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Helsingin Kaupunginteatterin kevään musiikkiteatteriuutuus Kirka – Surun pyyhit silmistäni on ollut menestys. Laulaja Kirill
”Kirka” Babitzinin (1950-2007) elämään pohjautuvaan esitykseen on myyty ja varattu yli 35 000 lippua. Peacock-teatterissa
2. helmikuuta kantaesitetyn näytelmän nimiroolissa vuorottelevat Kalle Lindroth ja Heikki Ranta.

”Kirka-esitysten täyttöaste on ollut huikeat lähes 90 prosenttia. Nyt kannattaa pitää kiirettä, sillä suosittu esitys jatkaa
ohjelmistossamme enää 22. huhtikuuta saakka”, sanoo teatterinjohtaja Kari Arffman.

Matti Laineen kirjoittaman näytelmän on ohjannut Kari Rentola. Suomalaisen rock-iskelmän ikonin elämää 1950-luvun
lopulta 1980-luvun lopulle seuraavassa näytelmässä nähdään monia tuttuja henkilöitä Kirkan elämästä ja kuullaan kappaleita
artistin pitkän uran varrelta, mm. hitit Hetki lyö, Leijat, Daa-da daa-da, Hengaillaan ja Surun pyyhit silmistäni.

Esityksessä nähdään Lindrothin ja Rannan lisäksi mm. Sammyn roolissa vuorottelevat Sami Hokkanen ja Juha Lagström,
Muskana Raili Raitala, Remuna Petrus Kähkönen ja Dannynä Jon-Jon Geitel.

”Tarkoitus on ollut alusta asti kunnioittaa Kirkaa ja hänen ainutlaatuista uraansa, mutta turhia koreilematta ja varjoja
kiillottamatta. Emigranttiperheen vesana Kirka oli lähtökohdiltaan altavastaaja, mutta onnistui silti lahjakkuutensa sekä valoisan
ja periksi antamattoman persoonansa avulla voittamaan ennakkoluulot ja raivaamaan tiensä artistien eturiviin”, sanoo kirjailija
Matti Laine.

Koreografiat yli 30-henkiselle ensemblelle on suunnitellut Mindy Lindblom, ja 7-henkisen orkesterin kapellimestari-pianistina
on Risto Kupiainen. Vahvasti Helsinkiin sijoittuvan näytelmän on lavastanut Antti Mattila ja puvut on suunnitellut Elina
Kolehmainen. Valosuunnittelusta vastaa William Iles ja äänisuunnittelusta Janne Brelih ja Aleksi Saura. Naamioinnin ja
kampaukset ovat suunnitelleet Henri Karjalainen, Anu Laaksonen, Jaana Nykänen ja Aino Hyttinen.

Musiikkivideo: Kirka - Leijat
Kirka Teaser
Kirka - Surun pyyhit silmistäni

 

Kirka – Surun pyyhit silmistäni, Helsingin Kaupunginteatterin esitykset 22.4.2017 saakka Peacock-teatterissa Liput: 24,50 –
49 € (sis. pm)
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