
Pirkko Saision uutuusteos Kansallisteatteriin

Keväällä 2015 kantaesityksensä saava SLAVA! Kunnia. on Pirkko Saision kirjoittama, Jussi 
Tuurnan säveltämä ja Laura Jäntin ohjaama musiikkinäytelmä, joka iskee salamana Venäjän 
olemuksen ytimeen. 

Lihavat konduktöörikaksoset Obeda ja Pobeda tapaavat toisensa Venäjän tuulisella tasangolla, 

kun Pobeda tulee vapauttamaan markkinatalouden häirinnästä vankileirille tuomitun Obedan. 

Veljensä opastuksella Obeda tutustuu uudenlaiseen Synnyinmaahan, missä mikään ei ole sitä 

miltä näyttää. Valtakuntaa hallitsee isokenkäisten joukko, jota johtaa salaperäinen, kasvoton 

Volodja. Samaan aikaan toisaalla Vieraan Vallan entinen pääministeri Julija Tee kaipaa punaisia 

tanssisaappaitaan, jotka nostivat hänet valtaan ja tanssittavat hänet nyt Tuonen virralle.

Musiikkinäytelmä SLAVA! Kunnia. iskee salamana Venäjän olemuksen ytimeen, ilottelee raken-

netuilla identiteeteillä, paljastaa rakenteet. Se on kiehtova sekoitus realismia, ajankohtaissatiiria 

ja uninäytelmää.

Pirkko Saision ja Jussi Tuurnan yhteistyönä on aiemmin nähty Kansallisteatterissa menestys-

esitys HOMO! (2011). Tuurnan johtama orkesteri ja kuoro ovat olennaisessa osassa myös  

SLAVA! Kunnia. -esityksessä. Rooleissa nähdään Kristiina Halttu, Katariina Kaitue, Juhani 
Laitala, Antti Luusuaniemi, Markku Maalismaa, Janne Marja-aho, Juha Muje, Marja Salo, Timo 
Tuominen, Aku Sipola (Näty), Puntti Valtonen ja Tiina Weckström. Kantaesitys on Suurella näyt-

tämöllä 25. helmikuuta.
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Keväällä näyttämölle myös lastenkirjahitti Puluboi ja kaksi taiteen  
tekemiseen pureutuvaa teosta 

Koko perheelle on tarjolla hulvatonta musiikkiteatteria: Veera 
Salmen lastenkirjahitti Puluboin ja Ponin kirja saa kantaesityk-

sensä Pienellä näyttämöllä Puluboin ja Ponin Teatterina. Puluboin 

ohjaa Jukka Rantanen, teatterintekijä lukuisten menestyneiden 

lastenteatteriesitysten takaa. Musiikki on Maija Ruuskasen, ja 

rooleissa ovat Jani Karvinen, Ilja Peltonen, Emmi Pesonen, Eeva 
Putro ja Maija Ruuskanen. Ensi-ilta on 28. tammikuuta.

Kirjailija-ohjaaja Michael Baranin kymmenes näytelmä Aamu 

kertoo taiteen voimasta sekä pelon, vihan ja rakkauden sumeasta 

rajapinnasta. Maailmankuulu pianisti Alma Knif tulee kaupunkiin 

soittaakseen jäähyväiskonserttinsa. Ennen suurta iltaa konsertti-

talon taiteilijalämpiöön kerääntyy hänen epätavallinen perheensä, 

kolme itsenäistä ja itsepäistä naista. Äiti ja kaksi tytärtä ajautuvat 

vääjäämättä keskustelemaan menneistä ajoista. Miksi Alma hylkäsi 

vauvaikäisen Alinan isovanhempien hoiviin ja keskittyi uraansa? 

Onko äidin tilaama sävellys vain myöhästynyt kädenojennus Auralle? 

Aamu on tarkkanäköinen, mutta myös lämmin ja humoristinen näy-

telmä lapsen ja vanhemman kipeästä suhteesta. Vahvoissa rooleissa 

nähdään Seela Sella, Cécile Orblin ja Terhi Panula ja Heikki Pitkänen. 

Kantaesitys on Willensaunassa 11. maaliskuuta.

John Loganin tuore, moninkertaisesti palkittu draama Red 

ottaa lähtökohdakseen taidemaalari Mark Rothkon (1903–1970) 

elämäntyön, jonka taustalla häilyy myös aavistus taiteilijan 

traagisesta kohtalosta. Meditatiivisen herkkien ja kiihkeän 

ilmaisuvoimaisten väripintojen maalari Rothko on ratkaisevan 

käänteen edessä. Häntä uhkaa omana elinaikanaan tarpeetto-

maksi muuttumisen tragedian lisäksi ainoa asia, jota hän sanoo 

pelkäävänsä: että jonain päivänä musta nielaisee punaisen. Suo-

men kantaesityksen 4. maaliskuuta ohjaa Omapohjaan Juhana 
von Bagh ja rooleissa ovat Seppo Pääkkönen ja Olavi Uusivirta.


