
 
 

Tiedote huhtikuu 2022 

Kansallisteatteri viettää Eino Kalima -viikkoa   
 
Eino Kalima toimi Kansallisteatterin pääjohtajana vuosina 1917–1950. Kaliman 
merkittävää uraa juhlistetaan 19.–23.4.2022. Vuosittain vietettävällä Eino Kalima -
viikolla syvennytään erityisesti ohjaajan työhön. Viikon ohjelmaan sisältyy 
keskustelutilaisuuksia sekä neliosainen podcast-sarja.      

Kansallisteatteri juhlistaa teatterin pitkäaikaisena pääjohtajana toimineen Eino Kaliman 
merkittävää uraa Kalima-viikolla 19.–23.4.2022. Tänä vuonna Eino Kaliman syntymästä tulee 
kuluneeksi 140 vuotta. Vuosittain vietettävällä Kalima-viikolla syvennytään monipuolisesti 
ohjaajan työhön ja taiteeseen.   

Joka kolmas vuosi jaettavat Eino Kaliman nimeä kantavat ohjaajapalkinto sekä kaksi 
kannustuspalkintoa myönnettiin edellisen kerran vuonna 2020, joten tänä vuonna palkintoja ei 
jaeta.  

Ohjelmaa Suuren näyttämön lämpiössä ja digitaalisissa kanavissa 
Viikon aikana järjestetään yleisölle avoimia ja maksuttomia keskustelutilaisuuksia 
Kansallisteatterin Suuren näyttämön toisen parven lämpiössä. Tilaisuuksia on mahdollista seurata 
Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla digitaalisesti suorana lähetyksenä tai tallenteina kahden 
viikon ajan. 

Ohjelma:    
 
Ohjaajantaide ajan virrassa -keskustelu  
Keskustelussa paneudutaan ohjaajantaiteeseen ja aikaan useasta näkökulmasta. Miten 
ohjaajantyö on nähty historian saatossa? Entä miten nykyhetki vaikuttaa merkitysten 
rakentumiseen ja miten ohjaaja käyttää aikaa esimerkiksi näytelmien rytmittämisessä? Lisäksi 
kuulemme, mitä ohjaajaksi pian valmistuva opiskelija ajattelee juuri nyt.     
 
Keskustelijoina ovat ohjaajantyön professori Saana Lavaste, esittävien taiteiden historian lehtori 
Jukka von Boehm sekä ohjauksen maisteriopiskelija Anna Jaanisoo Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulusta. Keskustelua johdattelee Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.   
 
Aika ja paikka: tiistai 19.4.2022 kello 17–18.15, Suuren näyttämön toisen parven lämpiö ja  
Kansallisteatterin Tapahtumakanava.  
 



 
 
 
Pääohjaajan keskeiset kysymykset – haastateltavana Kansallisteatterin pääohjaaja Esa Leskinen  
Kansainvälisesti palkittu Kansallisteatterin pääohjaaja ja näytelmäkirjailija Esa Leskinen on tehnyt 
yli 20 vuoden uran eri teatterissa. Leskisen ohjaajantyöhön pureutuvassa keskustelussa häntä 
haastattelee teatteritieteen professori Hanna Korsberg Helsingin yliopistosta.  
 
Mitä merkitsee olla pääohjaaja, ja mitkä ovat Leskiselle keskeisimmät kysymykset ohjaajan 
tehtävässä? Millaisena hän näkee ohjaajantyön ja teatterin tulevaisuuden? Entä mitä 
Leskinen ajattelee 150 vuotta täyttävään Kansallisteatteriin vääjäämättä liittyvästä historian 
painosta? Leskinen kertoo myös kirjoittamastaan ja ohjaamastaan uutuusnäytelmästä 
Ensimmäinen tasavalta, joka kantaesitetään Suurella näyttämöllä lokakuussa 2022.  
 
Aika ja paikka: perjantai 22.4. klo 17–18, Suuren näyttämön toisen parven lämpiö  
ja Kansallisteatterin Tapahtumakanava. 
 
Näkökulmia ohjaamiseen -podcastsarja  
Kalima-viikolla ohjaajantaiteeseen pureudutaan myös neliosaisessa podcast-sarjassa, neljästä eri 
näkökulmasta. Ensimmäinen Näkökulmia ohjaamiseen -jakso kuullaan Kalima-viikolla ja kolme 
seuraavaa kevätkauden aikana. Podcastin toimittaa näyttelijä, ääninäyttelijä ja teatteriopettaja 
Mirjami Heikkinen.  

 
Lisätiedot  
Viestintäpäällikkö Karoliina Masalin 
Sähköpostiosoite karoliina.masalin@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero 040 833 7382 

 

Suomen Kansallisteatteri on vuonna 1872 perustettu vanhin suomenkielinen ammattiteatteri. 
Kansallisteatteri on taiteellinen teatteri, jonka ohjelmistossa nähdään tuoreinta kotimaista 
draamaa, kiinnostavimpia ulkomaisia näytelmiä ja parhaita klassikoita. Kansallisteatterin keskeiset 
arvot ovat taiteellisuus, tasa-arvoisuus ja keskustelevuus. 

 


