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Kari Heiskasen odotettu näytelmäuutuus, historiaa ja komediaa yhdistävä Stalinin suloinen ruoska saa
ensi-iltansa 5. maaliskuuta Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Näytelmä kuvaa
Neuvostoliiton näkökulmasta jatkosodan jälkeistä aikaa, ns. vaaran vuosia 1944-1948, jolloin
suomalaiset pelkäsivät miehitystä.
”Aikakaudesta on kirjoitettu suomalaisten näkökulmasta varsin kattavasti, mutta ei juuri siitä, miten
neuvostoliittolaiset elivät tai kokivat komennuksensa entisessä vihollismaassa. Näytelmää kirjoittaessani
huomasin varsin pian, että aloin ottaa ironista etäisyyttä näihin Stalinin luottomiehiin ja käskyläisiin, ja
kertomus alkoi horjahdella komedian suuntaan”, sanoo kirjailija, ohjaaja Kari Heiskanen.
”Kun Venäjä myös tänä päivänä eri tavoin hämmentäen, provosoiden tai väkivalloin pyrkii vahvistamaan
hegemoniaansa, on syytä kysyä, josko historiasta löytyisi vertauskohtia, miten reagoida uhkaan, josta ei
aina tiedä onko se kuviteltu vai todellinen. Valvontakomission toiminta on Suomen narratiivissa huikea
poikkeus, vieraan maan sotajoukko laittamassa suitsia suomalaisten suuhun”, Kari Heiskanen jatkaa.
”Suomen kertomus on muutakin kuin talvisota, Mannerheim, jatkosodan torjuntavoitto ja sotilaille äänen
antava T untematon sotilas. Tarinaan kuuluu myös hävinneen maan nöyryytys välirauhansopimuksella,
nöyryytykseen alistuminen ja maan uuden politiikan rakentaminen voittajan tyynnyttämiseksi”, Heiskanen
lisää.
Historiallista faktaa ja fiktiota sekoittavan näytelmän tapahtumat sijoittuvat Neuvostoliiton
valvontakomission tiloihin Hotelli Torniin. P äähenkilö on Stalinin luotettu mies, komission johtaja
kenraalieversti Andrei Zdanov, joka kokee joutuneensa Stalinin epäsuosioon ja ottaa Helsingin
komennuksen rangaistuksena. Hän päättää toimia tehokkaasti ja päästä nopeasti takaisin kotiin, mutta
jääräpäiset suomalaiset eivät tee hänen työtään helpoksi. Näytelmässä seikkailevat myös mm.
Mannerheim ja Urho Kekkonen, joka aavisti että sylkykupiksi suostuminen tasaisi tietä menestykseen
myöhemmin.
Zdanovin roolissa nähdään Sixten Lundberg, Mannerheimina Joachim W igelius ja Kekkosen saappaisiin
astuu P etja Lähde. Muissa rooleissa nähdään P ekka Huotari, R isto Kaskilahti, Merja Larivaara, T uukka
Leppänen, Jari P ehkonen, P ihla P ohjolainen ja Aino Seppo.
Stalinin suloinen ruoska jatkaa Heiskasen ohjaamien historiallisten näytelmien sarjaa, jota yhdistää
vieraan valtion sotkeutuminen maan itsenäisyyteen. Aiempia näytelmiä ovat olleet Juha Vakkurin
Mannerheim ja saksalainen suudelma (2017) ja Heiskasen Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu (2018).
Lavastuksen on suunnitellut Antti Mattila ja puvut Marjatta Nissinen. Videosuunnittelusta vastaa T oni
Haaranen, valosuunnittelusta Kari Leppälä ja äänisuunnittelusta Aleksi Saura. Naamioinnin on
suunnitellut Aino Hyttinen.
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