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Marko Tapion moderni klassikko Arktinen hysteria vihdoin näyttämölle 

Suomalaisuuden synteesinä nähty mestarillinen teos saa kantaesityksensä Kansallisteatterissa 
maaliskuun ensimmäinen päivä.  Pitkän linjan teatterintekijöiden Atro Kahiluodon ja Juha-Pekka Hotisen 
tulkinta tuo yleisön nähtäväksi myös ennen julkaisematonta käsikirjoitusmateriaalia.  

Marko Tapion (1924−1973) neliosaiseksi suunnittelemasta romaanisarjasta ehdittiin julkaista hänen 
elinaikanaan kaksi osaa. Puhuttelevalla, arvoituksellisella tavalla keskeneräiseksi jäänyt suurteos antaa tilaa 
kiehtoville tulkinnoille. Hotisen ja Kahiluodon dramatisointi hyödyntää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
arkistosta löytyneitä, entuudestaan tuntemattomia Tapion luonnoksia teoksen kolmannesta ja neljännestä 
osasta.  
 
Arktinen hysteria on puhutellut tekijöitä pitkään, 1980-luvulta saakka.  Motiivit tuoda teos näyttämölle ovat 
painavat. ”Arktinen hysteria on Linnan pääteosten veroinen, mutta tyystin erilainen klassikko. Se on 
yhteiskunnallisen panoraaman ja syväpsykologisen romaanin yhdistelmä. Teos on vahva kuvaus 
suomalaisen keskiluokan synnystä. Käsillä on lisäksi kirjallis-draamallinen sensaatio, sillä näyttämötulkinnan 
aineistosta kolmasosa on julkaisematonta materiaalia”, dramaturgi Hotinen perustelee. 

Esityksessä seurataan insinööri Harry Björkharryn tarinalinjaa. Björkharryn voimalaitoksen työmaalla 
vallitsee kaaos. Vuotava pato murtuu hetkenä minä hyvänsä, ja työläiset ovat lakossa. Tilannetta 
sovittelemaan saapuva Harryn vanha isä saa puukosta. Suuronnettomuus on käsillä, ja Harry seisoo yksin, 
ilman jumalaa ja onnea. Harrylla on tasan kaksikymmentä minuuttia aikaa löytää ratkaisu mahdottomaan 
tilanteeseen. Näiden minuuttien aikana avautuu näkymä Björkharryn suvun ja pienen keskisuomalaisen 
yhteisön vaiheisiin itsenäisyyttä edeltäneiltä vuosilta näytelmän nykyhetkeen vuonna 1960.  
 
Tapion teos oli monin tavoin aikaansa edellä. Teemat tarjoavat teräviä näkökulmia suomalaisuuteen niin 
historiallisesti kuin nykyajassa.  ”Esimerkiksi teoksessa kuvattu luonnon ja teollisen kehityksen välinen 
ristiriita on suoraan tätä päivää”, Hotinen kertoo. 

Rooleissa nähdään Timo Tuominen (Harry Björkharry) sekä Tarja Heinula, Petri Liski, Heikki Pitkänen, 
Annika Poijärvi, Taisto Reimaluoto, Marja Salo ja Timo Torikka. 
 
Arktisen hysterian myötä Hotinen, Kahiluoto sekä visualisti Reija Hirvikoski debytoivat Kansallisteatterissa.  
 

OHJAUS Atro Kahiluoto 
DRAMATISOINTI Juha-Pekka Hotinen ja Atro Kahiluoto 
DRAMATURGI Aina Bergroth 
LAVASTUS, PROJISOINTI- JA PUKUSUUNNITTELU Reija Hirvikoski 
VALOSUUNNITTELU Ville Virtanen 
ÄÄNISUUNNITTELU Juhani Liimatainen 
NAAMIOINNIN SUUNNITTELU Tuire Kerälä 

KANTAESITYS PIENELLÄ NÄYTTÄMÖLLÄ 1.3.2017  
 
Tekijät esiin! Lavaklubilla 28.2. kello 17 keskustelemassa Atro Kahiluoto, Juha-Pekka Hotinen ja Reija 
Hirvikoski, juontajana Helena Itkonen. Vapaa pääsy, tervetuloa! 
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tiedotuspäällikkö Mia Hyvärinen mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi p. 050 540 5062 
 
Valokuvat  
https://www.flickr.com/photos/Kansallisteatteri/sets/72157674132804110/ 

Infopaketti tekijöistä  
http://www.kansallisteatteri.fi/wp-content/uploads/2016/10/Arktinen-hysteria-infopaketti.pdf 

Reija Hirvikoski, Juha-Pekka Hotinen ja Matti Patana ovat kirjoittaneet bloggaukset Arktisen hysterian 
innoittamina, lue lisää Avauksia-blogista: http://www.kansallisteatteri.fi/category/blogi/ 

Traileri  
https://www.youtube.com/watch?v=12UfJE_sWuI&feature=youtu.be 

 

 


