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KULTTUURI

Tiesitkö, että...

Cuenta cuentos -tarinaillat alkavat tänään
Vakiopaineessa Jyväskylässä (Kauppakatu 6) kello 20.

TEATTERI

Kenen viimeinen tahto
TAPIO VANHATALO

Helsingin kaupunginteatteri
uutuusnäytelmä viihteellistää
vanhustenhuollon kipupisteet.

un suuret ikäluokat
eläköityvät, tulee
vanhainkodeista
mitä luontevinta
toimintaympäristöä
teattereille. Tämä on
todistettu jo Lahdessa, jossa Anna Krogeruksen
Kuin ensimmäistä päivää
pyörii täysille saleille viisi kuukautta ensi-iltansa jälkeen.
Nyt se todistetaan Helsingissä. Kaupunginteatterin
suuren näyttämön Viimeinen
valssi myi koko kevätkautensa
loppuun nopeammin kuin
keskiverto rollaattorimummo
selviää sängystä vessaan.
Lähestymistapansa suhteen
näytelmät ovat kuitenkin kuin
yö ja päivä. Krogeruksen purevan satiirin sijaan Helsingin
kaupunginteatteri ottaa vanhustenhuollosta irti lähinnä
viihdearvoa. Virtsankarkailuhan se vasta hauskaa onkin,
kun sitä turvallisen etäisyyden
päästä katselee.

leveä vanhainkotikulissi ja
näyttämön pyörivä ulkokehä
saavat riittää dramaturgian
tarpeisiin.
Ja riittäväthän ne, sillä tarinassa ei oikeastaan tapahdu
mitään. Ollaan vanhusten palvelukodissa, elämän päätepysäkillä, jossa seitsemän ikäloppua
höperehtijää yrittää pitää kiinni
ihmisarvonsa rippeistä.
Mannheimer on heittänyt
tekstiin koristeeksi samaa
yhteiskunnallisten ongelmien
viitekehystä kuin Krogeruskin,
mutta kyse on todellakin vain
roolihahmojen ulkoisesta koristamisesta. Mitään syvällisempää
hoitohenkilökunnan riittämättömyyden tunteesta tai vanhusten yksinäisyydestä ei edes haluta kaivaa, puhumattakaan, että
seurattaisiin tehokkuusajattelun
kalvaman vanhustenhuollon
syy–seuraussuhteita.
Kyse on nokkelalla verbaliikalla ja Pirjo Bergströmin nostalgisoivalla musiikilla silatusta
mustasta komediasta, joka on
juuri niin hyvä kuin roolinsa.
Ja luojan kiitos, se puoli on
Helsingin kaupunginteatterissa
hyvin hanskassa.

Ongelmia koristeeksi

Tuoretta ja vanhaa

Juonensa puolesta ruotsalaisen Carin Mannheimerin
käsikirjoittama näytelmä on
köyhä, eikä Raila Leppäkosken
ohjaustakaan voi erityisen
nokkelana pitää. Yksi valtavan

Vaikka näytelmän roolit
tehdään vahvasti tyypitellen,
kuoriutuu vanhainkodin asukkaiden naamioiden alta yön
yksinäisinä tunteina lopulta
aidontuntuisiakin ihmiskoh-
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Viimeinen valssi

Ensi-ilta suurella näyttämöllä
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Sata vuotta vanha
ornamentti löytyi
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSEO

SEMINARIUM 3/7
Pirjo Vuorinen

Kuvassa seminaarin miesosaston oppilaita osallistuu musiikkitunnille ensimmäisen kerroksen laululuokassa 1920-luvulla.
Flyygeliä soittaa musiikin lehtori Iivari Koskimies, joka on rakentanut Seminariumin juhlasalin urut.
Luokkahuoneen paikalla oli
alun perin kaksi seminaarin
miesosaston oppilasasuntolahuonetta. Ne yhdistettiin vuonna 1909 laululuokaksi arkkitehti, seminaarin lehtori Yrjö Blomstedtin suunnitelmien perusteella. Huonetta koristamaan maalattiin kaunis tuolle ajalle tyypillinen Jugend-ornamentti. Myöhemmissä korjauksissa ornamentti maalattiin peittoon, kunnes se löytyi maalaustutkimuksissa syksyllä 2007.

Musiikkitunti Seminariuminlaululuokassa.
 Juttusarjassa esitellään Jyväs-

kylän yliopiston vanhan juhlasalirakennuksen Seminariumin restaurointiprojektin yhteydessä tehtyjä
löytöjä ja rakennukseen liittyviä
tarinoita. Seminariumin restauroinnin purkutyöt aloitettiin vuonna
2007, ja kunnostetun rakennuksen
vihkiäisiä vietetään maaliskuussa.
Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston
museon intendentti.

Venäjällä naiset
jonottaisivat sitä miestä
KIRJAT

VIIMEISELLE VALSSILLE
taloita.
Sara Paavolaisen Harriet on
koskettava rikkaan hienostoleidin hauraissa kulisseissaan,
kun taas Riitta Havukainen
häikäisee kuivakkaan robustina ex-professorina, joka ei
päässyt milloinkaan yli ainoan
lapsensa itsemurhasta.
Ulla Tapaninen on kovasti
stand up -minänsä oloinen
herkkuja kyttäävänä entisenä
leipomotyöntekijänä. Antti
Litjan kaunosieluinen Olli käsikirjoittaa omia hautajaisiaan
ja saavuttaa huipentumansa
epäonnistuneessa itsemurhayrityksessä.

Viimeinen valssi on hoitokotiin sijoittuva draamakomedia. Päärooleissa
nähdään muiden muassa Tom Wentzel ja Leena Uotila.

Leena Uotilan suu auki köpöttelevä dementikko-Inkeri
tuntuu olevan ulkoisesta kliseisyydestään huolimatta oikeasti
hukassa itseltään.
Seppo Maijalan latinaa
pöpöttävä puutarhuri-Hannes
ja Tom Wentzelin sonnimainen seksipeto-Axel jäävät sen
sijaan melko yksitahoisiksi
töiksi. Suuria uusia oivalluksia
eivät sisällä myöskään kaiken
kärsivä osastovastaava Elsa
(Merja Larivaara) tai viroksi
murtava lähihoitaja Vallo (Sami Hokkanen).
Näytelmän lopetukseen
on kuitenkin saatu tuoreen-

tuntuinen metafora: ihmisen
viimeinen tahto on usein
kirjoitettu niin epäselvästi ja
pienellä käsialalla, ettei siitä
ota pirukaan selvää.
ILKKA KUOSMANEN
 Carin Mannheimer: Viimeinen
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ZINAIDA LINDÉN

Nuorallatanssija
Suom. Jaana Nikula.
Gummerus 2009, 179 s.
Kirjailija Zinaida Lindéniä kiinnostaa ulkopuolisuus. Hän on kotoisin Leningradista, meni naimisiin suomenruotsalaisen kanssa,
asuu Turussa ja kirjoittaa ruotsiksi. Ihastuin hänen Runebergpalkittuun romaaniinsa Ennen
maanjäristystä. Se sijoittuu sekä
Venäjälle että Japaniin. Myös romaani Kirjeitä Japanista miellytti.
Se kertoo Japanista ja Suomesta.
Lindénin novellikokoelma
Nuorallatanssija kuvaa lähinnä Suomeen muuttaneita venäläisnaisia ja heidän välejään miehiin. Yksinäisin henkilö on työ-

toveriinsa onnettomasti rakastunut nainen. Hänet eristetään mahdollisen bakteerin
vuoksi. Onnellisimpiin kuuluu Paavon uusi vaimo. Ex-vaimo piti Paavoa
tylsänä: ”Paavo ei juo, lyö eikä
pelaa. Venäjällä naiset jonottaisivat sellaista miestä”.
Teksti on ilmavaa muttei pinnallista. Se ilmaisee tunteita ja
huumorin sävyjä välillä järjettömiksi muuttuvissa tilanteissa.
Kulttuurierot ja sattuma kuuluvat elämään. Jaana Nikula on
suomentanut novellit yhtä tyylikkäästi kuin Lindénin romaanit.
TERHI ANTTILA

