Vendetta on rohkea ja kantaaottava helsinkiläinen improvisaatioteatteri.
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Ina Mikkola ja Improvisaatioteatteri
Vendetta tutkivat yhteiskunnan tabuja
Kiitos viime vuosien rohkeiden kannanottojen, hiljaisuuden ja sopeutumisen
aika on ohitse, kun kyse on niin naisten kuin vähemmistöjen oikeuksien
puolesta puhumisessa. Feministinen improvisaatioteatteri Vendetta tekee
osansa tässä, käsittelemällä tasa-arvoa ja yhteiskuntaamme, sen
valtarakenteita ja tabuja näyttämötaiteen lajeista eniten hetkessä elävän
improvisaatioteatterin keinoin. Kun esiintyjät itse pistävät oman alitajuntansa
peliin, nousee näyttämölle niin epäkohtia, vääristymiä kuin yhteisiä
kokemuksiakin, joita improvisaatiolla on oiva käsitellä. Katsoja saa
sekä samaistumispintaa että pääsee samalla tutkimaan omaa mieltään, omia

kokemuksiaan ja omia toimintatapojaan.
“Esityksen rakenteeseen kuuluu asiantuntijavieraan osio, siitä inspiroitunut
improvisaatioesitys sekä yhteinen keskusteluhetki. Tässä oppii joka kerta
esiintyjänäkin jo ihan hirvittävän paljon”, teatterialan moniosaaja Julia
Gauffin pohtii.
“Jaettu kokemus tästä yleisön kanssa on jotain ihan mahtavaa, mitä ilman
improvisaatioteatterin tuomaa yhteistä heittäytymistä ei välttämättä saataisi
näin voimakkaasti aikaan”, näyttelijä Outi Ikonen jatkaa.
“Tässä esityksessä ei minusta saarnata miten pitäisi tehdä. Tutkimme
yhdessä, millainen on tasa-arvon tilanne nyt, millaisia ovat meidän
kokemuksemme ja toivomme samalla mieliimme uutta selvyyttä siitä, miten
tasa-arvoon päästään yhä vahvemmin kiinni”, toteaa Anna Korolainen Crevier.
Yleisön lukuisien toiveiden ja ylistävien palautteiden vuoksi, Vendetta tuo
syyskauden toiseksi esitykseksi Korruptoituneiden mielten jumppa -teoksen
jälleen kerran KokoTeatterin lavalle kahden esityksen verran 3.10. ja
10.11.2021.
Sunnuntaina 3.10. esityksen teema: "Naiset ja työelämä"
Keskiviikkona 10.11. esityksen teema: “Seksuaalisuus ja häpeä”
Asiantuntijavieraana esityksissä on toimittaja, kirjailija Ina Mikkola.
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