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Zin / Don Quijote 
Timo Ruuskanen

Mike / Sancho Panza
Tuukka Vasama

Ohjaus ja dramaturgia   
Otso Kautto, Timo Ruuskanen ja  
Tuukka Vasama



TEKSTI Miguel de Cervantes Saavedra ja työryhmä (käännöksenä  
käytetty Jyrki Lappi-Seppälän suomennosta, WSOY 2013)

VALOSUUNNITTELU JA KIERTUETEKNIIKKA Jere Kolehmainen

MUSIIKKI Badding Somerjoki, Bob Dylan, Jefferson Airplane, Juanes, 
Khaled, John Lennon, Los Lobos, Oasis, Sielun Veljet, Sonny&Cher, 
Tomás Luis de Victoria (Lumen Valo) yms. (muutokset mahdollisia). 
MUSIIKIN SOVITUKSET työryhmä

PUVUSTUS- JA LAVASTUSSUUNNITTELU työryhmä
VAATTEET Tauko Design
NAAMIOT Laura Mäkelä (Teatteri Metamorfoosi)
LAVASTERAKENNUS Jouni Kuusmäki (metalli) ja Ismo Salonen (kankaat) 

JULISTEKUVA Tero Ahonen
KÄSIOHJELMAN JA AULAN VALOKUVAT työryhmä
KÄSIOHJELMAN TAITTO Krista Mäkinen

Erityiskiitokset kaikkien esityspaikkojen tuotannon, näyttämön ja  
tekniikan henkilökunnalle.  

TUOTANTO Niina Bergius, Anna Jauhola, Tuukka Vasama ja Timo  
Ruuskanen

PÄÄTUOTTAJA Red Nose Company
OSATUOTTAJA Teatteri Quo Vadis
YHTEISTUOTANTOKUMPPANIT Kuopion kaupuginteatteri, Lahden 
Kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Turun Kaupunginteat teri.

Esitystä on harjoiteltu Eskus – Esitystaiteen keskuksella Helsingissä, Lilla 
Villanissa Sipoossa sekä Titiritrán Teatrossa Andalusiassa. Ensi-ilta Teat-
teri Avoimissa Ovissa 24.1.2019.



Kaikki alkoi siitä, kun Red Nose Company vieraili Quo Vadiksen jurtassa 
vuonna 2009. Telttaa isännöi Otso, ja hän myös ajoi valot näihin esityksiin. 
Muutamaa vuotta myöhemmin, kun laittelimme alulle ensimmäistä kah-
den klovnin esityshankettamme, muistimme Otson katseen: se oli utelias 
ja innostunut, ja mikä tärkeintä: se ei pelännyt outoja tilanteita vaan 
innostui niistä. Intuitio kehotti meitä pyytämään hänet ohjaajaksi. Kahden 
vuoden aikana opettelimme yhteisen näyttämökielen ja ihmettelimme, 
miten holtittomien klovnihahmojemme kanssa voisi harjoitella. 

Juoksuhaudantie sai ensi-iltansa tammikuussa 2014, emmekä silloin 
arvanneet mihin se johtaisi. Ensi-illan jälkeen, kun jäimme ilman ohjaajaa, 
aloimme kehittää esitystä yleisön avulla. Otimme lavalla suuriakin riskejä, 
etenimme reaktioiden mukaan, ja kävimme tilanteita läpi jälkikäteen. 
Näin aloimme saada intuition rinnalle muitakin työkaluja. Kun teimme 
Punaisen viivan vuonna 2016, osasimme jo luonnostella ja kuvitella mitä 
klovnit saattaisivat tehdä näyttämöllä. 

Don Quijoten prosessissa olemme oppineet jopa harjoittelemaan. Otso 
on meille silmät ja sydän, me olemme yksi ruumis jolla on kaksi nenää ja 
monta ajatuksen suuntaa.

tammikuussa 2019, Timo & Tuukka

TRES  
AMIGOS





OTSO KAUTTO 

on 56-vuotias helsinkiläinen 
kirjailija, palkittu teatteriohjaaja 
ja esiintyvä runoilija. Hän on 
kääntänyt Calderónia suomeksi, 
ja hän on kaksinkertainen isoisä. 
Otson ohjauksia on nähty sekä 
suurissa taloissa että pienissä 
ryhmissä, ennen kaikkea Teat-

teri Quo Vadiksessa ja Suomen 
Kansallisteatterissa, mutta myös 
madridilaisen teatterin katolla. 
Kautto esittää runouttaan The 
Poetry Bandissä ja suorittaa 
tohtoriopintoja Taideyliopistossa 
aiheenaan rituaalin taju. Vuo-
desta 2019 alkaen hän toimii 
Tampereen Työväen Teatterin 
johtajana. 

TIMO RUUSKANEN (ZIN) 

on 45-vuotias näyttelijä Helsin-
gistä. Zinillä, ei kun Timolla, on 
vaimo, joka työskentelee teat-
teriohjaajana sekä kaksi lasta, 
9- ja 11-vuotiaat tytöt.  Timo on 
työskennellyt mm. Kansallis-
teatterissa, Helsingin, Espoon, 
Kuopion sekä Joensuun kaupun-
ginteattereissa, Teatteri Avoimissa 
sekä Teatteri Hevosenkengässä. 
Timo on asunut Sierra Nevadan 
kupeessa, opettanut klovneriaa 
Kolumbiassa ja esiintynyt seu-
raintalolla Tuupovaarassa. 



TUUKKA VASAMA (MIKE) 

on 40-vuotias näyttelijä. Mikella – tai siis Tuu-

kalla – on vaimo, joka työskentelee teatterioh-

jaajana sekä kaksi lasta, 12- ja 14-vuotiaat pojat. 

Red Nose Companyn ohella Tuukka tekee las-

tenteatteria Lilla Villanissa ja nykytaidetta Esi-

tystaiteen seurassa. Lisäksi Tuukka on vieraillut 

Helsingin ja Turun kaupunginteattereissa ja 

näytellyt helikopterikentällä Korsikalla. Hänen 

lausuntaesityksiään on palkittu sekä Suomessa 

että ulkomailla, ja hän on vakiovieras Kajaanin 

Runoviikolla ja radion runo-ohjelmissa. Tuukka 

on myös käynyt kansalaisopiston espanjan 

kielen kurssilla. 



DON  
TIMO
Miksi Don Quijote?

Olin nuori, halusin pelastaa maail-
man. Yritin pysäyttää vanhojen 
ikimetsien hakkuita. Juoksin puita 
kaatavien monitoimikoneiden 
eteen ja tarrauduin puihin kiinni 
tarkoituksenani pelastaa metsä. 
Halusin kiihkeästi tasa-arvoa ja 
oikeudenmukaisuutta. 

Vartuin ja opin järkeviä asioita. Mitä 
maailmassa kannattaa tehdä ja 
miten ollaan tolkun ihmisiä. Katsoin 
maailmanparantajia ylhäältä päin, 
naureskellen.

Luin Don Quijotea, hämmennyin ja 
huumauduin. Cervantes on kirjoit-
tanut pähkähullun, keski-ikäisen 
sankarin, joka uskaltaa taistella 
vääryyksiä vastaan ilman kyyni-
syyden häivää. Luen ja nauran, ja 
seikkailu seikkailulta herää halu 
toimia. Kyllä, maailmaa voi sittenkin 
parantaa! 

DON  
OTSO
Rosinante my love

Tapasin eilen Cervantesin.
”Chez Gonzo” sijaitsee teollisuus-

alueen reunalla metsän rajalla. 
Omakotitaloalue muuttuu ensin 
keskustan kauppojen outlet-myy-
mälöiksi, sitten varastohalleiksi, 
sitten teollisuushalleiksi joissa teh-
dään kaikkea mahdollista tarpeel-
lista ja tarpeetonta.  

”Chez Gonzon” sisäänkäynti on 
sen verran hallien katveessa ettei 
sitä näe tieltä. Pihalla oli yksi auto 
eikä missään näkynyt valoa. Baari 
oli silti auki ja me ainoat asiakkaat. 

”Rannalla on isot kemut, kaikki on 

Tämä auto ei ole 

Rosinante vaan 

Giulietta



siellä” omistaja selitti ja täytti lasit. 
Hän oli lyhyt, roteva, villikatseinen, 
talttahampainen kaveri jonka mus-
tat kiharat pursuivat lippalakin alta. 
Lippa osoitti taaksepäin. 

Rosinante hänen silmänsä! 
Salamannopeasti hän onki mi-

nusta ulos kaiken tiedon, sellaisella 
pohjattomalla uteliaisuudella ja 
elämännälällä jota olen harvoin 
nähnyt. Hänelle ei voinut valehdel-
la. Mutta liioittelusta hän piti.

Minä kerroin juttuja Suomesta ja 
hehkutin kaikkea sitä minkä tiesin 
etelän ihmisiä viehättävän. Eli 
pimeyttä, kylmää, alkoholismia ja 
itsemurhia. Puhuttiin matkoista. Ja 
matkustamisesta. 

”Minä olen Andalusiasta. Synty-
nyt kyllä Ranskassa. Kaikki suvussa 

ovat olleet matkustajia. Isoisäniso-
sisän... isä oli Cervantes... tiedätkö, 
se kirjailija, se joka kirjoitti Don 
Quijoten... hänkin oli melkoinen 
matkustaja...” 

”Minun autoni nimi on Rosinan-
te” vastasin. Hän kaivoi lompakon 
ja näytti kolmivuotiaan poikansa 
kuvaa. 

”Viimeinen Cervantes. Muita ei 
ole.”

”Rosinante” hän kertasi. 
”Rosinante” minä vastasin. 
”Talo tarjoaa” hän laski meille 

lisää olutta. 
Toisen oluen jälkeen kerroin 

kirjoittavani kirjaa joka kertoo 
matkoistani, ja joka on omistet-
tu autolleni, Rosinantelle, ja hän 
ilmoitti että jos tarvitsen pöytää ja 
sähköä on sitä aina hänen baaris-





saan tarjolla. 
”Kannattaa silti varmistaa ensin 

että baari on auki”
Hän soitti minulle ja tallensin 

numeron. 
Rosinante minun levottomuuteni. 

Kodin kaipuu jonka toinen nimi on 
kodin kammo.

Kun palaan matkalta on romaani 
kesken, mutta minulla on känny-
kässä Cervantesin numero.

DON  
TUUKKA
Don Quijoteen tarttuminen oli 
lopulta väistämätöntä. Idean istutti 
meihin  teatterinohtaja lkka Laa-
sonen, kun vierailimme Lahdessa 
syksyllä 2014. Hän silmäili meitä 
pöytänsä takaa ja totesi rauhal-
liseen tapaansa: ”Teidän pitäisi 
tehdä Don Quijote.” Kuuntelimme 
kohteliaasti, mutta emme tehneet 
asialle mitään. 

Ilkka, olit oikeassa! 
Jossain vaiheessa ymmärsim-

me sen, ehkä kuudenkymmenen 
tuhannen kilometrin jälkeen (sen 
verran olemme istuneet paket-
tiautossa), ehkä kahdensadan 
esityksen jälkeen, tai viimeistään 
siinä vaiheessa kun Timo kertoi 

muuttavansa Espanjaan. Tai kun 
Otso esitteli meille äitinsä (joka on 
espanjan opettaja). Tai kun kat-
soimme peiliin. 

Don Quijotesta tuli klassikko heti 
ilmestyttyään – ei siksi että se 
kritisoi aikansa valtaapitäviä (sitäkin 
se toki tekee, ja antaumuksella), 
vaan siksi että se on poskettoman 
hauska. Cervantes ymmärsi tämän: 
kun sydän on naurusta pehmeä, on 
se vastaanottavainen.  

Kolme vuotta myöhemmin 
lähetin sähköpostia ja kerroin että 
olemme ryhtymässä toimeen.

”Mitä yhteistyö käytännössä tar-
koittaisi? Onko Jimmy Webbin biisi 
Highwayman mukana teoksessa?”

Ilkka, ei ole! Mutta lupaan, että 
yritämme lisätä pätkän siitä Lah-
den esityksiin. 



LA  

RECONQUISTA

700-luvulla arabit hallitsevat 
lähes koko Iberian niemimaata. 
Islamilainen Espanja, arabiaksi 
Al-Andalus, on kukoistava valtio, 
joka on monin tavoin kulttuurilli-
sesti kehittyneempi kuin Euroo-
pan kristityt valtiot. Pääkaupun-
kina toimii Córdoba, jossa elää 
rinnakkain arabien kanssa myös 
laaja väes tö juutalaisia ja kristit-
tyjä.

Seuraavien vuosisatojen aikana 
Iberian niemimaa vallataan mus-
limeilta kristityille. Reconquistan 
taisteluissa kunnostautuneille 
miehille myönnetään aatelisar-
voja, ja tapahtumat innoittivat 
suuren määrän tarinoita taistele-
vista ritareista. 

1492 antautuu viimeinen arabi-
kaupunki Granada. Seuraavien 
vuosisatojen aikana katolinen 

kirkko ja inkvisitio vainoavat 
uskostaan kiinnipitäviä tai väärä-
oppisiksi epäiltyjä. Roviolle ovat 
vaarassa joutua niin vääräoppiset 
kirjat kuin ihmisetkin. 

MIGUEL  

DE CERVANTES 
1547 (tai lähteestä riippuen 
1558) Miguel de Cervantes syn-
tyy. 
1571 Cervantes kunnostautuu 
Lepanton suuressa meritaiste-
lussa. Cervantes haavoittuu, ja 
hänen kätensä rampautuu pysy-
västi. 
1575 Paluumatkalla Espanjaan 
Cervantes vangitaan, ja hän 
viettää viisi vuotta panttivankina 
Algerissa. 
1580 Cervantes ostetaan va-
paaksi. Hän palaa Espanjaan, jos-
sa kirjoittaa runoja ja näytelmiä. 
Cervantes hakee lukuisia virkoja 
kuninkaan palveluksessa, mutta 
hakemukset hylätään. Syynä ovat 
ilmeisesti epäilyt hänen sukunsa 
”veren puhtaudesta”.
1597 Cervantes toimii kiertävänä 
veronkerääjänä. Hänet tuomitaan 



vankilaan epäiltynä kavallukses-
ta. Vankilassa Cervantes aloittaa 
Don Quijoten ensimmäisen osan 
kirjoittamisen.
1605 Don Quijoten ensimmäi-
nen osa julkaistaan. Teos on 
välittömästi valtaisa menestys, 
1614 Tuntemattomaksi jäänyt 
kirjoittaja julkaisee Don Quijoten 
II osan, ja pilkkaa esipuheessaan 
Cervantesia karkeasti. Cervantes 
raivostuu ja kirjoittaa kiireellä 
valmiiksi oman jatko-osansa.
1615 Cervantes julkaisee Don 
Quijoten II osan. 

23.4. 1616 Miguel de Cervan-
tes kuolee ja hänet haudataan. 
Samana päivänä kuolee myös 
muuan William Shakespeare.

Ruta del Quijote 

Investigaciones 

por Angel Ligero 

Mostoles



RED NOSE  
COMPANY
Vuonna 2005 perustettu ammattiteatteriryhmä on teatteriklovnerian 
lipunkantaja Suomessa. Ryhmästä on viime vuosina tullut yksi maam-
me kysytyimmistä kiertueteattereista. Repertuaarissa on tällä hetkellä 
viisi teosta, teattereiden lisäksi ryhmä esiintyy esimerkiksi kouluissa ja 
palvelutaloissa sekä koulutus- ja  yritystilaisuuksissa. Vuonna 2019 uusia 
avauksia ryhmän toiminnassa ovat monikielisyys ja kansainvälisyys. 

Red Nose Companyn jäsenistön muodostaa 13 ammattitaiteilijaa. Ryh-
män harjoitus- ja toimistotilat ovat Helsingin Suvilahdessa, esitykset 
tehdään vaihtuviin tiloihin. Don Quijote on järjestyksessään ryhmän kah-
deksas tuotanto. 

Ohjelmistossa myös:

. 

TEATTERI  
QUO VADIS
Teatteri Quo Vadis on vuonna 1985 perustettu kansainvälinen, nomadi-
nen teatteriryhmä. Teatteri Quo Vadista on määritelty ryhmäksi, jota on 
vaikea määritellä. Se oli tekijöilleen alun perin laboratorio, jossa tehdä 
sitä mitä muualla ei voi tehdä, mutta vuosien myötä se on kasvanut ryh-
män ja sitä lähellä olevien ihmisten taiteellisen elämänhalun ilmaukseksi. 
Red Nose Companyn ja Quo Vadiksen yhteistyö alkoi vuonna 2014 ensi- 
iltansa saaneesta Juoksuhaudantiestä.

Juoksuhaudantie Punainen viiva Keisarin uudet vaatteet Babylon



TOIMINTAAMME TUKEVAT 

GRACIAS
Perheet, punanenät, Hanna Häyhä, Tinni Torikka, Santtu Vilhunen, Jesse Pyysalo, 

José Fernando y Paco en San Juan de Alcazar, Soile Mäkelä & Teatteri Metamorfoosi, 

Saija Kiiskilä, Pirjo Nummi, Petteri Kolinen, Lassi Sainio ja Hanna Struppe (Lippupiste), 

Kulttuuriosuuskunta Kokemo sekä Eskuksen, Lilla Villanin ja Eesti Majan väki. 

Kuopion kaupunginteatteri: Pekka Laasonen, Anu Lehto-Korhonen, Sanna Sutinen, 

Laura Julkunen, Maija Voutilainen, Marie Antikainen. Lahden Kaupunginteatteri: Ilkka 

Laasonen, Stina Saanila, Reetta Kaapro, Jetta Kuitunen, Anu Villstedt, Laura Mykrä. 

Tampereen Työväen Teatteri: Heidi Kollanus, Juhapekka Voutilainen, Mika Kauhanen, 

Arja Ahrens. Turun Kaupunginteatteri: Mikko Kouki, Arto Valkama, Veera Westerlund, 

Jan Toikka, Sari Läikelä, Emmi Kantonen, Marjo Muntola. Teatteri Avoimet Ovet: Heini 

Tola, Inka Kunnala, Elsa Levo, Jere Kouhia, Sinna Laaksonen, Ia Ensterä. Titiritrán Teatro: 

Maruja Gutiérrez, Pedro A. López. 

Kiitokset myös Jyrki Lappi-Seppälälle Don Quijoten saatesanoista ja 

historiakatsauksesta, sekä kaikille meitä auttaneille joita emme muistaneet tässä mainita.



www.rednose.fi 

www.facebook.com/rednosecompany.fi 

#rednosecompany  @rednosefi


