
Lehdistötiedote 24.1.2020

Grus Grus Teatterin ainutlaatuinen vierailu Åbo Svenska Teaterilla: Kärringmossen (suom. Ämmäsuo)

Hiljaisuus lepää suomaiseman yllä. Kaksi olentoa ilmestyy keskuuteemme kuin tyhjästä.
Kaksi kovaksikeitettyä akkaa herää horroksestaan, tyytymättöminä unohduksiin
vaipumisestaan. Maailma on muuttunut, eikä paremmaksi. Häpeilemätön möyhintä voi alkaa.
Akat pistävät jalalla koreasti ja rumasti – sinäkin olet saanut kutsun kekkereihin. Muutosta
on hyvä juhlia hyvässä porukassa.

”Kärringmossen” on Thalia-palkinnon kahmaisseen turkulaisen kaksikielisen nomaditeatteri Grus
Grus Teatterin vuoden 2020 ohjelmistonavaus ja ainutkertainen vierailu Åbo Svenska Teaterilla.
”Kärringmossen” on fyysisen teatterin, klovnerian ja näyttelijäntyön ainutlaatuinen hybridi.
Hahmojen innoitus on lähtöisin bouffon-tekniikasta – teatterin ja klovnerian erityislajista, jossa
groteskit hahmot ruotivat rohkeasti kaikkia elämänalueita ja epäkohtia: Bouffonissa ”rumat”, miltei
myyttiset hahmot pilkkaamalla naurattavat ja kauhistuttavat ”meitä kauniita”.

-”Inspiraationlähteenä bouffon-tekniikan lisäksi on toiminut eräs anekdootti hummerin
kuorenvaihdoksesta. Esityksen akat kaipaavat myös muutosta, eräänlaista kuorenvaihdosta,
puhdistautumisprosessia. Sitä he pyrkivät juhlimaan. Mutta he saattavat välillä unohtaa suunnan ja
menettää merkityksen kokemuksen, samalla tavalla kuin me ihmiset”, sanoo Sofia Molin, esityksen
ohjaaja.

Esityksen ämminä esiintyvät monessa liemessä keitetty ja tunnettu monitaiteilĳa Cris af Enehielm
ja Grus Grus Teatterin oma korvaamaton – ja Suomen ensimmäinen klovnimaisteri – Janna
Haavisto. Monet saattavat muistaa Haaviston viimeisimmän klovnisoolon Wäinö Aaltosen museon
näyttelyvieraiden oppaana nykyklovni T.A.Idén ominaisuudessa viime syksynä.

-”On hienoa harjoittaa uutta tekniikkaa, jossa yhdistyy monta eri osaamisalueita. Klovneriassa
klovni haluaa yleisön rakkautta. Bouffon taas provosoi, eikä kysele yleisöltä onko tämä ok.
Yleisösuhde on vapauttava”, sanoo Janna Haavisto.

-”Mä kuvailisin prokkiksen tyyliä punk-meiningiksi. Se muistuttaa mua 70- ja 80-luvun meningistä
Homo $ -ryhmän kanssa, kiva päästä taas sen tyyppiseen maailmaan mönkimään. Maailma on eri
näköinen tänään, ennen sai olla törkeämpi – ei tiedetty missä rajat, milloin ihmiset närkästyy tai
loukkaantuu kuten nykyään”, sanoo Cris af Enehielm, näyttelijä.

-”Crisin ja Jannan kanssa työskentely on ollut antoisaa – heillä on niin erilaiset kehollisuudet ja
temperamentit – ja hyvä yhteinen kemia. Esiintyjien monipuolisuus ja yllättävyys näyttämöllä pitää
myös minut varpaillani,” sanoo Molin.

-”Tähän mennessä olen tehnyt klovneriasooloja, on inspiroivaa tehdä työtä naiskonkari Crisin
kanssa tasavertaisena duona. Roolimalleja ei ole ollut paljon tarjolla”, sanoo Janna Haavisto,
toinen esityksen ämmistä.

”Kärringmossen” on alusta asti suunniteltu kiertäväksi esitykseksi, joka on kevyt siirtää paikasta
toiseen. Akat tuovat oman maailmansa mukaansa – suomaiseman, eräänlaisen kaatopaikan joka
koostuu sukkahousuista sekä tekstiili- ja metallijätteestä. Lavastuksen ja esityksen visuaalisen
ilmeen on suunnittellut Johanna Latvala.

-”Mä ajattelen, että meidän ämmät ovat ne kaksi viimeistä roskisdyykkaria, viimeiset tyypit jäljellä
kun muut ovat jo lähteneet toiselle planeetalle pakoon maailmanloppua”, sanoo af Enehielm.



-”Pohjoismaiden suurin kaatopaikka Ämmässuo – Käringmossen on nykyään eräänlainen
ekoteollisuuskeskus, ja on saanut siis uuden, ”hienomman” identiteetin. Tuntui aivan loogiselta,
että hahmot ilmestyisivät juuri tänne, Ämmässuolle. Siitä esityksen lopullinen nimi sai alkuperänsä.
Bouffonithan ovat niitä, jotka ovat marginalisoituneita, niitä jotka jäävät ulkopuolelle – joskus ne
ilmestyvät keskuuteemme tehdäkseen ruman näkyväksi taas. Ja se voi kaikessa ristiriitaisuudessaan
olla puhdistavaa”, sanoo Molin.

”Kärringmossen” esitetään ainoastaan kaksi kertaa Åbo Svenska Teaterin Studionäyttämöllä: PE
31.1.2020 (ensi-ilta) klo 19 ja TO 6.2.2020 klo 19, jonka jälkeen esitys vierailee esim. Teatteri
Avoimet Ovet (Helsinki) ohjelmistossa. ”Kärringmossen” kiertää ruotsiksi tai suomeksi – esitys sai
festivaalikutsun vuosittain Helsingissä järjestettävään suuren yleisösuosion saavuttaneen Punainen
helmi naisklovneriafestivaalille 2020.

-”Älkää missatko tätä ainutkertaista vierailua Turussa! Harvoin voi nähdä fyysistä teatteria, jossa
on tämänkaltaista estetiikkaa. ÅST:llä pyörii nyt paljon naisvoimaisia esityksiä, mutta
”Kärringmossen”:in naiset ovat toista luokkaa – he edustavat hieman toisentapaista naista. On
Tärkeää, että myös ämmät saavat näkyvyyttä, saavat tilaa olla olemassa niin näyttämöllä kuin sen
ulkopuolella. Tässä oiva syy juhliin – hyvässä seurassa!” sanoo Molin.

-”On olemassa käsitys että sana ”kärring” (tai käring) alunperin ilmaisi kiintymystä, kuten sana
”käresta” (rakkain). Kielikonsultti Hanna Lundqvistin mukaan ”kärring” tulee kuitenkin sanasta
”kärling”, sana naiselle, joka taas on sanut alkuperänsä sanasta ”karl” (mies). Hänen mukaan
menneisyyden tunkkainen miesten ja naisten katsontatapa on vaikuttanut siihen miten sanoja
lopulta on tullut käyttettyä: en redig karl (suom. kunnon mies) men en ful gammal kärring (suom.
vanha ruma ämmä). Modernit uudelleentulkinnat – ja uudet identiteetit – ovat kiinnostavia myös ja
erityisesti tämän esityksen kontekstissa”, sanoo Molin.
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