
 
 
Tiedote 8.2.2022 

Kansallisteatteri ja Red Nose Company 
tuovat Aleksis Kiven näyttämöille ympäri 
Suomen – ensi-ilta Kansallisteatterissa 17.2. 
Kansallisteatterin ja Red Nose Companyn Aleksis Kivi on Kansallisteatterin 150-
vuotisjuhlavuoden ohjelmistoon kuuluva teos. Suurella näyttämöllä ensi-iltansa 
17.2.2022 saava kantaesitys on komedia miehestä, josta tuli monumentti. Eri puolilla 
Suomea esitettävässä yhteistuotannossa ovat mukana myös Kamariorkesteri Avanti!, 
Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Turun kaupunginteatterit sekä Tampereen Työväen 
Teatteri. 
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta sekä Suomen 
Kansallisteatterin perustamisesta. Aleksis Kivi -teos juhlistaa merkkivuosia ja valottaa suomalaisen 
teatterin historiaa tuomalla näyttämölle yhdessä paketissa kirjailijan koko elämän ja kaikki teokset. 
Näyttämöllä nähdään muun muassa Nummisuutarien Esko, seitsemän veljestä ja Lea, jonka nimeä 
kantavan näytelmän kantaesityksestä (1869) suomalaisen teatterin katsotaan alkaneen. Huumoria 
ja leikkimielisyyttä säteilevä esitys nostaa esiin Kiven monipuolisuuden kielenkäyttäjänä ja 
tyylitaiturina. 

 

Yhteistyössä Red Nose Company, Kansallisteatteri ja Avanti!  
Aleksis Kivi on Kansallisteatterin, Red Nose Companyn ja Avantin taiteellinen yhteistyö. 
Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho kertoo yhteistyön taustoista:  

– Olen pidempään halunnut tuoda Kansallisteatterin suurelle näyttämölle teoksen, joka käsittelisi 
uudella tavalla Aleksis Kiveä. Red Nose Companyn klovnit Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama ovat 
vakuuttaneet minut omalla teatterityylillään, joten taiteellisen yhteistyön käynnistäminen heidän 
kanssaan tuntui kiinnostavalta. Avantin mukaantulo hankkeeseen oli lisäksi huippujuttu. Teos 
tulee juhlistamaan tuoreella tavalla Aleksis Kiven laajaa perintöä suomalaiselle teatterille 150-
vuotisjuhlavuotenamme. 

Lavalla nähdään Red Nose Companyn näyttelijät Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama, jotka 
tunnetaan oivaltavista klassikkotulkinnoistaan ja saumattomasta yhteispelistään. Esityksen ohjaa 
näyttelijöiden kanssa yhdessä Linda Wallgren, jonka Kivi-tulkintoja on nähty vastikään Turussa ja 
Lahdessa. Käsikirjoitus on luotu yhteistyössä Kansallisteatterin päädramaturgin Eva Buchwaldin 
kanssa. Lavastuksen ja puvut on suunnitellut Kansallisteatterin Tarja Simone. Valosuunnittelusta 
vastaa Kansallisteatterin Ville Virtanen.  



 
 
Teoksen lyyrisen tekstin rinnalla soi kamariorkesteri Avantin jousikvartetti, jonka kanssa Red Nose 
Company tekee ensimmäistä kertaa yhteistyötä. Vasama tuntee selkeää hengenheimolaisuutta 
avantilaisten kanssa. 

– Avantin muusikot ovat rohkeita, ennakkoluulottomia ja joustavia. Huippuammattilaisia, jotka 
soittavat hyvällä boogiella, Tuukka Vasama kertoo.  

– Tiedän, että keskittymistäni tulee häiritsemään se, että naurattaa koko ajan, komppaa Avantin 
viulisti Eriikka Maalismaa. 

Avantin taiteellinen johtaja Kari Kriikku on innoissaan yhteistyöstä Red Nose Companyn ja 
Kansallisteatterin kanssa:  

– Työryhmän heittäytyminen Aleksis Kiven maailmaan tuntuu kiinnostavalta ja rohkealta, mutta 
jotenkin myös mukavan tutulta. Avanti! on tehnyt samantyyppisiä vetoja musiikin saralla.  

Esitys sisältää improvisaatiota, joten haitaristi Niko Kumpuvaaran rooli kvartetin johtajana on 
tärkeä. – Nikon kokemus eri musiikkityyleistä ja kokoonpanoista tulee tässä hyvään käyttöön. 
Oikein odotan, että pääsemme bändin kanssa soittamaan yhteistä esitystämme yleisölle, Vasama 
hymyilee. 

Sovituksista vastaa Niko Kumpuvaaran kanssa musiikin raja-aitoja rikkova Marzi Nyman. Esityksen 
kappaleet vaihtelevat klassisesta populaarimusiikin suosikkikappaleisiin, joihin uudet sovitukset 
loihtivat sibeliaanisia kaikuja. 

 

Kansalliskirjailijan myytin ja monumentin tutkimisen äärellä  
Esitys on syntynyt kansalliskirjailijan myytin ja monumentin tutkimisen äärellä. Miksi juuri Kivi on 
nostettu jalustalle maassamme? Työryhmä on yhdessä ja erikseen lukenut Kiven elämäkertoja, 
aikalaiskuvauksia, kirjeitä ja kritiikkejä sekä ennen kaikkea Kiven tuotannon kokonaisuudessaan. 

– Aleksis Kiven elämästä on monenlaisia tarinoita. Me emme tiedä, mikä on totuus hänestä. Mutta 
hänen kirjoituksensa meillä on ‒ ne ovat totuus hänestä meille näyttelijöille, sanoo näyttelijä Timo 
Ruuskanen. 

Ohjaaja Linda Wallgrenia kiehtovat Kiven rikas ja omintakeinen kieli sekä kepeän pinnan alla 
piilevät syvät aiheet ja syvän inhimilliset kysymykset. 

– Inspiroivaa on myös se, kuinka moderni, lukenut ja aikaansa seuraava Kivi oli. 

 

Yhteistuotannon juhlaa  
Esitystä on toteuttamassa Kansallisteatterin, Red Nose Companyn ja Avanti! -kamariorkesterin 
lisäksi vahva joukko yhteistuotantoteattereita. Syksyllä 2022 ja keväällä 2023 järjestetään 
yhteensä 26 näytäntöä Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Turun kaupunginteattereissa sekä 
Tampereen Työväen Teatterissa.  



 
 
– Kansallisteatterille tässä hankkeessa on merkittävää myös se, että seitsemän teatterin 
yhteistyöllä tästä teoksesta pääsevät nauttimaan katsojat eri puolilla Suomea, kertoo Mika 
Myllyaho. 

 

Lisätiedot 
Red Nose Company Niina Bergius 
Sähköpostiosoite niina.bergius@rednose.fi 
Puhelinnumero  

Haastattelupyynnöt 
Red Nose Company Maija Kühn 
Sähköpostiosoite maija.kuhn@rednose.fi 
Puhelinnumero 044 235 4774 

Medialippupyynnöt  
Myynti- ja markkinointipäällikkö Marika Agarth  
Sähköpostiosoite marika.agarth@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero 050 598 4331 

Valokuvat 
Tästä linkistä pääset katsomaan ja lataamaan esityksen kuvia Flickr-palvelusta. 

https://www.flickr.com/photos/161912546@N06/sets/72157720137950176/with/51674502728/
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