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NÄYTTÄMÖLLÄ
Mike (Tuukka Vasama)
Zin (Timo Ruuskanen) 
Harmonikka, musiikin johto:  
Niko Kumpuvaara

AVANTI! -JOUSIKVARTETTI
Eriikka Maalismaa / Terhi Paldanius / 
Tommi Asplund / Minna Pensola (viulu)
Olga Reskalenko / Santtu Podzniakov 
(alttoviulu)
Joasia Cieślak / Iida Sinivalo /  
Mikko Ivars (sello)

LAVASTUS JA PUKUSUUNNITTELU
Tarja Simone

VALOSUUNNITTELU
Ville Virtanen 

MUSIIKIN SUUNNITTELU
Niko Kumpuvaara, Marzi Nyman, Timo Ruus-
kanen, Linda Wallgren, Tuukka Vasama
 
MUSIIKIN SOVITUS
Marzi Nyman ja Niko Kumpuvaara
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Päätuottaja Red Nose Company
Osatuottaja Kansallisteatteri
Yhteistuotantokumppanit 
Jyväskylän kaupunginteatteri, Kuopion 
kaupunginteatteri, Lahden kaupungin-
teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, 
Turun Kaupunginteatteri ja kamarior-
kesteri Avanti!

Tuotanto / Red Nose Company Niina Ber-
gius, Maija Kühn ja Inka Virtanen
Tuotanto / Kansallisteatteri Marika 
Agarth, Kirsi Helstelä, Mia Hyvärinen, 
Jyrki Koskelo, Tapani Kukkola, Lilli 
Pynnönen ja Jaana Siiriä
Tuotanto / Avanti! Kari Kriikku,   
Annika Mustonen ja Tuula Musakka

Vastaava näyttämömestari Mikko Jutila
Vastaava näyttämöoperaattori  
Mikko Liikanen

Äänen teosvastaava Ari Lampinen
Naamioinnin teosvastaava Petra Kuntsi 

Julistekuva ja visuaalinen ilme  
Tero Ahonen
Käsiohjelman taitto Krista Mäkinen
Esitysvalokuvat Cata Portin
Käsiohjelman muut kuvat Red Nose Compa-
ny, Neena Villberg. 

Yleisötyömateriaalit Milla Hilke

Teosta on harjoiteltu Vanhan Kaivoksen 
Residenssissä Outokummussa, Eskus – 
Esitystaiteen keskuksella Helsingissä 
sekä Kansallisteatterissa. 

Kantaesitys Kansallisteatterin  
Suurella näyttämöllä 17.2.2022
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EVA BUCHWALD:  
HYDE PARKISTA TUUSULANJÄRVELLE

Ensimmäinen merkittävä kohtaamise-
ni Aleksis Kiven maailman kanssa oli 
1980-luvulla, kun asuin nuorena vaih-
to-oppilaana Helsingissä. Olin ehkä 
kuullut romaanista Seitsemän veljestä ja 
nähnyt Kiven istuvan mietteliäänä Kan-
sallisteatterin edessä, mutta en tien-
nyt paljon muuta. Sitten eräänä päivänä 
opiskelijakaveri pyysi minut treffeille 

– ja ehdotti kohteeksi Aleksis Kiven 
kuolinmökkiä. Siis minne? Lontoolaisena 
olin tottunut, että mennään treffeille 
pubiin, elokuviin tai tanssimaan. Ehkä 
kävelylle Hyde Parkin romanttisesti 
kukkiville, tuoksuville puistokujil-
le. En vielä osannut paljon suomea, ja 
kun kaveri yritti selittää englanniksi 
mistä oli kysymys, ymmärsin, että mi-
nua viedään katsomaan pientä askeet-
tista puuhökkeliä, jossa joku minulle 
tuntematon runoniekka kuoli sata vuotta 

Käsikirjoitustiimi 
Kolin kansallis

maisemassa.
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sitten liian nuorena, mielipuolisena 
ja kurjuudessa. Suomalaista romantiik-
kaa parhaimmillaan. Suhteesta ei tullut 
mitään, mutta treffeillä opin paljon 
Suomen kulttuurimaisemasta, Aleksis Ki-
vestä ja suomalaisesta sielunelämästä. 
Sen jälkeen tutustuin syvemmin kirjaili-
jan elämään ja tuotantoon sekä opintojen 
että työn kautta. Silloin Tuusulanjärven 
rannalla en olisi voinut aavistaa, että 
lähtisin jonain päivänä Red Nose Compa-
nyn seurassa näin perusteelliselle ja 
riemukkaalle tutkimusretkelle kuolinmö-
kin haamun henkiseen maailmaan. 

TUUKKA VASAMA:  
KOHTUUTTOMUUS KAIKESSA 

Lapsuudenkotini oli Oksasenkadulla. En 
siellä asuessani tiennyt, että Oksanen 
oli August Ahlqvist. Runeberg oli tuttu 
nimi, Topelius samoin – heidän katunsa 
olivat isoja. Cygnaeuksella ja Nervan-
derilla oli pienemmät. En ajatellut sitä 
silloin, mutta on osuvaa että Aleksis 
Kiven katu ei kuulu tähän töölöläiseen 
seuraan…

Minua Kivi on aina puhutellut suo-
ruudellaan ja röyhkeydellään. Röyhkey-
dellä joka ei ole töykeyttä vaan iloista 
kohtuuttomuutta. Muistan miltä tuntui 
lukea lukion äidinkielentunnilla ääneen 
Seitsemää veljestä – miksi se olikin niin 
hauskaa? – ja kohta jo olin kavereiden 

kanssa tekemässä siitä katkelmaa koulun 
juhlaan. Tuomasta laitettiin esittämään 
luokan kapeaharteisin poika, jolle puet-
tiin lätkäsyndit ja isän poolopaita. 

Kun opiskelin Teatterikorkeakoulus-
sa, nyhkäisin Juha Hurmetta kerran vii-
kossa hihasta. Väsytystaktiikka tuotti 
tulosta, ja pääsin mukaan Leoon ja Lii-
naan. Ohjausmetodina oli ”hyvin menee, 
näytelkää te vaan, minä käyn tupakalla”. 
Myöhemmin ymmärsin että Hurmeen metodi 
toimi hyvin koska teksti oli hyvä. Esi-
tin lopulta Leon roolia kahdeksan vuoden 
ajan, joka kesä muutaman kerran, ja sii-
nä sivussa, siinä samalla, Kiven teksti 
opetti minulle miten näytellä. 

Näin ihanata, näin taivaallista, 
näin rautarohkeata! Minua viehättää Ki-
vessä se, miten kohtuuttomuus voi yhdis-
tyä poeettisuuteen – ilman että pilke 
silmäkulmassa katoaa hetkeksikään. 
Tästä hieno esimerkki on Kullervon lop-
pukohtaus, jossa… Enpäs kerrokaan miten 
siinä käy! Lukekaa; se on suuren humo-
ristin lahja meille kaikille. 

LINDA WALLGREN: SISÄINEN RAUHA, 
VAIKKA PINNALLA PAUHAA

Olin ehkä noin seitsemänvuotias, kun 
minulle luettiin ensimmäistä kertaa Ki-
ven Seitsemää veljestä ääneen. En muista 
itse lukukokemuksesta kovinkaan pal-
jon, mutta verrattaen vahvan vaikutuksen 
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teos oli selvästi minuun tehnyt, sillä 
tuolta ajalta on säilynyt tekemäni piir-
ros, jossa olen yrittänyt rekonstruoida 
näkemääni unta, jossa veljekset laskevat 
kattiloilla koskea alas yhtenä jonona. 
Muista veljeksistä poiketen Eerolla oli 
unessani veneenä punainen paistinpannu.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin oh-
jasin Aleksis Kivi -aiheisen esityksen, 
joka kutsuttiin vierailemaan hänen kuo-
linmökillään järjestetyllä festivaalil-
la Tuusulassa. Paikalle oli kokoontunut 
hämmästyttävän paljon yleisöä, joista 
osa kävi myös tutustumassa Kiven kuolin-
mökin sisätiloihin, joka toimii museo-
na. Tästä syystä esityksen näyttelijät 
päätyivät vaihtamaan roolivaatteisiinsa 

siinä samaisessa kammarissa, jossa Kivi 
aikanaan nukkui pois. Kaikessa tohinas-
sa Kiven tyynyllä levännyt – ilmeisesti 
hänen kasvoilleen aikanaan laskettu – 
liina päätyi tarttumaan yhden esiinty-
jän rooliasuna toimivien uimahousujen 
takaosaan. Ja niin minä, musiikin jo 
soidessa ja yleisön hiljentyessä Kiven 
kohtalon äärelle, juoksin viime hetkel-
lä nappaamaan reliikkiliinan kollegani 
speedoista ja palauttamaan sen vaivih-
kaa Kiven tyynylle. Sitä asetellessani 
mumisin häpeissäni erilaisia sekalaisia 
anteeksipyyntöjä Kiven kuolinkammarille 
ja sen mahdolliselle haamulle.

Esitys kuitenkin sujui moitteetto-
masti, ja arvelin näin ollen Aleksiksen 

Lukutuokio Vanhan 
Kaivoksen Residens
sissä
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antaneen minul-
le synninpääs-
tön ja kenties 
jopa nauranut 
sille, että 
hänen traagisen 
kohtalonsa ää-
rellä saattoi 
tapahtua jotain 
näin tragikoo-
mista.
Myöhemmin olen 
päätynyt muuta-
mankin kerran 
Kiven teosten 
äärelle, ja 
pohtinut syi-

tä, miksi näin on. Epäilen syyksi juuri 
tätä: Kiven teosten keveän ja humoris-
tisen kuoren alla olevaa vahvan humaania 
sanomaa ja ymmärrystä kaikkea inhimil-
listä erehtyväisyyttä ja kohtuuttomuut-
ta kohtaan. Hänen henkilöidensä yrityk-
set antaa anteeksi ja löytää sisäinen 
rauha, vaikka pinnalla pauhaa, onnis-
tuvat vuosisatojen ylikin resonoimaan 
minussa. Kuten myös hänen omintakeiset 
väkevän keholliset ja fyysiset kieliku-
vansa, hänen lukeneisuutensa, sivistyk-
sensä (ja sen puolella oleminen) tun-
tuvat tärkeiltä tässä ajassa, jolloin 
sanoja on paljon ja niiden todenperäi-
syyteen ei aina voi luottaa.

On myös mielestäni aina paikallaan, 
että 150 vuotta jalustallaan istuneet 

hahmot pääsevät näyttämölle kokeile-
maan, miltä tuntuisi karistaa vähän 
pölyjä harteilta ja etsiä kansallismonu-
menttien takaa taidetta itsessään.

TIMO RUUSKANEN:  
KEKKONEN, KEKKONEN, KIVI

Kivi oli minulle lapsena myyttinen suo-
malainen kirjailija – kapeat kärsivät 
kasvot piirroksessa, joka roikkui kou-
lussa samalla seinällä Kekkosen kuvan 
kanssa. 80-luvun ala-asteella lausut-
tiin paria seitsemän veljeksen runoa, ja 
hihitettiin sen kirosanan kohdalla, kun 
laulettiin Simeonista. 

Myöhemmin pidin Kiven kieltä hassuna 
– kummallisia sanoja ja hilpeällä taval-
la onnahteleva omalaatuinen rytmi. Mu-
seokamaa, mutta oudosti houkuttelevaa.

Kun vihdoin oivalsin, että Kiven 
teksti ei olekaan tarkoitettu hikipäässä 
puskettavaksi, vaan kepeästi esitettä-
väksi – Tässähän meillä on eurooppalai-
nen komediakirjailija! – olin myyty.

Tämän esityksen tekeminen on vuosien 
mittaisen haaveen täyttymys. Vihdoin 
olen saanut sukeltaa syvälle Kiven tuo-
tantoon. Teksti on tehty puhuttavaksi. 
Kieli ei ole enää hassua vaan ilmaisu-
voimaa täynnä. Mikä rytmi ja flow! Kii-
tos Aleksis sanoista lauseista. Vaikka 
olen itämurteiden kasvatti, niin lupaan 
tehdä tekstisi kanssa parhaani.
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KIVEN TEOKSET

Alma 
Yksinäytöksinen näytelmä, jonka loppu on 
kadonnut. Teos valmistui 1869 ja kan-
taesitettiin Jyväskylän Työväen Teatte-
rissa 1945. 

Canzio
Viisinäytöksinen murhenäytelmä, joka 
sijoittuu keskiaikaiseen Toscanaan. En-
siesitys (osittainen) oli Suomalaisessa 
Teatterissa 1901, ja sen ohjasi Jalmari 
Finne, joka tunnetaan Kiljusen herrasvä-
ki -kirjasarjastaan.  

Eriika
Kertomus, valmistunut 1859. Yliopis-
to-opiskelija Kivi sai teoksesta 25 rup-
lan stipendin. 

Kanervala
Runokokoelma, ilmestyi omakustanteena 
1866. Sisältää mm. lauluina tunnetut ru-
not Keinu ja Metsämiehen laulu.

Karkurit
Viisinäytöksinen shakespeareläinen 
draama, joka julkaistiin Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimesta 1867. 
Käännettiin ruotsiksi ja ensiesitettiin 
Nya Teaternissa (nyk. Svenska Teatern) 
1872. Suomenkielinen kantaesitys näh-
tiin Jyväskylässä 1877. 

Kihlaus
Kansankomedia, julkaistu 1866. Ensi-
esitys Porissa 25.10.1872 Suomalaisen 
Teatterin toimesta. 1800-luvun esite-
tyin näytelmä Suomessa. Näytelmästä on 
tehty kolme filmatisointia (1920, 1922 
ja 1955), joista viimeisessä näyttelivät 
Mirjami Kuosmanen, Tarmo Manni ja Leif 
Wager. 

Koto ja kahleet
Kertomus, joka on ilmestynyt postuumisti 
osana Kiven koottuja teoksia. 

Kullervo
Viisinäytöksinen murhenäytelmä, joka 
voitti Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran näytelmäpalkinnon vuonna 1860. Teok-
sen ensimmäinen versio on kirjoitettu 
runomittaan, ja se on kadonnut. Suora-
sanaisen näytelmäversion ensi-ilta oli 
vuonna 1885 Suomalaisessa Teatterissa. 

Lea 
Yksinäytöksinen, vuonna 1868 valmis-
tunut näytelmä. Ensimmäinen teatteri-
lavalla esitetty Kiven näytelmä. Ensi-
esitys 10.5.1869 Nya Teaternissa (nyk. 
Svenska teatern) katsotaan suomalaisen 
ammattiteatterin lähtölaukaukseksi. 
Ensi-ilta sai erittäin innostuneen vas-
taanoton, ja se johti ensin Suomalaisen 
Seuran ja myöhemmin Suomalaisen Teatte-
rin (nyk. Kansallisteatteri) perustami-
seen. 
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Leo ja Liina
Yksinäytöksinen romanttinen komedia, 
joka on kirjoitettu vuonna 1867 mut-
ta ilmestynyt postuumisti. Kantaesitys 
nähtiin Joensuussa vuonna 1916. 

Margareta
Isänmaallinen pienoisnäytelmä, jonka 
Kivi kirjoitti ystävä Emil Nervande-
rin luonnoksen pohjalta. Teos ilmestyi 
1871 ja ensiesitettiin huhtikuussa 1872 
Helsingin Arkadia-teatterissa. Näytän-
tö järjestettiin yksityistilaisuutena, 
koska pääosan esittäjä Charlotte Raa oli 
Nya Teaternin näyttelijä eikä saanut so-
pimuksensa mukaan näytellä muualla.  

Nummisuutarit
Viisinäytöksinen komedia, yksi suoma-
laisen teatterin perusteoksista. Kir-
joitettu alunperin ruotsiksi nimellä 
Bröllopsdansen. Ilmestyi omakustanteena 
1864, sai loistavat arvostelut ja voitti 
valtionpalkinnon 1865. Ensiesitettiin 
vuonna 1875 Oulussa Suomalaisen Teatte-
rin toimesta. 

Olviretki Schleusingenissa
”Näytelmällinen osotelma neljässä osas-
sa”, joka on kirjoitettu vuonna 1866. 
Innoittajana toimi lehdestä löytynyt 
pikku-uutinen, jossa kerrottiin saksa-
laisten sotamiesten juopottelusta. Teos 
katosi ja löydettiin uudelleen ”kado-
tettuna mestariteoksena”. Kantaesitys 

vuonna 1920, viimeisin näyttämöllepano 
Kansallisteatterissa vuonna 2010. 

Seitsemän veljestä
Romaani, kirjoitettu 1860-luvun aika-
na ainakin kolmeen kertaan, mutta yh-
tään alkuperäistä käsikirjoitusta ei 
ole säily nyt. Julkaistiin vuonna 1870 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran No-
vellikirjasto-sarjassa neljässä osassa. 
Yksiosaisena romaanina teos julkaistiin 
1873. 

Selman juonet
Kaksinäytöksinen näytelmä, jonka loppu 
on kadonnut. Kantaesitys nähtiin Hel-
singin Työväen Näyttämöllä 1948 Aleksis 
Kiven Seuran toimesta. 

Vuoripeikot
Keskiaikaiseen kansansatuun perustuva 
tarina, joka julkaistiin Suometar-sano-
malehdessä vuonna 1864. 

Yö ja päivä
Yksinäytöksinen näytelmä, joka ilmes-
tyi vuonna 1867 ja ensiesitettiin vuon-
na 1875 Oulussa Suomalaisen Teatterin 
toimesta. 

Julkaisemattomat teokset
Teokset Maisteri Virokannus, Aino ja San-
karteos ovat kadonneet. Niiden olemassa-
olosta tiedetään kirjeiden ja pöytäkir-
jojen perusteella.Lä
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JOITAKIN HISTORIALLISIA TAPAHTUMIA

1855		 Tsaari Aleksanteri II 
aloittaa Suomen Suuriruhti-
naana.

1860		 Vanha sensuurilaki kumo-
taan, ja ruplat vaihtuvat 
Suomen markoiksi. 

1861		 Metsäasetus poistaa saha-
teollisuutta koskevat ra-
joitukset, ja teollisuus 
pääsee kehittymään aiempaa 
vapaammin.

1862		 Suomen ensimmäinen rata-
osuus avataan, Helsinki–Hä-
meenlinna. 

1863		 Valtiopäivät kokoontuvat 
ensimmäistä kertaa sen jäl-
keen kun Suomi liitettiin 
Venäjään. 

1863		 Kieliasetus antaa suomen 
kielelle virallisen aseman 
ruotsin rinnalla.

1864		 Suomen ensimmäinen henkilö-
monumentti, Porthanin pat-
sas Turussa, paljastetaan. 

1864 		 Lakimuutos tuo täysivaltai-
suuden naimattomille yli 
25-vuotiaille naisille.

1865 		 Kunnat ja kirkko erotetaan 
hallinnollisesti toisis-
taan, ja kunnat saavat itse-
määräämisoikeuden.

1866 		 Viinan kotipoltto kielle-
tään.

1867 		 Ravintola Kappeli avataan 
Helsingissä.

1868 		 Helsingin yliopiston yliop-
pilaskunta perustetaan.

1869 		 Ensimmäinen suomalainen 
teatteriesitys nähdään Hel-
singissä, teoksena Aleksis 
Kiven Lea. 

1872 		 Suomalainen Teatteri (nyk. 
Kansallisteatteri) peruste-
taan. Ensimmäinen näytäntö 
järjestetään Porissa, koska 
siellä suomen- ja ruotsin-
kielisten välisiä riitoja 
oli vähemmän kuin Helsin-
gissä.
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JOITAKIN FENNOJA 

August Ahlqvist syntyi Kuopiossa 1826. 
Hän oli suomen kielen ja kirjallisuu-
den professori, dekaani ja rehtori. Hän 
on kääntänyt ensimmäisen suomenkielisen 
maantiedon oppikirjan Maan opas. Hänet 
tunnettiin myös kirjailija A.Oksasena, 
jonka ansioiksi luetaan ensimmäinen suo-
menkielinen sonetti, ensimmäinen promoo-
tioruno sekä ensimmäinen maakuntalaulu: 
Savolaisen laulu.

Emilie Bergbom toimi pikkuveljensä Kaar-
lon kanssa Suomalaisen Teatterin joh-
tajana. Hän osasi viittä kieltä ja oli 
paitsi eri yhdistysten kirjanpitäjä ja 
rahastonhoitaja myös Suomalaisen Teat-
terin talouden ja puvuston hoitaja. Hän 
ei kenties ollut yhtä näkyvä hahmo kuin 
veljensä, mutta vähintään yhtä tärkeä. 

Kaarlo Bergbom Senaattorin poika, josta 
tuli teatterinjohtaja, ohjaaja,  näytel-
mäkirjailija ja suomalaisen teatterin 
alullepanija. Oli perustamassa touko-
kuussa 1872 Suomalaista Teatteria, josta 
tuli myöhemmin Suomen Kansallisteatteri. 
Bergbom oli Aleksis Kiven opiskelutoveri 
ja merkittävä tukija.

Fredrik Cygnaeus oli suomalaisuusaat-
teen keskeisiä vaikuttajia ja toimi 
monipuolisesti suomalaisen taide-elä-
män hyväksi. Hän teki merkittävän uran 

kirjallisuuden professorina, ja oli 
tunnettu hyvänä puhujana; Flooranpäivänä 
1848 hän piti ylioppilaiden kevätjuhlas-
sa legendaariseksi muodostuneen isän-
maallisen puheen Suomen nimi. 

Charlotta Lönnqvist oli siuntiolaisen 
Fanjunkarsin torpan emäntä. Hän oli kylä-
yhteisönsä keskeisiä hahmoja, jolle mi-
kään toimi ei ollut vieras. Lönnqvist oli 
Aleksis Kiven suurimpia hyväntekijöitä 
tarjotessaan tälle asunnon ja ylöspidon 
seitsemän vuoden ajan. Fanjunkarsin tor-
pan nimi juontuu Lönnqvistin isästä, joka 
oli toiminut Ruotsin armeijan lipunkan-
tajana eli ”faanjunkkarina”. 

Elias Lönnrot tunnetaan Kalevalan ja Kan-
telettaren kokoajana. Hänellä oli merkit-
tävä asema suomen kielen uudistamisessa 
ja kehittämisessä. Hän työskenteli Ahl-
qvistin edeltäjänä suomen kielen profes-
sorina Keisarillisessa Aleksanterin-Yli-
opistossa (nyk. Helsingin Yliopisto).  

Charlotte Raa ruotsalainen näyttelijä-
tär, joka asettui Helsinkiin vuonna 1866. 
Hän oli jo usean vuoden ajan esiintynyt 
Suomessa kiertueilla, ja kiinnitettiin 
nyt Nya Teaternin (nyk. Svenska Teatern) 
näyttelijäksi. Hänen yleisönsuosionsa 
oli suurta, ja niinpä Kaarlo Bergbom kek-
si pyytää häntä Lean rooliin. Ensin piti 
vain opetella vuorosanat suomeksi.  
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Johan Ludvig Runeberg kohotettiin jo 
elinaikanaan ”Suomen ensimmäiseksi suur-
mieheksi”. Hän kirjoitti koko tuotanton-
sa ruotsiksi. 1800-luvun puolivälissä 
suomalainen kansankuva nähtiin vielä 
vahvasti romantiikan kauden arvomaail-
man läpi, ja sen ihanteen esikuvallinen 
hahmo oli Runebergin runon Bonden Paavo 
(Saarijärven Paavo).  

Johan Vilhelm Snellman Kansallisfilo-
sofi, kirjailija ja senaattori. Pyr-
ki rakentamaan Suomen tulevaisuutta 
kansan suurten joukkojen sivistämisen 
kautta, mikä edellytti suomen omaksu-
mista kulttuuri- ja hallintokieleksi. 
Julkaisi ruotsinkielistä Saima sekä 

suomenkielistä Maamiehen Ystävä -lehteä. 
Toimi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
esimiehenä vuosina 1870–1874.

Zacharias Topelius julkaisi ensimmäi-
sen suomalaisen historiallisen romaanin 
(Hertiginnan af Finland, 1850). Samana 
vuonna kun Kullervo voitti näytelmäpal-
kinnon, Topelius kirjoitti 1800-luvun 
loppuun sijoittuvan novellin, jossa pää-
henkilö käy katsomassa Kiven näytelmää 
teatterissa ja näkee Kullervon suurena 
sankarisieluna, jalona orjana, ”joka 
surmaa ja tuhoaa kaiken, koska kahleet 
sopivat huonosti hänen vapaina syntynei-
siin käsiinsä.”
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TAITEELLINEN TYÖRYHMÄ

Mike & Zin
Näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka 
Vasama ovat työskennelleet klovniduona 
vuodesta 2012 lähtien. Heidät tunnetaan 
oivaltavista klassikkoesityksistään ja 
saumattomasta yhteispelistään. Klovnit 
Mike ja Zin arvostavat hyvää kirjalli-
suutta, ja ovat Kiven ohella tarttuneet 
mm. Kari Hotakaisen, Ilmari Kiannon ja 
Miguel de Cervantesin teksteihin. Ruus-
kanen ja Vasama tutustuivat jo opiskel-
lessaan Teatterikorkeakoulussa, josta he 
valmistuivat 2005. 

Timo Ruuskanen on itäiseltä murrealueel-
ta tuleva freelance-näyt  telijä. Hän on 

näytellyt lukuisissa laitosteattereis-
sa (mm. Kansallisteatteri, Helsingin, 
Kuopion, Espoon ja Joensuun kaupungin-
teatterit, Teatteri Hevosenkenkä) sekä 
teatterin vapaalla kentällä (mm. Teat-
teri Takomo, Teatteri Avoimet Ovet). 
Näyttelemisen lisäksi Ruuskanen on käsi-
kirjoittanut ja ohjannut esityksiä, ja 
opettaa klovneriaa.

Tuukka Vasama on porvoolainen freelance- 
näyttelijä, jolla on länsisuomalaiset 
sukujuuret. Hänet tunnetaan Red Nose 
Companyn ohella monipuolisena vapaan 
teatterikentän tekijänä. Hän tekee las-
ten  teatteria sipoolaisessa Lilla Villa-
nissa, elävää nykytaidetta Esitystai-
teen seurassa, ja on aktiivinen toimija 
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lukuisissa taideyhteisöissä. Hänet va-
littiin vuonna 2008 Vuoden Nuoreksi Lau-
sujaksi, ja hän on vakiovieras Ylen ru-
no-ohjelmissa ja Kajaanin Runoviikolla. 
Vasamalle myönnettiin vuonna 2018 Hel-
singin kaupungin taiteilijapalkinto. 

Eva Buchwald on Kansallisteatterin vaki-
tuinen dramaturgi, jonka tehtäväkenttään 
kuuluvat muun muassa uuden kotimaisen 
draaman kehittämistyö sekä ulkomaisten 
tekstien kartoittaminen. Hänen viimei-
simpiä dramatisointi- ja sovitustöi-
tään ovat olleet Faust, Koiramäen Suomen 
historia, Kissani Jugoslavia, Macbeth ja 
Nummisuutarit. Buchwald on myös toiminut 
dramaturgina monessa produktiossa, muun 
muassa Sanantuoja ja Pintaremontti.

Niko Kumpuvaara on palkittu harmonikka-
taiteilija, joka on esiintynyt kamari-
muusikkona ja solistina useimmissa 
Euroopan maissa, Kiinassa sekä Yhdys-
valloissa. Hän on toiminut taiteellise-
na johtajana Oulun Musiikkijuhlilla ja 
Sata-Häme Soi -festivaalilla, ja vie-
railevana professorina Grazin musiikki-
korkeakoulussa Itävallassa. Kumpuvaara 
valmistui musiikin maisteriksi Sibelius- 
Akatemiasta vuonna 2008. Viime vuosina 
häntä on kuultu mm. Dallapé-orkesterin 
sekä Maria Ylipää & Ystävät -yhtyeen ri-
veissä.

Marzi Nyman on kitaristi, säveltäjä ja 
musiikintekijä. Hän on Tapiola Sinfoniet-
tan taiteellinen partneri ja Espoo Big 
Bandin kapellimestari. Viime aikoina ki-
taranvingutus on vaihtunut sävellyspai-
notteiseen ilmaisuun, ja se on todella ok! 

Tarja Simone on työskennellyt Kansallis-
teatterissa vuodesta 2006. Hän on opis-
kellut puku- ja vaatesuunnittelua sekä 
lavastusta, ja työskennellyt myös Turun 
Kaupunginteatterissa, Suomen Kansallis-
oopperassa ja Tampereen Oopperassa. 
Simone on ollut mukana suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa Kansallisteatte-
rin 150-vuotisjuhlanäyttelyä Teatteri-
museoon. 

Linda Wallgren on Teatterikorkeakoulus-
ta vuonna 2014 valmistunut, yllättävistä 
tulokulmista kiinnostunut ohjaaja. Hän 
on työskennellyt Teatteri Vanha Jukon 
taiteellisena johtajana vuosina 2016–
2020, ja vieraillut ohjaajana lukuisissa 
laitosteattereissa. Aleksis Kiveä Wall-
gren on ohjannut Vanhan Jukon ohella mm. 
Turun Kaupunginteatteriin. 

Ville Virtanen on työskennellyt Kansal-
listeatterin vastaavana valaistusmes-
tarina jo lähes 20 vuotta. Hän on työs-
kennellyt valo- ja videosuunnittelijana 
myös mm. Helsingin Kaupunginteatterissa, 
Seinäjoen kaupunginteatterissa ja Teat-
teri Imatrassa.
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RED NOSE COMPANY 

Red Nose Company on helsinkiläinen am-
mattiteatteri, suomalaisen teatterik-
lovnerian uranuurtaja, jonka perusti 
kymmenen näyttelijää vuonna 2005.

Red Nose Company tekee tiivistä 
yhteistyötä suomalaisten laitosteatte-
reiden kanssa, ja kiertää esiintymässä 
suurilla ja pienillä näyttämöillä ympä-
ri maan. Myös lastenkulttuurikeskukset, 
koulut ja palvelutalot ovat tärkeitä 
yhteistyökumppaneita. 

Red Nose Companyn kiertueohjelmis-
tossa jatkavat esitykset Juoksuhaudantie 
(ensi-ilta 2014), Punainen viiva (2016), 
Babylon (2018), Don Quijote (2019) ja RÉ-
volution (2021), sekä koko perheen esi-
tykset Keisarin uudet vaatteet (2017) ja 
Frankenstein (2021). 

Red Nose Company tekee esityksiä 
myös ruotsiksi ja englanniksi, ja kier-
tuetoimintaa on myös ulkomailla.  

KANSALLISTEATTERI 

Aleksis Kiven Lean kantaesitys oli läh-
tölaukaus suomenkieliselle teatteri-
toiminnalle. Esitys sai innostuneen 
vastaanoton, ja sen jälkimainingeissa 
perustettiin Suomalainen Seura. Seuran 
tehtävänä oli suomenkielisen kulttuurin 
edistäminen, ja sen draamallista osas-
toa johti Kaarlo Bergbom. Kolme vuotta 

myöhemmin seuran aloitteesta perustet-
tiin Suomalainen Teatteri, jonka ensi-
näytäntö pidettiin 13.10.1872 Porissa. 
Suomalainen Teatteri vaihtoi nimen-
sä Suomen Kansallisteatteriksi vuonna 
1902, kun nykyinen teatterirakennus val-
mistui Rautatientorille. 

Kansallisteatteri on taiteellinen 
teatteri, jonka ohjelmistossa nähdään 
tuoreinta kotimaista draamaa, kiinnos-
tavimpia ulkomaisia näytelmiä ja parhai-
ta klassikoita. Kansallisteatterin toi-
mintaa ohjaavia arvoja ovat taiteelli-
suus, keskustelevuus ja tasa-arvoisuus.

Kansallisteatterin 150-vuotiseen 
historiaan voi tutustua näyttelyssä 
”Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta”. 
Se on auki Teatterimuseossa 8.1.2023 
saakka. 

KAMARIORKESTERI AVANTI! 

Kamariorkesteri Avanti! on kapellimes-
tarien ja muusikoiden perustama orkes-
teri, jonka toiminnan lähtökohtana on 
teos, ei instituutio. Avanti! liikkuu 
vapaasti eri aikakausissa ja tyylila-
jeissa, erilaisina kokoonpanoina ja 
tinkimättömästi laatua vaalien. Avantin 
Suvisoitto-festivaali järjestetään ensi 
kesänä jo 37. kertaa Porvoossa. 
www.avantimusic.fi 

18



YHTEISTUOTANTOKUMPPANIT

TUKIJAT 

Niilo Helanderin säätiö, Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Otavan kirjasäätiö, Taiteen edistämiskeskus

RED NOSE COMPANY
TIMO RUUSKANEN & TUUKKA VASAMA | EVA BUCHWALD | LINDA WALLGREN

RED NOSE COMPANY
TIMO RUUSKANEN & TUUKKA VASAMA | EVA BUCHWALD | LINDA WALLGREN

RED NOSE COMPANY
TIMO RUUSKANEN & TUUKKA VASAMA | EVA BUCHWALD | LINDA WALLGREN

ALEKSIS KIVI
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”Niin ottaa meitä vastaan synnyinmaa kuin äiti,  
ilon kyynel poskellansa.”

Aleksis Kivi (Karkurit)

WWW.REDNOSE.FI
@REDNOSEFI


