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Laura Krohn
VAASA 
Ikean perustajasta Ingvar 
Kampradista kertova musikaali 
loksauttaa suut auki, kirvoittaa 
monet naurut ja saa viihtymään 
sataprosenttisesti. 

Etukäteen epäilytti, että mi-
ten läpisävelletty musikaali täl-
laisesta aiheesta oikein voi toi-
mia. Mutta se toimii upeasti. 

Musiikki on kekseliästä. Se pe-
rustuu ruotsalaiseen kansan-
musiikkiin, mutta lainauksia 
on monista tyylilajeista, kuten 
schlagereista, virsistä, jazzista, 
popista ja oratorioista. Ei tylsis-
ty korva. 

Ensemble on ruotsalaisen 
Markus Virran ohjauksessa hi-
outunut täydellisesti yhteen toi-
mivaksi. He ovat uskomattomia: 
laulavat upeasti, ja vielä näytte-
levät hyvin fyysisesti ja soittavat 
eri instrumentteja. Stemmalau-
lu soi niin kauniisti, että Kuoro-
festivaalin pääohjelmistoon voi-
si osallistua. 

Näyttelijöistä kolme on teat-
terin omaa musikaalista näyt-
telijää, muut ovat vierailijoita. 
Kampradina loistaa norjalai-
nen musikaaliartisti ja tenori 
Erik-André Hvidsten. 

Ei tämä mikään tyhjänpäiväi-
nen hulluttelu ole. Katsoja saa 
faktaa mystisestä liikemiehestä 
ja Ikean perustamisesta, mutta 
myös ajateltavaa yrittämisestä, 
kapitalismista, pörssistä, jatku-
vasta kasvusta ja voittojen mak-

simoinnista. 
Kampradin periaatteet ovat 

maltillisia ja vastuullisia: ”Ah-
neus johtaa tuhoon”. Hän näyt-
täytyy vaativana, mutta kohtuu-
den miehenä.  

Mutta elääkö hän kuin opet-
taa vai piilotteleeko rikkauksia 
ja kiertää veroja asumalla Sveit-
sissä? Loppua kohden Ikea-
ideologia kasvaa uskonnoksi, 
Kamprad muuttuu gurusta va-
pahtajaksi, joka ristiinnaulitaan 
– missäs muualla kuin juhannus-
salossa. 

Musikaali on täynnä hullut-
telua ja absurdeja tilanteita. 
Samalla se on taiteellisesti hy-
vin huoliteltu ja ehyt. Siinä on 
mainioita kohtauksia, kuten 
lemmenduetto huonekalun ja 
Kampradin välillä sekä hurmo-
shenkinen Ikea-perheen perus-
taminen. 

Nörttimäinen Kamprad pur-
suaa ideoita: hän antaa huone-
kaluille nimet, vannoo demo-
kraattisen muotoilun nimeen, 
siirtää asiakkaalle hommat, 
kuten tavaran noutamisen va-
rastosta ja niiden kokoamisen. 
Päänvaivaa aiheuttaa tasapai-
noilu sen välillä, että kuinka 
halpaa voi olla, ettei laatu kär-
si liikaa.  

Aina ei mene hyvin, konkurs-
sikaan ei ole kaukana. Mutta 
Kamprad nousee aina kuin vie-
teriukko.

Näyttämökuva on vähän an-
kea: harmaa ja ruskea, 70-luku-
lainen puulevyineen ja harmai-
ne pukuineen. Mutta kun äänel-
linen ja toiminnallinen maailma 
on ilotulitusta, visuaalisuus saa 
olla maltillisempaa.  

Ruotsiksi riimitellyt laulun sa-
nat ovat herkullisia. Wasa Teater 
on muunkielisen yleisön iloksi 
laajentanut tekstitystä niin, et-
tä Ingvarin jokaiseen esitykseen 
on saatavissa tekstitys suomek-
si, ruotsiksi tai englanniksi. Suo-
sittelen. Sovelluksen voi ladata 
omaan puhelimeen tai lainata 
teatterilta laite.

Norjalainen Erik-André Hvidsten loistaa pääroolissa Ingvar Kampra-
dina. Koko ensemble musisoi ja laulaa. Taustalla Tove Qvickström, 
Johan Aspelin, Maria Udd ja Saara Lehtonen.  FRANK A. UNGER

TEATTERI
 ■ Ingvar! – en musikalisk mö-

belsaga, ensi-ilta 9.9. Wasa 
Teaterissa. Käsikirjoitus ja 
musiikki: Klas Abrahamsson 
ja Erik Gedeon. Ohjaus Mar-
kus Virta, lavastus ja puvustus 
Lotta Nilsson. Kapellimesta-
ri Richard Mitts. Rooleissa Jo-
han Aspelin, Anna-Maria Hall-
gran, Erik-André Hvidsten, 
Saara Lehtonen, Thomas Lun-
din, Richard Mitts, Tove Qvick-
ström ja Maria Udd.

Ikea-musikaali 
yllättää
Ingvar!-musikaalin upeasti laulava 
ensemble on huikea. Tarinasta saa 
eniten irti tekstityslaitteella.

Hannu Björkbacka
HELSINKI
Kolmikymppisiä juhlivalla Hel-
singin Rakkautta & Anarkiaa 
-elokuvafestivaalilla nähdään 
parisataa uutta elokuvaa. Kai-
kenlaisille katsojille löytyy oh-
jelmistosta omat ihastukset ja 
inhokit. Kokosimme tärpeiksi 
muutaman esimerkin tarjon-
nan jyvistä ja akanoista.

Amnesia (Barbet Schroeder, 
2015, Ranska/Sveitsi) * * *

Marthe Keller oli 70-luvun 
tähti. Elokuvissa Maratoonari 
(1976) ja Taivas ei tunne suosikke-
ja (1977) vastanäyttelijöinä näh-
tiin niin Dustin Hoff man kuin 
Al Pacino. Saksalainen Keller 
on yhä voimissaan. Amnesias-
sa kuusikymppinen Martha ys-
tävystyy Ibizalla parikymppi-
seen musiikintekijään. Saksan 
sotamenneisyys vei Marthan 
maanpakoon. Uutta sukupolven 
edustajana Jo eli DJ Gello (Max 
Riemelt) luulee tuntevansa his-
torian niin hyvin, että sen voi-
si jo unohtaa. Mutta Jo ei tiedä 
kaikkea edes perheestään. Kun 
isoisää esittää Bruno Ganz, kat-
soja arvaa, missä mennään. Do-
kumentteja ja isompia fi ktioita-
kin ohjannut Barbet Schroeder 
palaa onnistuneesti gerillamai-
seen fi lmintekoon, joka on Éric 
Rohmerin klassikoiden tuotta-
jalle tuttua jo 60-luvun Pariisin 
kaduilta.

Misandrists  (Bruce LaBruce, 
2017, Saksa) * *

Alas patriarkaatti! Big Mother 
”womansplainaa” eli naisselit-
tää asiat nunnanpuvussa oh-
jaajahäirikkö Bruce LaBrucen 
uutuudessa Misandrists (Mies-
vihaajat). Iso Äiti johtaa kirja-
vaa naiskaartia, joka järjestäy-

tyy FLA:n (Naisten Vapautusar-
meija) iskujoukoksi tyttökoulun 
kulisseissa. LaBruce ei ole me-
nettänyt tippaakaan kanadalai-
sesta nokkeluudestaan Saksas-
sa tehdyssä halpiksessa, joka 
rahoitettiin Kickstarter-kam-
panjalla. Filmissä ei ole hienon 
Gerontophilian (2013) tuotanto-
arvoja. Tietoisesta ärsyttämi-
sestä ja hauskoistakin pistoista 
huolimatta Misandrists jää latte-
aksi, pitkitetyksi vitsiksi.

Butterfl y Kisses (Rafael Ka-
pelinski, 2017, Iso-Britan-
nia) * * *

Rafael Kapelinski on LaBrucea 
radikaalimpi esikoispitkässään 
Butterfl y Kisses. Herkkä nimi on 
kuvaava, vaikkei aiheesta uskoi-
si. En muista Lars ”von” Trierin 
Nymphomaniacin (2013) lisäksi 
elokuvaa, joka suhtautuisi pe-

dofi iliin ymmärtäväisesti. Eikä 
se tässäkään tarkoita hyväksy-
mistä. Butterfl y Kisses on mus-
tavalkokuvattua, symbolikyl-
läistä indietaidetta brittirealis-
min asussa. Theo Stevenson ja 
muut nuoret näyttelijät onnistu-
vat niin, että lopuksi tulee vain 
suru sekä sääli. Kokoaan isompi 
pikkufi lmi, jossa urkumusiikki 
säestää osuvasti arkipäivän tra-
gediaa.

The Levelling (Hope Dick-
son Leach, 2016, Iso-Britan-
nia) * * * *

Eläinlääkäriksi valmistuva ty-
tär palaa hoitamaan isän maa-
tilaa, kun työn jatkajaksi valit-
tu veli kuolee äkillisesti. Etäisik-
si jääneet perhesuhteet törmää-
vät hetkellä, jolloin puhumista 
ei enää voi väistää. Karjatilan 
pitovaikeudet vai luonteen-

heikkousko mursivat nuoren 
yrittäjän? The Levellingin fyy-
sisen muheiden kuvien uljasta 
maahenkeä korostaa vielä brit-
tidraamaksi harvinaisen roh-
keasti käytetty musiikki. El-
lie Kendrick ja David Trough-
ton loistavat päärooleissa. Ho-
pe Dickson Leach vakuuttaa jo 
esikoiselokuvassaan. Festivaa-
livalio.

Rumble: The Indians Who 
Rocked The World (Catheri-
ne Bainbridge, Alfonso Ma-
lorana, 2017, Kanada) * * * * 

Buff y Sainte-Marie (cree) sa-
noo taistelun ylivoimaista vi-
hollista vastaan olevan turhaa. 
On löydettävä kiertotie. “Meillä 
intiaaneilla on vahva medicine 
– taiteiden parantava erikoislää-
ke.” Rumble tuo monipuolisesti 
esiin Amerikan alkuperäiskan-

san luultua laajemman vaiku-
tuksen moderniin musiikkiin. 
Dokumentti saa nimen kitaris-
ti Link Wrayn (shawnee) kap-
paleesta, ”nuorisorikollisuu-
den teemamusiikista”, joka in-
noitti Iggy Popia ja yhtyeitä MC5 
ja The Who. Rumblen rikkautta 
ja intiaanien heimokirjoa kuvaa 
jo käsiteltyjen taiteilijoiden ni-
miluettelo: Robbie ”The Band” 
Robertson (mohawk), Charley 
Patton (cherokee), Howlin’ Wolf 
(chocktaw), Jesse Ed Davis (co-
manche) Jimi Hendrix (chero-
kee), Aaron Neville (choctaw), 
Mildred Bailey (skitswish), Ka-
ren Dalton (cherokee). Festivaa-
livalio.

Mr Long (Sabu, 2017, Japani/
Hongkong/Kiina/Taiwan/
Saksa) * * *

Ensimmäisillä Rakkautta & 
Anarkiaa -festivaaleilla eloku-
villaan ihastuttanut Sabu eli Hi-
royuki Tanaka ei ole menettä-
nyt omaleimaisuuttaan. Itseop-
pinut, näyttelijänäkin tunnettu 
ohjaaja on kuin Takeshi Kitano 
ja Aki Kaurismäki yhdessä, se-
koitus väkivaltaa ja humanis-
mia. Mr Long (Ruy san) kuvaa 
maan alle pakenevaa palkkatap-
pajaa. Alan mies löytää suojan 
huolehtivan yhteisön jäsenenä 
ja peiteidentiteetin mestarikok-
kina. Pikkupoika herättää isäl-
liset tunteet, lapsen huumeäiti 
gangsterin suojeluvaiston. Per-
hetarinana Mr Long ihastuttaa 
hiljaisella huumorilla. Kontras-
tina tragedian kosketukset ja ve-
risyys vaikuttaa paikoin pääl-
le liimatulta. Pääosassa Chen 
Chang on tyyli-ikoni.

The Wound (John Trengove, 
2017, Etelä-Afrikka/Ranska/
Saksa/Alankomaat) * * * *

Eteläafrikkalaisen John Tren-
goven valmis ja syvävaikuttei-
nen ensifi lmi on Helsingin fes-

tivaalin huippuja. Vanhem-
mat holhoojat (caregivers) vie-
vät nuoret tulokkaat (initiates) 
vuoristoon eristyksiin. Kahdek-
sassa päivässä huopiin kääriy-
tyneistä ja majoihin ahtautu-
neista pojista tehdään miehiä. 
Initiaatiossa esinahat viedään 
ensimmäisenä yhdellä veitsen 
leikkauksella. Vatsanpohjas-
ta katsojaakin ottava toimen-
pide on vasta alkua The Woun-
dille (Haava). Isä on huolissaan, 
kun kaupunkilaispoika on jou-
tunut huonoon seuraan ja vai-
kuttaa naismaiselta. Retriitin 
vetäjilläkin on salaisuutensa. 
Osa holhoojista tulee vuorelle 
joka vuosi tavatakseen toisen-
sa salaa. The Wound rinnastaa 
säväyttävästi seksuaalisuuden 
muodot, maalaisuuden ja kau-
punkilaisuuden, perinteen ja 
modernin. Festivaalivalio.

A Gentle Creature (Sergei 
Loznitsa, 2017, Liettua/Sak-
sa/Ranska/Alankomaat) * * 
Ukrainalaisen Sergei Loznit-
san A Gentle Creature (Krotka-
ya) esittelee sankoin kuvin ve-
näläisen byrokratian ja korrup-
tion niskalenkkiä suuren maan 
rikkaasta kulttuurista ja ihmis-
ten sydämistä. Palkittu fi lmi on 
ohjauksen, kuvauksen ja tiimi-
näyttelemisen taidonnäyte. Pit-
kittyessään millilleen suunni-
telluissa kohtauksissa avautu-
vat tableaut, elävät maalaukset, 
käyvät yhtä uuvuttaviksi kuin 
käsitelty aihe, sielua syövä epä-
inhimillisyys. Piinaavat kauhu-
kuvat tuntuvat lopulta päähen-
kilön toiveelta, tapahtuisipa nyt 
jotain, edes pahaa. Perfektionis-
mi ja Vasilina Makovtseva hie-
nostunut näytteleminen – kuin 
Reese Witherspoonin hymytön 
versio – eivät riitä hyvään eloku-
vaan. Roy Anderssonia on ehkä 
yritetty, mutta elokuvataiteen 
ryöstöviljelyltä tämä maistuu.

Laulajanakin tunnettu Nakhane Touré on ”holhooja” joka ohjaa ”tulokkaita” miehuuteen John Trengo-
ven eteläafrikkalaisessa fi lmissä The Wound (Haava). INXEBA

RAKKAUTTA & ANARKIAA

Elokuvafestivaalin hyvät, pahat ja rumat

(KP)
Kansainvälisesti tunnetuin ooppera-alan julkaisu Opernwelt 
Festspiele 2017 nostaa Suomesta vain kaksi oopperan tekijää, 
Kokkolan oopperakesän sekä Savonlinna oopperajuhlat.

Meyerbeerin säveltämä L'etoile du Nord eli Pohjantähti oli 
arvostelun mukaan esitys oli laulullisesti  menestys ja Cat-
hetrinen rooli kuin Anu Komsille sävelletty; mitä pidemmäl-
le ooppera eteni, sitä säihkyvämmin säteilivät Komsin ko-
loratuurit – ylä-äänet soivat kirkkaasti kaikilla. Artikkelis-
sa käydään lyhyesti läpi muut roolit ja niitten laulajat – kaik-
ki saavat kehuja – ja lopuksi todetaan, että orkesteria johti 
inspiroituneesti Sakari Oramo. Moitteita sai niukka tekstitys, 
jonka vuoksi juonta oli hankala seurata. Kriitikko toivoi, että 
tämä puute korjattaisiin Helsingin esityksessä.

Kokkolan ooppera jälleen valokiilassa

HELSINKI (STT)   
Yläkoululaiset saavat Suomen satavuotisjuhlavuoden kunni-
aksi lahjoituksena laulukirjan. Kirjan tarjoaa Itsenäisyyden 
juhlavuoden lastenrahaston säätiö (ITLA), ja opukset toimi-
tetaan kouluille tässä kuussa.

Kirjassa on 30 laulua ja niiden lomassa viisi uutta kaunokir-
jallista tekstiä. Joukossa on myös yksi uusi laulu eli Jussi Chy-
deniuksen säveltämä Suomenmaa Aleksis Kiven tekstiin.

Laulukavalkadiin kuuluvat paitsi Unto Monosen Satumaa ja 
Rauli ”Badding” Somerjoen Paratiisi myös Jean Sibeliuksen 
Finlandia-hymni ja Pasi Heinosen Poika (saunoo).

Kirjaa painetaan 175 000 kappaletta. 

Yläkoululaisille laulukirja

Tiina Ruotsala
KOKKOLA (KP)
Mutta pääsevätkö he molemmat 
linnan juhliin?

Jaa á, sitäpä Kokkolan kaupun-
ginteatterin näyttelijät Tomi Tu-
runen ja Jani Honkaselkä eivät 
paljasta. Joka tapauksessa ensi 
lauantaina tämä veijarikaksik-
ko nousee lavalle tyhjän pääl-
le pudonneena Hannuna ja tä-
tä kannattelevana personal trai-
ner Mikkona. Turunen näyttelee 
Hannun roolia ja on ensi kertaa 
tositoimissa Kokkolan kaupun-
ginteatterin lavalla. Personal 
trainer Mikkoa näyttelevä Hon-
kaselkä on puolestaan jo tuttu 
kasvo.

Ainakin tiistain tiedotustilai-
suudessa näytetyn ennakon pe-
rusteella Turunen ja Honkaselkä 
ovat oiva pari Roope Lipastin ro-
maanin pohjalta dramatisoidun 
näytelmän parivaljakkona, joi-
den tavoitteena on päästä linnan 
juhliin. Vaikka itse kirja ilmestyi 
jo kuusi vuotta sitten, sijoitti kir-
jailija tapahtumat juuri Suomen 
juhlavuoteen.

Linnan juhlat on dramatisoi-
nut ja ohjannut kaupunginteatte-
rin johtaja Juha Vuorinen. Vuo-
rinen muistuttaa, että Kokkolan 
kaupunginteatteri on vuosittain 
satsannut kotimaiseen draamaan 
ja aina usein myös kantaesityk-
siin. Suomen juhlavuoden kunni-
aksi Kokkolassa näytellään vain 
suomalaista, ja tällainen tragi-
komedia sopii hyvin keventä-
mään aika raskastakin kotimais-
ta linjaa, jollaisen moni teatteri 
on Suomi 100 -vuotta juhlavuo-
teen valinnut.

Vuorinen sanoo, että näytel-
män alku on hyvinkin komedi-
allinen mutta toisella puoliajalla 
esitykseen tulee myös yhteiskun-
nallista syvyyttä. Miten Suomes-
sa suhtaudutaan esimerkiksi ih-
miseen, joka menettää lähes yh-
tä aikaa vaimonsa ja työpaikkan-
sa. Katon reunalla horjuessaan 
Hannu kuitenkin saa rinnalleen 
tämän napakan ja sukkelapu-

heisen Mikon, joka lähtee autta-
maan personal trainerin ominai-
suudessa vanhaa tuttuaan kohti 
unelmaa, josta tämä on aina haa-
veillut – pääsystä itsenäisyyspäi-
vänä linnan juhliin.

Tomi Turunen ja Jani Honkasel-
kä nyökkäävät tietävänsä, mistä 
näyttämöllä on puhe. Kumpikin 
seuraa linnan juhlia, se on erään-
lainen itsenäisyyspäivän traditio. 
Haluaisiko esimerkiksi Tomi Tu-
runen mukaan karkeloihin kuten 
hänen roolihahmonsa Hannu?

– En ole ajatellut, että se oli-

si elämäni suuri tavoite, mutta 
ihmiset, jotka sinne kutsutaan, 
ovat jossain asioissa onnistuneet 
hyvin. Kyllä minäkin mielelläni 
onnistuisin hyvin ja sen seurauk-
sena tulisi sitten se kutsu, pohtii 
Tomi Turunen.

Juha Vuorinen kertoo tehneen-
sä esityksen, joka on kerronnal-
taan elokuvamainen. Kohtauk-
sia on paljon ja roolihahmoja 
runsaasti, vaikka näyttelijöitä 
on mukana vain seitsemän. Esi-
merkiksi Tuomo Kemppaisella 
on kymmenkunta roolihahmoa 

ja Pekka Johansson ynnää, että 
hänellä on jäljellä kuusi kun pa-
ri otettiin pois. Viikset eivät kuu-
lemma enää liimautuneet hiki-
seen ihoon.

– Me vain käymme ja palaam-
me kulisseihin. Osa käynneistä 
voi olla niin nopeita, että katso-
jalta ne voivat mennä jopa ohi. 
Voisi laittaa sellaisen roolihenki-
lölistan, jossa katsoja voisi aina 
laittaa ruksin kun on bongannut 
hahmon, vitsailee Kemppainen 
ja jatkaa, etteivät Linnan juhlat 
ole mitään tulevan revyyn rin-
nalla, jossa pienen teatterin hen-

kilökunnan esitettäväksi on las-
tattu tuollaiset 80 eri roolihah-
moa.

Kirjailijakin piipahti katsomas-
sa avoimia harjoituksia ja tapaa-
massa yleisöä. Näkemäänsä hän 
oli tyytyväinen, vaikka ei ole ha-
lunnut millään tavoin puuttua 
itse dramatisointiin. Seuraavan 
kerran hän tulee Kokkolaan lau-
antain ensi-iltaan.

Näytelmän lavasteet ovat kuin 
torin mukulakiveä niin katuta-
sossa kuin seinillä. Lavastukses-
ta vastaava Annina Nevantaus 

kertoo miettineensä niin Hannun 
kohtaloa kuin elokuvamaista ker-
rontaa. Vaikka maailma pyörii 
ympärillä, niin Hannun elämä on 
hidastanut kun tuntuu, että kaik-
ki on otettu pois; pitkä avioliitto 
ja vakituinen työpaikka.

– Näin kuvan, jossa yksinäinen 
mies seisoi mukulakivipäällys-
tetyllä torilla yksin, vain varjo 
seurana. Kaupunki elää kuiten-
kin ympärillä, siitä se idea lähti.

Linnan juhlat Kokkolan kaupun-
ginteatterin suurella näyttämöl-
lä: Ensi-ilta la 23.9. klo 18.

Tomi Turunen ja Jani Honkaselkä odottelevat kutsua presidentin vastaanotolle. PÄIVI KARJALAINEN

Menossa linnan juhliin?
Kokkolan kaupunginteatteri juhlistaa satavuotiasta Suomea kantaesityksellä, joka kertoo vuodesta 2017.


