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Miten paljon pitää tapahtua, ennen kuin lesket
löytävät toisensa?
Johnny-Ka� Forssell arv�o� Tu�skulan kesäteatter�n Kun lesket... emp�vät -
näytelmän.
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Seela Kimppa, Unto Kauppi, Juha Kulmala, Touko Hulmi ja sivunaunullinen EMW. Leskimies
lapsineen on evakko Räisälästä. KUVA: SIMO NUMMI

Johnny-Kai Forssell
14:10

Kesäteatter�

Kun lesket... emp�vät

Käs�k�r�o�tus �a oh�aus Pekka Saar�sto. Mus��k�n sävellys Jar� Levy.
Koreografia Reetta Hulm�. Mus��k�n toteutus Johanna To�vanen-Parko �a
Johannes Parko. Puvustus S�rkka Salo. Lavastus Kar� Krusberg �a Ve�kko
Salo. Tuotanto Susanna Salo-K�mppa.

Tu�skulan kesäteatter�, Köyl�ö. Ens�-�lta 1.7.

Kun näyttämönä on �so �a a�to p�hap��r� rakennuks�neen, vaat�� se arvo�sensa
näytelmän. Nä�n on a�na tehty Tu�skulassa. Kun 40 näyttel��ää lev�ttäytyy
katso�an näköp��r��n, on se �o �tsessään spektaakkel�.

Oh�aa�a Pekka Saar�sto on monen muun er�ty�sta�don ohella kasvanut
�oukkokokousten mestar�ll�seks� toteutta�aks�. Tässä näytelmässä hän on tos�n,
katso�an n�skan�kam�a säästääkseen, s��rtänyt osan väestä näkymättöm��n
sav�pruuk�lle, luht��n ta� metsätö�h�n.

Laulu ra�kaa, mutta e� katka�se �uonen kulkua. Mutta nyt e� olekaan kyse
pelkästä laulun läp�v�em�sestä, vaan hyv�n har�o�tetusta �a tyyl�llä es�tety�stä
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oh�elmanumero�sta. Muutenkaan e� suuresta näyttel��ä�oukosta he�kkoa
lenkk�ä löydy, ol�pa kyseessä vanha tu�skulakonkar� ta� muutaman vuoden
�kä�nen p�kku ve��ar�.

KARJALASTA tulle�den s��rtola�sten ongelmat �a he�h�n kr��tt�sest� suhtautuv�en
m�el�p�teet �a ennakkoluulot on käs�telty muualla �a ark� on uom�ssaan. Va�
onko?

Saar�sto on kul�ettanut �uonen s�sään va�n p�entä kulttuur�en yhteentörmäystä,
mutta myös ra�at yl�ttävää romant��kkaa.

Jos lesk�emäntä Reg�na Isotalon (V�rp� Vähätalo) ään� kantaa Tu�skulan kylän
yl�, n��n hänen �sänsä, Fransu-Pappan (Ve�kko Salo) myötä�levät mut�nat
k�rvo�ttavat puolestaan monta naurua. Estrad�n kom�stus E�no Vesala�nen
(Juha Kulmala) nel�än lapsensa kanssa touhuava sankar�, edustaa
o�keudenmuka�suutta �a näyttävää yks�nhuolta�uutta.

Näytelmäk�r�a�l��ak�n osall�stuu napako�lla �uonno�lla �a rekv�s��ttaan kuuluva
väl�verho on hu�ka�seva keks�ntö!

VÄLILLÄ p�tää lyödä pa�n�ks�, hu��ausyr�tys �a suurten ves�en takaa palaava
re�ssum�es, per�nnön�ako, os�tus �a per�kunnan murheet ovat osa elämää, �osta
ku�tenk�n nousee a�toa rakkautta.

Ja lesket, näytelmän teemank�n mukaan, löytävät to�sensa.

Näytelmästä e� löydy m�tään h�stor�aan pe�laavaa, a�an henkeen kuuluvaa
kannanottoa ta� olosuhte�ta �a elämänmenoa punn�tsevaa pol��tt�svär�ättyä
arv�o�nt�a ta� protesto�nt�a. Nyt haett��n leskeks� �ääne�lle, er�la�s�lle �hm�s�lle,
uutta elämänkumppan�a.

Ja Tu�skulan tyyl�n muka�sest� s�vuvanull�nen moottor�pyörä �a polle Mes�fr��tu
sa�vat osakseen yle�sön �akamattoman suos�on.

Lue lisää kirjoittajalta
Johnny-Kai Forssell 
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