Seitsemän veljestä palaa Kansallisbalettiin
Marjo Kuuselan koreografia nähdään myös suorana verkossa
Marjo Kuuselan koreografia Seitsemän veljestä palaa Kansallisbaletin ohjelmistoon viidellä esityksellä maalis-huhtikuun vaihteessa. Yle lähettää viimeisen
esityksen 7. huhtikuuta myös suorana verkossa yle.fi/klassinen. Suoratoisto ja myöhemmin tallenne esityksestä nähdään myös oopperabaletti.fiverkkopalvelun Stage24:lla.
Suursuosikiksi kohonnut teos sai kantaesityksensä jo vanhassa Aleksanterin teatterissa vuonna 1980. Kuuselan laatiessa teoksen koreografiaa 1970-luvun
lopussa vihreät arvot nostivat päätään yhteiskunnassa. ”Luin uutisen Saksan metsien selittämättömästä harsuuntumisesta, ja tanssidramaturgian
pääjuonne alkoi kehittyä vasta tästä uutisesta”, Kuusela kertoo teoksen syntyvaiheista. Hän pohtii maailman muuttumattomuutta tuodessaan teoksen
nykypäivään: ”Vienan Karjalassa ollaan kauhuissaan Euroopan vanhimpien ikimetsien myynnistä huonekaluteollisuudelle, raaka-aineeksi liimapuulevyille.
Tajusin että samassa pisteessä ollaan yhä. Mietinkin edelleen, eikö olisi jotenkin mahdollista hiljentää vauhtia, palata rauhallisempaan kasvun maailmaan,
harkitsevampaan luonnon hyväksikäyttöön, tasapainoon.”
Musiikin Seitsemän veljekseen on säveltänyt Eero Ojanen. ”Kun vuosien jälkeen kuuntelin Eero Ojasen esitykselle luomaa sävellystä, tuntui kuin olisi
kotiin tullut. Helposti lähestyttävää ja kuultavaa ja kuitenkin monisyistä, kaunista ja vaikeaakin”, arvioi Marjo Kuusela Ojasen musiikkia.
Teoksen saadessa ensi-iltansa nykyisessä Oopperatalossa Töölönlahdella 2013 puvustus ja lavastus uusittiin 2000-luvun mahdollisuuksien ja vaatimusten
mukaiseksi, kunnioittaen samalla alkuperäistä. Uuden lavastuksen on suunnitellut Kansallisteatterin lavastaja Kati Lukka, joka on aikoinaan ollut teoksen
alkuperäislavastaja Måns Hedströmin oppilas. Uudet puvut teokseen on suunnitellut Anne Jämsä ja valaistus on Olli-Pekka Koivusen käsialaa.
Tänä keväänä Juhanin roolissa nähdään Samuli Poutanen, Tuomaana Tuukka Piitulainen, Aapona Jani Talo, Simeonina Antti Keinänen, Laurina Atte
Kilpinen, Timona Frans Valkama sekä Eerona Nikolas Koskivirta. Orkesteria johtaa Dalia Stasevska. Seitsemän veljestä on osa Suomen
kansallisoopperan ja -baletin Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Marjo Kuusela: Seitsemän veljestä
Esitykset 24.3., 29.3., 1.4. ja 7.4. klo 19 sekä 25.3. klo 12
Teosesittelyt 24.3. ja 29.3. klo 18.15
Suoratoisto yle.fi/klassinen 7.4. klo 19
Lue lisää Marjo Kuuselasta teosta harjoittamassa
Katso traileri
Lisätietoja: viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen, p. 09 4030 2223, jussi.iltanen@opera.fi
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Teoskuvat ovat maksutta tiedotusvälineiden käytettävissä Kansallisoopperan ja -baletin aineistopankissa. Aineistopankin käyttäjiksi voi rekisteröityä Oopperan & Baletin www-sivujen
kautta. Ensi-iltateosten kuvat ovat käytettävissä aineistopankissa ensi-iltaviikon loppupuolelta alkaen.

