
”Kaikki, jotka katselevat ympärilleen, näkevät, että 
maailman liberaaleille demokratioille on tapahtumassa 
jotakin kummallista. Yhteiskuntien kahtiajako syve-
nee, autoritäärisiä hahmoja nousee, ihmisoikeuksia 
ohitetaan lainsäädännössä ja natsit marssivat kaduilla. 
Yhdestoista hetki kertoo siitä, miksi näin tapahtuu”, 
kirjailija-ohjaaja Esa Leskinen tiivistää teoksen ydinaja-
tuksen. ”Kahdeksankymmentä vuotta sitten demokratia 
oli käytännössä hävinnyt koko Euroopasta. Mikään ei 
estä sitä häviämästä uudelleen”, Leskinen summaa.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan demokratia on 
vähenemässä myös siellä, missä se on perinteisesti 
ollut vahvimmillaan – Yhdysvalloissa ja Euroopassa. 
Mihin tarvitaan demokratiaa, jos kaikki päätökset teh-
dään markkinoilla? Mitä jää jäljelle kansanvallasta, kun 
toisaalla on nouseva äärioikeisto ja toisaalla globaalien 
rahoitusmarkkinoiden sanelema politiikka? Kuinka 
olemme päätyneet elämään maailmassa, jossa meillä 
ei ole varaa pitää huolta heikoimmista tai suojella ym-
päristöämme tuholta?

Yhdestoista hetki on jatkoa vuoden 2014 parhaana esi-
tyksenä palkitulle näytelmälle Neljäs tie. Samalla se on 
Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän Kansallisteatterille 
kirjoittaman demokratia-trilogian toinen osa. 
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NAAMIOINNIN SUUNNITTELU Jari Kettunen | OHJAA
JAN ASSISTENTTI Helena Vierikko

Teemakeskustelu
Yhdestoista hetki -teemakeskustelu järjestetään Kan-
sallisteatterin Lavaklubilla maanantaina 4. maaliskuuta 
kello 17–18. Leskisen ja Keski-Vähälän teoksesta kes-
kustelemassa ovat ohjaaja Esa Leskinen, KTT, tutkija 
Paavo Järvensivu ja professori Anu Kantola. Keskuste-
lua johdattelee Jari Hanska.

Lisätiedot
pääjohtaja Mika Myllyaho  
mika.myllyaho@kansallisteatteri.fi 

Lisätiedot ja lehdistölippu-ja haastattelutoiveet 
viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen  
mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi tai 050 540 5062

Valokuvat 
https://www.flickr.com/photos/Kansallisteatteri/
sets/72157699539290252

Kansallisteatterin riehakas varietee Yhdestoista hetki tutkii rahan 
ja poliittisen vallan kytköksiä dokumentaarisen aineiston pohjalta  

Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähälän Yhdestoista hetki on tarina demokratiasta, yhdessä elämisen tavasta, 
joka on katoamassa ulottuviltamme juuri, kun olimme alkaneet pitää sitä itsestään selvänä. Se on teos 
tästä ajasta, mutta myös tulevaisuudesta. Esitys yhdistelee nerokkaasti dokumenttiteatteria, musiikkia ja 
kuvallista ilmaisua. Se on samaan aikaan farssi ja tragedia, ennennäkemätön musiikillinen iltama ja näyttä-
möllisten näkyjen sinfonia. Kantaesitys nähdään Suurella näyttämöllä 6. maaliskuuta.
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