
Kansallisteatterin kevätkausi 2020 huipentuu kotimaisiin kantaesityksiin

Kansallisteatterin komea kantaesityskevät täydentyy Teatteri Nirvanan Isän maan, Delta Venuksen The Betty Show´n sekä Kekäläinen &
Companyn If I Would Lose My Voice -teoksen myötä.  Isän maa ja The Betty Show ovat samalla Kansallisteatterin Pienen näyttämön ja
Willensaunan jäähyväisteokset ennen mittavaa peruskorjausta. Huhti-toukokuun liput tulevat myyntiin keskiviikkona 4. joulukuuta.

Keväällä 2020 Kansallisteatteri toteuttaa kaksi yhteistuotantoa uusien kumppaneiden kanssa: Teatteri Nirvanan Isän maan ja Delta Venus -ryhmän The
Betty Shoẃn. Vierailuohjelmisto täydentyy nykytanssin kärkikaartiin kuuluvan Kekäläinen & Companyn kantaesitysteoksella If I Would Lose My Voice.

Jussi Moilan kirjoittama ja Sini Pesosen ohjaama Isän maa on armottoman inhimillinen ja lennokkaan humoristinen kuvaus yksilön kamppailusta itseään
suurempia ongelmia vastaan. Näytelmä kertoo isistä ja lapsista, mielestä ja sen hauraudesta, kaunasta ja anteeksiantamisesta. Tekijänsä
omaelämäkerrallisia aineksia sisältävä näytelmä tutkii miehistä itsestä kertomisen perinnettä tavalla, jossa minä ei ole voittamaton sankari, vaan
tunteidensa kanssa elävä ihminen ‒ sekä lapsi että vanhempi.
     Isän maa on ensimmäinen osa palkitun näytelmäkirjailijan seitsemänosaisesta teossarjasta Merkintöjä egologisesta kriisistä. Moilan näytelmiä on
esitetty useissa teattereissa ympäri Suomea ja ulkomaillakin. Kansallisteatterissa hänen teoksistaan on aiemmin nähty Neuvostoliitto ‒ tarina uskosta
(2012). Näyttämöteoksen ohjaa Kansallisteatterissa debytoiva Sini Pesonen, joka toimii Teatteri Nirvanan toisena taiteellisena johtajana yhdessä Moilan
kanssa. Rooleissa nähdään Kaisa Leppänen, Jukka Peltola, Ilja Peltonen ja Sauli Suonpää. Kantaesitys on Pienellä näyttämöllä 1.4.2020.

Sara Mellerin luotsaama Delta Venus -ryhmä pureutuu riippuvuuksiin Willensaunan kantaesityksessä The Betty Show.
  ”Tähteä odotetaan lavalle, mutta hän ei ehkä koskaan tule. Showtytön jäähyväiset! Betty antaa viimeisen haastattelunsa, lähtee juhlimaan, jättää
lääkkeet ottamatta. Hän kaatuu portaissa ja antaa lehdistötiedotteen. Somebody to love. Taksikuski suosittelee Chiquita-drinkkejä Turussa.
Paljettimeressä kuljetaan kohti ovea ja tilabussi odottaa. T-paidassa lukee: Alien Kick!
   Betty on narkokapitalistisen ajan kabareetähti ja kotiäiti. Hänellä on niin kova krapula, että hänelle määrätään ISO purkki rauhoittavia ja siitä se sitten
lähtee. Fuck & forget. Betty ottaa puhelimen johdon pois seinästä ja nukkuu pitkään. Nukkuu ehkä ikuisesti. Aikaa ei enää ole. Aikaa ei ole enää jäljellä.
Aikaa ei ole enää hukattavaksi. Ollaan rajatilassa. Ollaan ehkä jo kuolleita. Ollaan kuolemattomia. Betty liked high places. Betty liked high highs and low
lows. Betty piilottaa todisteet. Maalaa itselleen kissansilmät. Hän laulaa balladin. Bettylle sattuu vahinko. Betty tarvitsee jotain...jotain tässä nyt tarvitaan.
Betty katsoo itseään videolta. Päivä on ollut pitkä ja Betty on janoinen!”
   Delta Venus on ohjaaja ja esiintyjä Sara Mellerin perustama ryhmä, josta The Betty Show´ssa mukana ovat Asta Honkamaa, Rosanna Kemppi,
Sara Melleri, Annika Poijärvi ja Kreeta Salminen. Delta Venuksen ensimmäinen tapahtuma Let me be your fantasy nähtiin Kiasmassa viime kesänä.
Delta Venus ammentaa liioittelusta, luksuksesta, huonosta mausta, trashista, kokeellisesta kabareesta sekä showtytöistä kautta aikojen (ja heidän
riippuvuuksistaan). The Betty Shoẃssa on läsnä elämän rumuus ja kauneus, ja groteskia syleillään. Kantaesitys on Willensaunassa 2.4.2020.

Koreografi Sanna Kekäläisen uusi teos If I Would Lose My Voice kantaesitetään Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä 23.5.2020. Teos tarjoaa ajatuksia
herättävän näkemyksen nykymaailman tilaan ja siihen, kuinka ihmisen toiminta on muuttamassa luontoa enemmän kuin koskaan aiemmin.  If I Would
Lose My Voice on näyttämöteos, joka havainnoi ihmisen vaikutusta maapallon muutokseen.  Viime vuosina yleistyneen käsityksen mukaan maapallolla on
siirrytty kokonaan uuteen geologiseen aikakauteen, antroposeeniin, jossa ihminen vaikuttaa Maan geologiaan, ekosysteemeihin ja ilmastoon
ennennäkemättömällä tavalla. Kekäläinen luo uudessa tanssiteoksessaan Kansallisteatterin näyttämölle kuvitteellisen todellisuuden, jossa hahmotetaan ja
havainnoidaan tätä uutta aikakautta taiteen keinoin. Esiintyjät ovat Andrius Katinas, Sanna Kekäläinen, Emilia Kokko ja Janne Marja-aho.
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