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Helsingin Kaupunginteatterin Pengerkadun näyttämön kevätkauden aloittaa kotimainen kantaesitys, Kari Hotakaisen Luonnon
laki 27. tammikuuta.

Sami Keski-Vähälän dramatisoiman ja Milko Lehdon ohjaama näytelmä kertoo auto-onnettomuuteen joutuvasta
maalämpöyrittäjä Tapani Rautalasta (Pertti Sveholm). Uudessa tilanteessa – henkiin jääneenä, mutta sänkyyn ja pyörätuoliin
sidottuna, huonekaverinaan Sierra Leonesta Ruotsin kautta Suomeen tullut nuorimies Badu (Matti Leino) – Rautala alkaa
pohtia omaa kohtaloaan ja saamaansa hoitoa uudesta näkökulmasta. Yksityinen ja henkilökohtainen muuttuu äkkiarvaamatta
osaksi laajempaa yhteiskunnallista todellisuutta.

Tuiman vakavan ja jumalallisen humoristisen näytelmän muissa rooleissa nähdään Sanna-June Hyde, Ursula Salo, Iikka
Forss, Matti Rasila, Matti Olavi Ranin, Marjut Toivanen, Leena Rapola ja Sari Haapamäki.

”Luonnon laki on karnevalistinen, vuoroin hauska ja kauhistuttava matka suomalaisen keski-ikäisen miehen sieluun,
ennakkoluuloihin, kipupisteisiin ja pelkoihin. Se on myös kipeän ajankohtainen. Onko vakava onnettomuus päähenkilölle myös
mahdollisuus? Pystyykö ihminen muutokseen?” kysyy ohjaaja Milko Lehto.

Elokuvallista kerrontaa hyödyntävään näytelmään on lavastuksen suunnitellut Janne Siltavuori ja puvut Riitta Röpelinen.
Valosuunnittelijana on Mika Ijäs ja äänisuunnittelijana Maura Korhonen. Koreografiasta vastaa Sari Haapamäki ja
naamioinnin ja kampaukset on suunnitellut Tuula Kuittinen.

Luonnon lain lähtökohtana toimii kolari, johon kirjailija Hotakainen joutui maaliskuussa 2012. Teos päättää Ihmisen
osan (2009) ja Jumalan sanan (2011) aloittaman trilogian, joka käsittelee rahan, talouden ja työelämän muutoksia
rakenneuudistuksen riepottelemassa nyky-Suomessa.

Kari Hotakaisen tuotantoa on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle. Palkitun kirjailijan tuotannosta on Helsingin
Kaupunginteatterissa aiemmin esitetty Hukassa on hyvä paikka (1999), Buster Keaton, elämä ja teot (2010), Ihmisen osa
(2011) ja edelleen Arena-näyttämön ohjelmistossa jatkava, Martti Suosalon tähdittämä Palvelija (2015).

Näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana ja dramaturgina ansioitunut Sami Keski-Vähälä on kirjoittanut Helsingin
Kaupunginteatterille aiemmin mm. näytelmän Matkalla Porkkalaan ja dramatisoinut Jari Tervon romaanit Myyrä (2008),
Koljatti (2010) ja Troikka (2015).

Luonnon laki on HKT:ssa ensimmäisen kerran vuonna 1998 vierailleen ja freelanceria työskentelevän Milko Lehdon 20. ohjaus
Helsingin Kaupunginteatterissa.
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