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Kutsu
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan Kansallisteatterin syyskauden upeasta 
ohjelmistosta Pienelle näyttämölle torstaina 16.8. kello 11.00! 

Avajaistilaisuudessa nähdään kohtauksia ja kuullaan 
tekijöiden ajatuksia syyskauden ensi-illoista. Kansallis-
teatterin syksyn ohjelmistossa on luvassa vaikuttavia 
kotimaisia kantaesityksiä sekä ihmisyyden peruskysy-
myksiin porautuvia venäläisklassikoita. 

Suuren näyttämön kotimaisena kantaesityksenä 
nähdään Pirkko Saision kirjoittama, Jussi Tuurnan 
säveltämä ja Laura Jäntin ohjaama Musta Saara, joka 
kertoo nyky-Euroopan oikeistopopulismista. Vauhdikas, 
älykäs ja karnevalistinen Musta Saara jatkaa tekijöiden-
sä aiempien, suursuosion saavuttaneiden musiikkiteat-
teriesitysten jalanjäljissä. Anton Tšehovin Kolme sisarta 
on ohjaaja Paavo Westerbergin toinen Tšehov-tulkinta 
Kansallisteatterissa huippusuositun Vanja-enon jälkeen. 
Tšehovin ajaton mestariteos loputtomasta onnen ja 
merkityksen etsinnästä saa tulkitsijoikseen sukupolven-
sa valovoimaisimpia näyttelijöitä.

Pienen näyttämön syyskauden aloittaa Leena Kroh-
nin läpimurtoromaaniin Tainaron pohjautuva, saman-
niminen näyttämöteos. Essi Rossin ohjaamaa esitystä 
tähdittävät Kati Outinen ja Aino Venna. Samuli Reu-
nasen dramatisoima ja ohjaama Karamazovin veljekset 
tuo Fjodor Dostojevskin viimeiseksi jääneen, kesyt-
tämättömän ja moniäänisen mestariteoksen Pienelle 
näyttämölle upean näyttelijäensemblen voimin.

Willensaunassa nähdään Mika Waltarin Gabriel ja 
Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia. Waltarin rakas-
tetuin näytelmä saa ohjaajakseen yhden maamme 
kärkikaartiin kuuluvista näyttelijöistä, taiteenalansa 
arvostettuna professorina toimineen Vesa Vierikon – 
ja luvassa on näyttelijäntyön juhlaa 1950-luvun henges-
sä. Kissani Jugoslavia on viime vuosien kansainvälisesti 
menestyneimpiä suomalaisromaaneja, joka nähdään 
nyt ensi kertaa näyttämöllä Johanna Freundlichin 

ohjaamana, maagisen realismin ja absurdin komedian 
sävyttämänä esityksenä.

Omapohjassa nähdään kaksi monologia: Jennifer 
Tremblayn Lista ja Heini Junkkaalan Homoäiti. Irene 
Ahon ohjaama ja Pirjo Määtän tähdittämä Lista on   
terävänäköinen tarina listojen laatimisesta ja siitä, 
miten oleellinen ja arkinen ovat salakavalasti toisiin-
sa sidottuja. Vanhemmuuden kipupisteistä kertova 
Homoäiti on toinen teos Junkkaalan Kansallisteatte-
rille tekemästä kolmen dokumenttiesityksen sarjasta.   
Esiintyjänä Katja Küttner.

Lasten Kansallisteatterin uutuusesitys on Hannele 
Lampelan ja Ninka Reitun teokseen pohjautuva, Lija 
Fischerin ohjaama Prinsessa Pikkiriikki, joka tarjoaa 
teatterin taikaa perheen pienimmille Suuren näyttämön 
lämpiössä. Lavaklubilla nähtävä, kirjailija-ohjaaja Heikki 
Huttu-Hiltusen ja näyttelijä Pekka Heikkisen yhteis-
työnä syntynyt Sekunti tunnissa täydentää trilogian, 
joka perustuu liikenneonnettomuudessa halvaantuneen 
Heikkisen kokemuksiin.

Syyskauden vierailuohjelmistossa on muun muassa 
teatteria, tanssia ja musiikkia alansa koti- ja ulkomaisil-
ta huipputekijöiltä. Vierailukauden avaa Helsingin Juhla-
viikkojen ohjelmistoon kuuluva Martin Zimmermannin 
Eins Zwei Drei, joka yhdistelee nykysirkusta ja fyysistä 
teatteria häikäisevällä tavalla. 
 
Kevään näytäntökaudesta kiittäen ja hyvää kesää 
toivottaen

Pääjohtaja Mika Myllyaho ja 
Kansallisteatterin viestintätiimi


