
Apua, nyt tuo mies koskettaa 
toista miestä eikä edes yhtään 
häpeä 
Hervannan miesteatteriesitys Kaaret leikkii äijäsielun esiin. 

KULTTUURI11.03.  18.36 

 

Kaaret-näytelmän koko kööri ja pahvilaatikot, joista syntyivät myös rollaattorit. 

 
Anne Välinoro 

Mies on nyt taiteen tekijöiden mielestä kiinnostavampi kuin nainen, oli sitten vaikka 
minkälainen feministinen bakkanaali Tampere-talossa hyvänsä. 

Mies kun ei ole osannut naisen mielestä puhua enää pitkään aikaan, vaikka omasta 
mielestään kyllä riittävästi. 

Mies on arvoitus ja sehän on aina kiinnostavampi kuin aina niin sosiaalinen, avoin ja 
suhteet hoitava nainen. 
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No onko siellä miehen päässä mitään? 
Hervannassa kokoontui syksystä lähtien miesryhmä, joka päätti kertoa esityksen keinoin 
ajatuksistaan. 

Heillä on toiminut kätilönä ja ajatustenpäästäjänä ilmaisutaidon ohjaajaksi 
opiskeleva Marko Taiminen, joka samalla tekee projektilla itselleen työharjoittelua 
ammattikorkeakoulu Metropoliaan. 
 

 

Tässä seistään, katsokaa ja kuunnelkaa. Hervannan miesteatterin kolmevarttinen nähdään kuun 

lopulla myös TTT:n Kellariteatterissa. 

 
Kaikki siis hyötyvät eikä rahaa juuri kulu. 

Se on yksi tämän päivän tavoista tehdä taidetta, yhteisötaidetta. 

Hervannan miehet opettelevat projektissa teatterintekemisen aakkosia, luottamusta, 
improvisointia, äänenkäyttöä, rytmiä ja liikettä. 

Kaaret on nimensä mukainen. Siinä ojentaudutaan jotakin itselle tärkeää kokemusta 
kohti, mutta ei vielä heittäydytä. On tarinanpoikasia eri ikäkausista, vuoropuhelua oman 
itsen kanssa, sketsintapaista kehosta ja kaljusta. 
No, tällaisissa muisteloissa ei ole juurikaan uutta. 

Mutta mikä koskettaa, on näiden miesten leikki. Kun ihminen rohkenee tehdä jotakin 
pöhköä, ennen testaamatonta kehollaan. 
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Se viimeinen viisiminuuttinen nosti koko miehuuden oppitunnin ihan omalle levelilleen. 

Nämä äijät, ukot, pojat, miehet pareina, toisiaan sipaisemalla saivat aikaan ihmeellisen 
pyörteen, jossa koko ihmiskunnan tapa käpertyä ja sitten taas avautua täyteen 
neliraajaisen olennon pyhään suuruuteen tuli kerrottua. 

Kaaret on ollut harjoituksineen matka näille miehille, ja siksi sitä on höpön höpöä 
mitenkään arvostella. Sen arvo on ihmisyyden kasvattamisessa. 
Mutta kun esitys on julkinen, jotakin siitä saa sanoa. 

Hienoa, ettei kukaan teistä yrittänyt olla Sami Hedberg tai Ruben Stiller. 
Hienoa, että luotitte meihin katsojina. 
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Ohjaus: Marko Taiminen 
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