tulevaisuudesta. Eikä vailla merkitystä liene sekään, että ikärakenteeltaan varsin
heterogeenisessä yleisössä on useitakin, joille tarinassa on yhtäpitävyyttä oman elämän kanssa sekä niitä, joille
vastaavat tarinat ovat omaisten kertomina tosia".
(Voima / Mikko-Oskari Koski) Lähde: www. teatteri.turku.fi
_______________________________________________________________________________________________

Loopy maksaa bussikyydin ja osan lipun hinnasta. Lipun hinnaksi jää 25 euroa, ei-jäsenille lippu
maksaa 30 euroa.
Vuorisen bussi lähtee Hirvikoskelta Opintien koulun pihalta klo 17.15 ja on Loimaalla Kelan
pysäkillä klo 17.25. Matka jatkuu Turkuun ja matkan varrelta voi tulla mukaan. Tarvittaessa
järjestetään kuljetus Uudestakaupungista Turkuun. Näytös alkaa klo 19.00 ja kestää 2,5 tuntia.
Paluumatka alkaa välittömästi näytöksen jälkeen. Bussissa kerätään maksut, mielellään tasarahana.
Ilmoittaudu suoraan kristiina.nieminen@lskky.fi tai puh. 040 900 1465. Lippuja on varattu 50
kappaletta. Liput varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova: alkaa pe 26.8.
ja päättyy pe 16.9.
Kun ilmoittaudut matkalle, kerro:
Osallistujien nimet (ilmoita, jos avec on myös Loopyn jäsen)
Kännykkänumero
Mistä tulet bussiin Loimaalla: Opintie/kela/matkalta mistä tai tulet Uudestakaupungista
Jos tulet suoraan teatterille, ilmoita mihin lippu toimitetaan etukäteen
Ilmoita myös, jos et palaa bussilla.

Jos ilmoittaudut sähköpostilla tai puhelimeen teksti/ääniviestillä, lähetän kuittauksen
ilmoittautumisen vastaanottamisesta. Jos kuittausta ei kuulu, ota uudelleen yhteyttä.

