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Viimeistä vuotta draamakasva-
tuksen aineopintoja opiskele-
va Pia Järvi innostui viime ke-
väänä englantilaisen professori
John Somersin koulutuksesta,
joka käsitteli soveltavaa draa-
maa. Koska Järven opintoihin
kuuluu projektin ohjaaminen,
hän päätti tuoda kokkolalaisen
harrastajateatterin Teatteri Il-
tatähden näyträmölle tällaista
draamaa.

-John Somersin mukaan mer-
kittävän tarinan kohtaaminen
voi muuttaa ihmisen elämän-
suuntaa. Draamatyössä pyrim-
me aina luomaan merkittäviä
tarinoita. Aivan kuten insinöö-
ri voi rakentaa suunnitteleman-
sa sillan pienoismallin kokeillak-
seen sen valmiuksia, teatteri- ja
draamatyöskentelyssä voimme
mallintaa elämää, ja sen moni-
mutkaisuutta.

- Minulle soveltava draama on
draama, jolla on tehtävä. I(u-
vaan soveltavaa draamaa myös
sosiaalisena väliintulona tai in-
terventiona, Järvi selvittää.

Järvi toteuttaa harrastajate-
atteri Iltatähden näyttelijöiden
kanssa esityksen nimeltä Isoisän
muistolle.

Esitys koostuu viiden minuu-
tin alustuksesta, jonka Järvi
itää, 5-3O minuutin esityksestä,
viiden minuutin palaute- tai pa-
neelikeskustelusta sekä 5-15 mi-
nuutin kahvitteluhetkestä.

- Tarkoituksena on herättää-r

Muistot voivat elämässäkantaa

yleisössä mielikuvia eri suku-
polvien ja isoisää eri tavalla koh-
danneiden henkilöiden muisto
jen kautta. Alustuksessa ker-
rotaan, miten prosessi etenee:
Aluksi katsomme näytelmän, sit-
ten kyselen yleisöltä kysymyksiä
ja myös yleisö kyselee näytteli-
jöiltä. Lopuksi siirrymme kahvi-
on puolelle täytekakkukahveille
juhlistamaan isoisää.

I(ahvitteluhetken aikana ylei-
sö saa vaikuttaa läheisten ihmis-
ten ja myös tuntemattomien yk-
sinäisten elämään kirjoittamal-
la tai kuvittamalla kortin tai kir-
jeen, Järvi kertoo.

- Tavoitteena on saada yleisö
kokemaan, miten muistot voi-
vat kantaa erilaisia ihmisiä, ffii-
tä merkityksiä muistot ovat jär-
täneet kunkin elämään ja miten
jokainen voisi vaikuttaa toisen
elämään pienillä huomionosoi-
tuksilla.

- Yleisöllä on mahdollisuus su-
run ja lähimmäisen kohtaami-
seen, sanoo Järvi ja toivoo, että
yleisön osallistuminen isoisän
kakkukahveille yhdistää ja ko-
koaa esityksen jälkeen sekä ylei-
sön että näyttehjät.

I(aksi esityksistä on suunnat-
tu hoitoalan opiskelijoille. Heille
se on osa opiskelukokonaisuut-
ta , jossa käsitellään kuoleman
kohtaamista.

Perjantaina 14. lokakuuta on
avoin tilaisuus, jonne ovat ter-
vetulleita kaikki asiasta kiinnos-
tuneet.


