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Tekstikoko A  A

Femme Fatalet klovnerian
ytimessä

Teatteri Metamorfoosi: Femme Fatale & The General Theory of Love,
ohjaus ja käsikirjoitus Soile Mäkelä, valot Markus Alanen, musiikki Veera
Railio & Maija Ruuskanen. TIP-Festin esitys 8.11. Jo-Jo Teatterissa.

Femme Fatale -rikostutkijaryhmä saa toimeksiannon: kaupunginlaidalta on
löydetty väkivaltaisesti surmattu Rakkaus. Tutkijat ryhtyvät toimeen:
tupakkaa kuluu, tieteellisiä kokeita ja uskonnollisia uhrauksia tehdään.
Mutta rakkaudesta nämä kohtalokkaat naiset eivät ymmärrä hölkäsen
pöläystä.

Teatteri Metamorfoosin Femme Fatale & The General Theory of Love
leikittelee nokkelasti film noirin kuvastolla. Tapahtumien keskiössä on
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Nimi tai nimimerkki Otsikko

Lähetä TS:n Verkkokeskustelun säännöt

tietenkin murha. Rikostutkijaryhmässä sulautuvat yhteen lajityypin
keskeisimmät hahmot: yksityisetsivä ja femme fatale. Värimaailmaa
hallitsee mustan ja valkoisen kontrastisuus, johon on lisätty pisaroittain
punaista; kuin verta tai kuumia tunteita.

Esitys on oivaltavaa klovneriaa ja esineteatteria. Punanenäiset hahmot
paljastavat avoimesti omat naurettavat piirteensä ja samalla sallivat
katsojien nauraa esimerkiksi omille tärkeilyn ja pätemisen tarpeilleen.
Samalla klovnit tulevat myös paljastaneeksi oman haavoittuvuutensa, mikä
tekee niistä sympaattisia ja hellyttäviä.

Ammattitaitoiset esiintyjät ovat hienosti klovnerian ytimessä. Lisäksi heiltä
onnistuu myös laulu sekä esineiden animointi. Hauskoja visuaalisia
oivalluksia tarjoavat esimerkiksi kohtaukset, joissa rikostutkijat siirtyvät
paikasta toiseen erilaisilla kulkuneuvoilla. Kohtalokkaiden naisten
asusteista syntyy nokkelasti muun muassa moottoripyörän rengas (avoin
pyörivä sateenvarjo) sekä helikopterin propelli (päiden päällä pyörivä huivi).
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