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!"#$%$&' %())(#*$##*+',on ol-
lut vetäjä yhteiseurooppalaisessa 
teatterihankkeessa, jonka tarkoi-
tus on ollut muuntaa Danten klas-
sikko Divina Commedia (Jumalai-

nen näytelmä) teatteriesitykseksi. 
Tuotannon suunnittelu alkoi vuoden -./. 

keväällä, kun olin juuri ohjannut Via Crucis  
-pääsiäisnäytelmän ja olimme muuttaneet Hel- 
singin Kruununhaan kadut ja rakennukset näyt - 
tämöksi. Olin työskennellyt monikymmenisen  
työryhmän kanssa ja päässyt suuren näyttämön  
makuun. 

Olin Portugalissa kirjoittajaresidenssissä. Yh - 
tenä sunnuntaina lähdin käymään lähei sel lä  
mar morikaivoksella. Kun näin tuon uljaan luon - 
non ja ihmisen muovaaman paikan, jossa val-
koiset seinät syöksyvät keskellä olevaan luon-
nonjärveen, mielestäni nousi vanha ajatus, jo-
ka oli syöpynyt sinne aikoinaan Suzuki-meto-
dikurssilla 01$ssa, kun työstettävänä tekstinä 
käytettiin Danten Jumalaisen näytelmän ensi-
värssyjä. Olin puhunut värs syjä kaikissa mah-
dollisissa asennoissa; osasin puhua ne kuiska-
ten tai kovaa. Seisoessani kaivoksen reunalla 
säkeet alkoivat kaikua päässäni ja vanha pää-
tös ottaa Divina Commedia työn pohjaksi alkoi 
tärisyttää kehoani. Seuraavana päivänä tein 
suunnitelman.

Rupesin pommittamaan sillä Alentejon maa - 
kunnassa (Lissabonista hieman itään) toimi-
van Escrita na paisagem (Maisemaan kirjoitet-
tu) -festivaalin johtajaa: rupeatteko yhteistyö-
kumppaniksi. Juhannuksen tienoilla sain hä net  
vihdoin kiinni. José oli lukenut suunnitelman, 

piti siitä ja lupautui mukaan. Kreikasta löytyi  
toinen yhteistyökumppani, teatteriryhmä Art 
Syndicate, yhteisten opintojen kautta tutun 
Giorgoksen johdolla. Syksyn aikana hahmotte-
limme suunnitelmaa eteenpäin Myllyteatterin 
tuottajan kanssa. Haimme  rahoitusta kaikkial-
ta. Teimme runsaan 23. työtunnin vaativan *0- 
hakemuksen. Saimme sen postiin. Haimme kan - 
sallista rahoitusta. Lykkäsimme postiin.

Syksy -./. – kevät -.//

455#671'5 !8!##$*11$ ryhdyin käsikirjoitus-
työhön. Työ oli käynnissä, kun helmikuussa 
-.// saimme tiedon: hakemus meni läpi *0:ssa. 
Suunnitelma toteutuu! Esitys kaivokselle, esi-
tys Suomeen, niihin on rahat! Hakemuksessa 
mainitut ihmiset tulevat saamaan palkkaa. Mi-
näkin saan palkan! 

En voi sanoin kertoa, kuinka kaunista on kat - 
sella realismiin pohjaavaa, kaikesta turhasta  
karsittua budjettia, joka ei ole pelkkä fiktio, 
kuten jokainen budjetti, jolla jotain hakee Suo-
messa. Nyt noiden lukujen pohjalta saattoi ryh - 
tyä toimeen! Teatterinjohtajana olin haljeta 
onnesta.

Samaan aikaan myönteisen *0-päätöksen 
kanssa tulivat ensimmäiset uutiset Kreikan ja  
heti perään Portugalin talousvaikeuksista. Mei - 
dän yhteis-eurooppalainen hankkeemme, joka  
tarinan tasolla alkaa kriisistä ja päätyy valoon, 
on alusta pitäen kulkenut yhtä matkaa taloudel - 
lisen kriisin syvenemisen kanssa. Myös kriisiin 
johtaneita syitä on vinhasti tullut eteen. 

Syksy -.// – talvi -./-

90%$)$'&*& &5(#*)%5 tehtiin ja nähtiin Hel-
singissä syksyllä -.//. Olen kirjoittanut kirjoi-
tusprosessista näytelmäkirjailijoiden uudessa, 
marraskuussa julkaistavassa kirjassa (jonka ni-
mi tulee olemaan Jumalainen näytelmä!), joten 
en tee sitä tässä. Portugalissa kansainvälisellä 
ryhmällä tehtävää toista versiota varten kirjoi-
tin talven aikana uuden käsikirjoituksen. Toisel - 
la kierroksella Divina Commediaa näyttämölle  
miettiessä työ syveni ja Danten pohjateos al-
koi löytää sitä muotoa jota olin hakenut sille, ja  
ylipäätään aina teatteria tehdessäni: sinfoniaa. 
Samaan aikaan taiteellisen työn kanssa jatkui-
vat käytännön järjestelyt.

Sähköposti Giorgokselta: ”Koska me saa-
daan se meidän /- ... euroa?”

Se /- ... euroa, joka oli heidän omarahoi-
tuksensa määrä. Selitimme yhdessä Myllyteat-
terin tuottajan kanssa ties kuinka monetta ker-
taa: Kaikkien osapuolten pitää järjestää puolet  
kaikesta rahoituksesta itse, *0 maksaa puolet.  
/- ... on teidän oma-rahoitusosuutenne.

”Mutta eihän meillä ole mitään /- ... euroa.” 
”Eikö teillä ole mitään omarahoitusta?”
”Ei. Ei me olla saatu mitään, meidän ministe-

ri on tosi huono…”
Syksyllä Giorgos jättää Ateenan ja myöhem-

min koko Kreikan ja muuttaa Saksaan, sillä 
Kreikassa ei ole töitä. Niiltä joilla on, on viety 
palkasta :. %. Giorgoksen kollega Emmanouil  
ottaa ohjat käsiinsä. Minä matkustan Ateena-
an. Me vierailemme kulttuuriministerin luona.  

Teatteripäivillä kevättalvella puhuttiin, että pieleen mennyttä harjoitus-
prosessia usein puidaan ja pohditaan jälkikäteen,  mutta onnistunutta  

harvoin tulee siinä huumassa analysoitua. Mikä on resepti onnistuneelle  
teatterityölle? Keväällä -./- olin lähdössä Portugaliin ohjaamaan Mylly-
teatterin kansainvälistä  Divina Commedia -esitystä ja Meteli pyysi minulta 

työpäiväkirjaa . Tässä tuokiokuvia ohjaajan ja teatteriryhmän johtajan  
näkö kulmasta tuolta ihmeelliseltä matkalta. Vaikeuksista huolimatta  siitä 

tuli  yksi parhaita koskaan käymiäni työprosesseja, joka  poiki komean 
 esityksen. Ja syyt onnistumiselle listataan lopussa. #*71#' Miira Sippola
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Ovensuussa kolme vartijaa polttelee tupakkaa.  
”You see, this is why the country is in crisis. @ey  
hire people to do nothing, they have no money  
for culture but they have 2 guys watching this 
door.”

Toimisto on hikinen pieni luukku, jossa on 
neljä työpöytää ja neljä tuolia. Emmanouil huu - 
t aa ja räyhää ministerin sihteerille. Näen että 
nainen yrittää puhua asiallisesti: on tietty netti-
sivusto, jossa teidän pitää olla liittyneenä, siel-
lä on selkeät dead linet, niihin mennessä pitää  
hakea.” ”Te ette koskaan ole tukeneet meitä…”, 
kumppanini räyhää. Ja pois mennessämme 
opettaa: ”Joskus on oltava tiukka, kreikkalaiset  
on ihan arabeja, niille pitää osata puhua tiukas - 
ti, en minä muille naisille näin puhuisi.”

En jaksa kysyä, miksette ole niillä nettisivuil-
la ja ole hakeneet ajoissa – me luotimme teihin, 
minähän sanoin koko ajan että teillä on oltava 
omarahoitus-osuus.

Me supistamme Kreikan osuutta projektissa. 
Päätämme että vain yksi näyttelijä Kreikasta  
osallistuu. *0 hyväksyy järjestelyn. Emmanouil  
järjestää minulle näyttelijä-katselmuksen. Valit - 

sen upeaäänisen Nadjan, hänestä tulee näytel-
män Beatrice.

Kevät -./-

4!+#0A$)'11$ %$#701#$& myös, tammikuus-
sa ja toisen kerran huhtikuussa. José on vali-
koinut näyttelijöitä. Tapaan heidät, akrobaatti- 
Dianan, ja näyttelijöiksi vastavalmistuneet An-
drén ja Fabion. 

José selittää huolestuneena taloudellisesta  
tilanteesta. Häneltä on viety yliopiston teatte-
riopettajan palkasta B. % töiden vähenemättä. 
Olen empaattinen mutta tiukkaan: ”Te olette  
kuitenkin vastuussa esityksen tuotannosta. Pys - 
tyttekö te huolehtimaan kaikesta sovitusta?” 
Kyllä he pystyvät. Vannotan kahta asiaa: ettei-
vät mene vähentämään euroakaan tekniikasta,  
lavastuksesta eikä pukubudjetista. ”Meillä on 
/-. C D. m suuri näyttämö ja /B näyttelijää eri 
puolilla tätä laajaa tilaa. Tästä tulee visuaalinen  
esitys suuressa paikassa, me tarvitsemme valot 
ja äänet ja koko visuaalisen patteriston.”

Käymme yhdessä kaivoksella. Katselemme  
sitä valosuunnittelijan ja lavastajan kanssa. Mi - 
nä lupaan lähettää käsikirjoituksen pian. Heti  
kun se on käännetty englanniksi ja portugaliksi.

Toukokuu -./-

$)!'#01-E!+71"!4,*F!+$11$. Kun kävelen 
työryhmän eteen, purskahdan itkuun. Olen 
odottanut tätä hetkeä pitkään. Kaksi vuotta 
olen tehnyt töitä tämän eteen ja sukkuloinut 
eri työteh tävien välillä. 

Nyt allani on käsikirjoitus, jonka tunnen na-
hoissani, ja sisällä pakahduttava taju siitä, mitä  
teatteria haluan tehdä ja nähdä.

Kaikki ovat saaneet käsikirjoituksen ja luke-
neet sen omalla kielellään. Gedän näyttelijöi-
den tietävän jo paljon enemmän kuin ehkä itse - 
kään tajuavat. Ryhdymme saman tien luomaan  
hahmoja. Ja jo ensimmäisen päivän jälkeen ne 
ovat löytyneet. Ja intensiivisen viikon /.-tuntis - 
ten työpäivien päätteeksi voimme todeta, että 
olemme luonnostelleet jo jokaista kohtausta.

Viikonloppuna -.-henkinen joukkomme 
asettuu uuteen kotiimme maaseudulle, jossa 
jokaisella on oma jaettu huone, keittiö ja kylp-
päri. Ympärillä lammaslaitumet, kanoja ja kak-
si hevosta.

Kesäkuu -./-:  
residenssissä : viikkoa

*&1'%%5'&*&,harjoituspäivä kaivoksella. Ge 
kasvaa ihmisen pituista ruohoa. Aurinko po-
rottaa, asteita on lähes B.. Kannustan joukkoni  
läpi viidakon tasanteelle, josta olen suunnitel-
lut yleisön katsovan esitystä. Paikka on kaikki-
en mielestä huikea. Mieletön. Mutta aika raju. 

Sitä se on. 
Osoitan jokaiselle /B näyttelijälle oman tasan - 

teensa järven ympäriltä. Niin kuluu ensimmäi-
nen päivä: näyttelijät leikkaavat oksasaksilla 
piikkipensaita päästäkseen tasanteilleen. Irtoki - 
viä molskahtelee veteen. Veneilemme löytämäl - 
lämme puolityhjällä kumiveneellä pitkin järveä  
ja tutkimme ettei vedessä ole piilotasanteita joi-

!"#$ -"!, .$!+)$

/- %*#*)' ;<=>?=



hin voisi loukata itsensä. Soitan Josélle ja pyy-
dän veneitä jotka tilasimme jo kaksi viikkoa sit-
ten. Tästä hetkestä lähtien tulemme tuntemaan,  
että tuotanto on aina /–- viikkoa myöhässä.

Päivät harjoittelemme residenssin ateljeessa, 
joka on suuri kivilattiainen studio. Testaamme 
kohtauksia siellä, pidämme yllä kunkin hah-
mon omaa liikekieltä, kehitämme sitä eteen-
päin, muotoilemme niistä kohtauksia. Illalla  au - 
ringon hieman helpottaessa ajamme kaivoksel-
le ja testaamme kaikkea ensin yleisö-tasanteel-
la. Sitten näyttelijät veneilevät ja kiipeilevät  
omille puolilleen valtavaa näyttämöämme, ja 
testaamme kaikkea oikeilla paikoillaan. Aina  
hämmästys on sama: mikään ei riitä. Energiata-
soa ja liikekieltä on suurennettava ja kunnolla . 
Opettelemme suuren näyttämön estetiikkaa  
mutta pyrimme pitämään kiinni yksityiskohtai-
suudesta jonka haluamme esitykseen.

Iltaisin puoli kymmenen maissa ajamme ta-
kaisin kotiin ja alamme kokata. Kello on aina  
yli puolenyön, tai yhden, tai kahden, kun paik-
ka hiljenee. Tähdet palavat, hevonen hirnuu, 
pöllö huutaa. 

Ja kun aamu tulee, heräämme kellojen kal-
katukseen, kun lampaat lönköttävät rinnettä  
alas pellon toiseen päätyyn. Puoli yhdeltätois-
ta aloitamme taas ateljeessa. Ei ole mitään eroa, 
onko ihminen Portugalista tai Suomesta tai 
Kreikasta – toiset ovat aina ajoissa, toiset myö-
hässä. Japanilainen Yuko on aina kellonvarmas - 
ti etuajassa.

Viikon jälkeen José lähettää meille taivaan 
enkelin. Hän on Arlinda, paikallinen tuottaja, 
joka saa kaikkeen vauhtia ja luo rauhaa ympäril-
leen pelkällä läsnäolollaan. Saamme veneet ja 
kahden viikon kaivosharjoittelun jälkeen kau - 
pungin miehet raivaavat tien alas louhokselle.  
Sen päivän iltana meillä on ensimmäinen läpi - 
meno kaivoksella. Akrobaatti-Diana, joka tu-
tuun puetun Lapsen hahmossa näyttelee opas-
ta Joaoksi nimetylle Dante-hahmolle, jota näyt - 
telee Tuomas Tulikorpi, sinkoilee pitkin kaivos - 
ta kuin mikäkin triathlonisti, kiipeillen, uiden, 
juosten ja kallioilla temppuillen. 

Lauantai on näyttelijöillä vapaata mutta mi-
nä, Aili ja Diana vietämme päivän kaivoksella  
Lissabonista tulleiden köysimiesten kanssa. He  

kiipeilevät vuorikauriina pitkin kaivosta, po-
raavat kiviin reikiä ja kiinnittävät köysiä. Suo-
messa tämä ei olisi koskaan mahdollista. Että 
nuo tuolla ilman mitään suojaköysiä. Nämä saa - 
vat tästä D. euroa päivässä. Miehet lupaavat 
työl leen täyden takuun. 

Kolmas harjoitusviikko

%$$&$&#$'&$ menemme kaivokselle heti aa-
musta. Laulamme yhdessä yleisötasanteella ja 
kuuntelemme yhteistä sointia kaivoksella, jos-
sa akustiikka on veden kantamana hieno. Sit-
ten näyttelijät soutavat tai kiipeävät omille ta-
santeilleen ja laulamme niiltä: ryhmä löytää 
yhteisen sävelen /.. metrinkin etäisyyksiin.

Lounaan jälkeen päivän toinen harjoitusru-
peama. Puoli yhdeksältä illalla päätän, että 
päivä alkaa olla pulkassa. Vielä yksi veto: siirty-
mä laulusta; laulun jälkeen Diana liukuu köy-
sirataa pitkin 2. metrin matkan toiselle kalliol-
le, sitten kohtaus siellä ja kotiin. Laulu loppuu, 
minä nostan käsivarteni ylös ja lasken alas. Dia - 
na lähtee. Vauhdilla, noin kuuden metrin kor-
keudesta. Hänen kätensä lipeää heti huimas-
sa alkuvauhdissa. Sekunnin murto-osassa ta-
juan, ettei kukaan voi liukua yhdellä kädellä 
tuossa  vauhdissa. Sitten käsi irtoaa. Diana pu-
toaa. Kiviin. Kuudesta metristä. Huudan, mo-
net huutavat.

Tähän loppui tämä. Tämä on tässä. Jumala. 
Tässä ei ole järkeä. Miksi me teemme tätä. Älä 
anna hänen olla kuollut. Diana makaa kivillä 
pää rantavedessä.

Hän hengittää, hän on tajuissaan, hän komen - 
taa kaikkia kuin mikäkin personal coach: ”Hen - 
gittäkää, yks kaks kol, kaikki hengittää, one 

two three. My leH side hurts. Do not panic. Do  
not touch my leH side. LiH me. One two three 
NOW.”

Joku itkee, toinen hihittää paniikissa, kolmas  
on kauhusta kalpea. Diana käskyttää, kuinka hä-
net pitää nostaa veneeseen, veneestä, tasanteel - 
le. Käteni tärisevät. Älä anna hänen kuolla. Dia-
na ei saa vammautua eikä kuolla. ”Sing, sing, 
sing,” hän huutaa. Kaikki katsovat äimä nä toi-
siaan. Minä alan ääni väristen hoilaamaan en-
simmäistä mieleen tulevaa laulua, tuutulaulua 
jota lauloin lapselleni iltaisin. Kaikki silittävät 
Dianaa, joka makaa kivetyksellä bikinit päällä, 
vasen käsi löysänä ja ruhjeilla mutta elossa. Me 
kasaamme hänen päälleen kaikki vaatteet mitä  
keksimme. Laulan kunnes ambulanssimiehet 
tulevat. ”I am an acrobatic dancer”, Diana sa-
noo heille tiukasti, huulet sinisinä vaatekasan 
seasta. 

Ensiavun jälkeen ambulanssi lähtee viemään 
Dianaa Evoran sairaalaan. Ajattelen, ettei tuol-
laisen pudotuksen jälkeen kukaan voi selvitä . 
Sisuskalut voivat olla hajalla. Ranka voi olla  
poikki. Hyvä että hän hengittää ja puhuu. Nyt 
täytyy ottaa minuutti kerrallaan ja rukoilla pa-
rasta. 

Kotona keräännymme syömään yhdessä. Ker - 
taamme päivää, puimme tilannetta, putoamis-
ta, vaiheita. Yöllä puoli yhdeltä sairaalasta soi-
tetaan. Diana soittaa. Hän tulee kotiin. Kolme 
lääkäriä on hänet tarkastanut ja diagnoosi on: 

”Ranne poikki, murtumia lantiossa. Ranne on 
kipsattu ja murtumat paranevat ajan kanssa. 
Hän on vapaa tulemaan kotiin, tämä on Por-
tugalin tapa.” Ja sieltä Diana tulee, yhden jäl-
keen yöllä. Käsi kipsissä ja mustelmilla, mutta 
nauravana ja euforisena, tupakka suussa. Sinä 
yönä residenssissä valvotaan melkein läpi yön. 
Jaakon sanoin: ”Ihmettä pitää juhlia.”

Kolmas harjoitusviikko jatkuu

1*0+$$F$& 45'F5& ')#$&$ me menemme kai-
vokselle koko joukko, paitsi Diana joka lepää 
kotona. 

Pyydän Susanaa ottamaan oppaan roolin. 
Alamme harjoitella näytelmää alusta alkaen. 

Tähän loppui tämä. Tämä  
on tässä. Jumala. Tässä ei  

ole järkeä. Miksi me teemme 
tätä. Älä anna hänen  

olla kuollut. Diana makaa 
kivillä pää rantavedessä.
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Arlinda tulee sanomaan ennen harjoitusten 
loppua: ”Diana on soittanut nyt kolme kertaa. 
Hän on todella vihainen ja pelkää, että hänet 
heitetään ulos. Sun on keksittävä hänelle rooli,  
häntä ei saa heittää pois.” En ole aikonutkaan. 
Mutta en voi laittaa häntä näyttelemään käsi  
katkenneena roolia, jossa pyöritään ympäri kai - 
vosta. Mietin kuumeisesti uusia mahdollisuuk-
sia. Samalla odotamme tärkeimpiä lavastusele-
menttejä, siltaa keskelle järveä, laituria vasta-
rannalle. Arlinda on löytänyt sopivan Lissabo-
nista. Hän on sopinut kaivinkoneesta jolla se 
siirretään paikoilleen. Mutta kaikki kestää.

Valosuunnittelija Anaísa ja äänisuunnitteli-
ja Sergio tekevät täyttä päivää. Niinkuin kaik-
ki. Mutta varsinkin Anaísa on ottanut vastuul-
leen tekniikan kilpailuttamisen, ollakseen var-
ma että homma hoituu ja tarvittavat kamat saa-
daan. Meillä on hitaasta asioiden hoitamisesta  
johtuen lievää epäluottamusta tuotantotiimin 
suuntaan.

Susana harjoittelee intensiivisesti uutta op-
paan rooliaan, samoin Tuomas, jonka kuvio on 
mennyt uusiksi uuden vastanäyttelijän myö tä. 
Diana näyttelee edelleen Lasta. Mutta hänen 
paikkansa muutetaan etunäyttämölle. Hän on 
kirjaimellisesti unohdettu lapsi, ja ekstriimin 
köysiradan jälkeen rooli ei ole helppo omaksua. 

Neljäs viikko, viimeinen  
kokonainen harjoitusviikko

%$$&$&#$'&$ ')%*&**, että valotekniikka-
budjettia on leikattu. ”Jos emme ota koko pa-
kettia, firma ei tule ollenkaan”, Anaísa selittää 
huolestuneena. 

Soitan Josélle, joka selittää: ”Kaupungit joi-
den piti maksaa osuutensa festivaalille, ovat krii- 
sissä eivätkä voi maksaa. Jos meiltä leikataan, 
meidän pitää leikata. You tell me what to do.” 

Päivän ajan mietin. Teemme ääniä eteenpäin. 
Illalla lähetän sähköpostin Suomeen Myllyteat - 
terin tuottajalle: Meidän pitää antaa näille lisä- 
avustus. Olen syksyn palkatta. Me tarvitsemme  
valot.

Viikko on intensiivinen. Harjoittelemme yk si - 
tyiskohtia ja tarkennamme asioita. Päivät atel-

jéssa, illat kaivoksella. Ja vaikka Portugalilla on  
kriittiset paikat jalkapallon %%-kisoissa, kaik-
ki tekevät töitä kaivoksella. Esitys kirkastuu ja  
täsmentyy.

Valo- ja äänisuunnittelijat rakentavat läpi per- 
jantai-yön. Minut on komennettu nukkumaan 
yö hyvin, sillä seuraava yö on menevä valojen  
ohjelmoimiseen. Mutta teen kaikkea muuta: 
Pyörin sängyssä ja kihisen vihaa. Yhtäkkiä mi-
nuun on iskenyt petetyksi tulemisen viheliäinen  
olo: että minun pitää olla joku viimeinen pelas-
tava ankkuri, vaikka puitteet on järjestet ty niin,  
että ne voisivat kannatella minuakin, vetämään  
tätä ryhmää kohti yleisölle kohta esitettävää  
esitystä. 

Ärsyttää, ettei José kannattele, vaikka on fes - 
tivaalin johtaja; ärsyttää residenssin pitäjät, jot - 
ka eivät kannattele, vaan ovat ilmaisseet pelkää-
vänsä, että esityksestä tulee liian elitistinen; är-
syttää Euroopan talouskriisi ja ärsyttää, etten  
saa nukuttua.

Kunnes tajuan, että tämä ryhmä kannattelee.  
Toinen toisiaan. Tämä ryhmä kannattelee myös  
minua. Sillä johtajana saattaa joskus jäädä yk-
sin: tämän ryhmän kanssa en ole jäänyt yhtään. 
Voin luottaa jokaiseen ja he luottavat minuun. 
Nukun kaksi tuntia, klo D–I.

Mutta kun lauantai-iltana harjoitusten jäl-
keen meidän pitäisi aloittaa ohjelmointi Anaí-
san kanssa, viikkojen pitkät työpäivät, onnetto - 
muuden ylittäminen ja valvottu yö ovat saaneet  
minut väsymyksestä sekaisin. Tajuan, et ten pys - 
ty ohjelmoimaan tänä yönä yhtään mitään. ”If 
you say so,” Anaísa sanoo. Mietin, millä nämä  
portigalilaiset jaksavat työskennellä öisin. 

Seuraavana yönä ohjelmoimme harjoitusten  
jälkeen yöllä kolmeen. Maanantaina teemme 
loput valot. On pähkähullua, että niin tärkeää  
kuin kaikkinainen visuaalisuus on tässä esityk-
sessä: näyttelijöiden liikekielestä ja yhtäaikai-
sesta sinfonisesta yhteispelistä pukuihin ja va-
loihin, me olemme tämän keskeisen asian: esi-
tyksen valaisun kanssa näin auttamattoman 
myöhässä. Mutta se johtuu rahasta, tiukille 
vedetystä aikataulusta tekniikkavuokran suh-
teen ja siitä, että minun takiani menetettiin 
edellisyö.

Ja tiukalla hetkellä kostautuu se että valosuun - 
nittelija Anaísa on kantanut niin paljon tuotan-
nollista huolta. Arlinda tulee ilmoittamaan: 

”Anaísa lähtee nyt sairaalaan.” En enää tajua mi - 
tään. Äänisuunnittelija Sergio tulee luokseni:  

”Älä huolehdi siitä nyt. Jatketaan hommia.”
Ja me jatkamme. Läpi yön. Aili, lavastaja, ja 

Sara, pukusuunnittelija, marsuilevat tasanteil-
la ja ensimmäistä kertaa elämässäni minä ohjel-
moin valoja. Meillä on teknikon kanssa yhteys 
kuulokkeiden kautta, ja käymme tilanteita lä-
pi viiteen asti aamulla.

Myöhemmin selviää, että Anaísalla on enti-
sestään mahahaava, joka on nyt äitynyt. Hän 
on tehnyt paitsi valosuunnitelmaa, firmoja kil-
pailuttaessaan leikkinyt tuottajaa ja lopulta 
joutunut karsimaan valosuunnitelmansa mi-
nimiin. 

Meillä ei ehdi olla kunnon läpimenoa ennen 
ensi-iltaa. Se on huimaa mutta valot eivät ole 
vieläkään kohdallaan eikä meillä ole enää yh-
täkään yötä aikaa säätää niitä. Joudun ensi-il-
taa edeltävänä iltana panemaan poikki useita 
kertoja. Viimeiset sanani näyttelijöille on: ”Te 
osaatte tämän esityksen.” Gedän heidän osaa-
van ja samalla tiedän, että olisimme tarvinneet 
läpimenon tai kaksi, valoissa.

Esitykset Escrita na paisagem 
-festivaalilla B.– D.D.-./-

()*'165 #0)** puolet enemmän kuin katso-
moon mahtuu. On huvittavaa kaiken kiipeilyn 
ja järvessä uimisen jälkeen, että esityksen aika-
na näyttämön reunalla vahtii kaksi sukeltajaa 

Päivän ajan mietin.  
Teemme ääniä eteenpäin. 

Illalla lähetän sähköpostin 
Suomeen Mylly teatterin 

tuottajalle: Meidän pitää 
antaa näille lisäavustus.  

Olen syksyn palkatta.  
Me tarvitsemme valot.
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vetimet päällään valmiudessa sukeltamaan, jos 
jotain tapahtuu. Kaupungin lehdissä kaivok-
sella sattunut onnettomuus ja monet nilkan-
nilksahdukset on tarkkaan uutisoitu ja kaivok-
sen yllä leijuu jännitys, josta kaikki ei ole vain 
esityksen tuomaa. Mutta kun näytös alkaa, esi-
tys sulkee sisäänsä jokaisen. Näen ja tunnen sen,  
vaikka olen itse valopöydän takana teknikko 
Joaon kanssa.

Lopussa näyttelijät hyppäävät vankiloistaan 
järveen ja räpiköivät sillalle, jossa kaikki vii-
mein rauhoittuu. He katsovat Dianaa yleisöta-
santeella, Lasta suloisessa tutussaan. Astuvat 
veteen ja uivat hänen luoksensa: Paratiisi.

Nadja laulaa. Katson köysitikkaita myöten 
yleisön luo kapuavia näyttelijöitä valopöydän 
takaa ja tiedän että esitys menee heidän sydä-
miinsä. 

Yleisö nousee seisomaan ja taputtaa. Voi luo-
ja, ne seisovat, eivät lopeta taputuksia. 

En juokse kiitoksiin, halaan Joaota. ”Mutta 
sun täytyy olla tässä huomennakin. I’m quick 
to learn but I don’t know this play yet, I just ca-
me here on Friday.”

Syyt onnistumiselle.  
Jos yksikin näistä puuttuu,  
ei tule hyvä kakku

 Tuotannolliset puitteet on järjestetty 
 Tuotanto on tilanteen tasalla. (Mei- 
dän  tapauksessamme työn laajuus  
yllätti  tuotannon, jolla oli niskassaan 
taloudelli sista leikkauksista kärsivä  
yhteiskunta.)/ 

 Esityksen dramaturgia on hyvä ja  
kestävä. 

 Ohjaaja tietää mitä tahtoo. 
 Jokainen työryhmän jäsen kantaa  
vas tuunsa, ei lankea syyttelemisen  
syntiin vaan tukee toista. 

 Taiteellinen rima pidetään korkealla  
ja  jokainen huolehtii siitä osaltaan. 

 Ketään ei jätetä yksin. Johtajaa eikä  
ketään./

Divina comèdia -työryhmä
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Meillä on loppupiiri viimeistä esitystä en-
nen päivällä. Kaikki saavat sanoa. Ja kaikki sa-
novat. Tämä on ollut ihmeellinen työ, jossa on 
yhdessä eletty pala täyttä elämää, käyty yhdes-
sä monet vaiheet, sairaudet, viidakot ja hanka-
luudet. Mutta joista on selvitty yhteistyöllä ja  
sillä, että jokainen on kantanut vastuunsa omas - 
ta tontistaan ja yhteisestä työstä. Kukaan ei 
ole valittanut turhasta, kukaan ei ole egoillut, 
kaikki ovat keskittyneet tekemään esitystä sillä  
kaikella taiteellisuudella, ajattelulla ja halulla, 
jota meillä tähän työhön on.

Anaísa, joka pääsee viimeisessä esityksessä 
palaamaan valopöydän taakse, sanoo olevan-
sa kaikesta huolimatta tyytyväinen, että taisteli 
ja asensi meille valot. Minä lupaan tehdä kaik-
keni, että hän pääsee vielä suunnittelemaan 
uu det valot. Näin tapahtuu, kun lähdemme 
esittämään esityksemme Makedoniaan marras- 
kuussa -./-. Toivon, että esitys päätyy vielä 
Suomeenkin.
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