
Paavo Westerbergin tuore tulkinta Vanja-enosta punoo huiman  
ihmissuhteiden kudelman  –  näyttämöllä ainutlaatuinen näyttelijätiimi

Westerbergin ohjaus ja uusi suomennos saa ensi-iltansa Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä 
17. syyskuuta. Esitys tuo näyttämölle upean ensemblen omia ja vierailevia näyttelijöitä. Vanjana 
nähdään Kristo Salminen ja muissa rooleissa ovat Eero Aho, Krista Kosonen, Heikki Nousiainen, 
Terhi Panula, Emmi Parviainen, Seppo Pääkkönen sekä Seela Sella. 

Ajaton klassikko kysyy, millaista on arvokas, elämisen arvoinen elämä ja mikä on sen hinta. Tšeho-

vin intohimoiset, ristiriitaiset ja hauraat ihmiset ovat eksyneet kauas syrjäseuduille kykenemättä 

ratkaisemaan ongelmia, jotka riivaavat heidät hulluuden partaalle. Onko eletty elämä ollut turhaa? 

Vanhat kaunat ja ääneen lausumattomat halut väreilevät pinnan alla. Oman elämänsä sivuhen-

kilöt rakastavat ja kurottavat toistensa ohi, haikailevat menneitä tai odottavat ihmeitä tulevalta. 

Maailma rappeutuu vääjäämättömästi ympärillä: metsät on hakattu, ympäristö pilattu, eikä mitään 

hyvää ole silti saavutettu. 

”Vanja-enon voima näytelmänä on ehdottomasti ihmisten välisissä kerroksellisissa suhteissa 

– siinä sekä näkyvässä että näkymättömässä tarkassa kudelmassa. Teoksen ajankohtaisuus 

näyttäytyy ainutlaatuisella tavalla myös kahdessa suuressa teemassa: ilmastonmuutoksessa 

ja työn loppumisessa. Ne ovat myös tämän ajan kaksi merkittävää yhteiskunnallista haastetta”, 

Westerberg kiteyttää.

Paavo Westerberg on kääntänyt teoksen kielen tuoreella tavalla lähelle nykypäivää. Taustalla 

Westerbergillä on paitsi laaja tutkimustyö alkukielisen teoksen parissa yhteistyössä dramaturgi 

Eva Buchwaldin kanssa, myös lukuisat eri englanninnokset. 

Vanja-enon ensi-ilta on Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä 17. syyskuuta.
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LISÄTIEDOT, LEHDISTÖLIPPUTOIVEET JA HAASTATTELUPYYNNÖT

tiedotuspäällikkö Mia Hyvärinen, mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi tai 010 733 1238

LISÄTIEDOT

pääjohtaja Mika Myllyaho, mika.myllyaho@kansallisteatteri.fi

ROOLEISSA Eero Aho, Krista Kosonen, Heikki 
Nousiainen, Terhi Panula, Emmi Parviainen, Seppo 
Pääkkönen, Kristo Salminen ja Seela Sella

SUOMENNOS JA OHJAUS Paavo Westerberg
Suomennos yhteistyössä Eva Buchwaldin kanssa
LAVASTUS Markus Tsokkinen
PUVUT Pirjo Valinen
MUSIIKKI JA  
ÄÄNISUUNNITTELU Sanna Salmenkallio
VALOSUUNNITTELU Pietu Pietiäinen
NAAMIOINNIN SUUNNITTELU Heikki Nylund
DRAMATURGI Eva Buchwald
OHJAAJAN ASSISTENTTI Helena Vierikko

Tekijät esiin! Lavaklubilla maanantaina 15.9. kello 17: tekijätapaamisessa suomentaja-ohjaaja 

Paavo Westerberg ja lavastaja Markus Tsokkinen keskustelevat Taina Westin kanssa. Vapaa pääsy, 

tervetuloa!

VALOKUVAT
https://www.flickr.com/photos/kansallisteatteri/sets/72157642541497774

TRAILERI
https://www.youtube.com/watch?v=djr-9-Ev1Kg

ENO VANJA FACEBOOKISSA
https://www.facebook.com/enovanja?fref=ts


