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JUSSI LEINC Millom on man 
myohaista 
katua? 

MONOLOGI. Irene Tikka tulkitsee Tommi Kinnusen romaania Neljantien-
risteys yhden naishahmon kautta. 

Teatteri Aurore B:n naismonologi-
sarjaa jatkava Lahja perustuu Tom-
mi Kinnusen romaaniin Neljantien-
risteys. Sinikka Sanelman dramati-
soima ja ohjaama monologi keskit-
tyy romaanin yhden henkilon, Lah-
jan elamantarinaan pikkukylassa 
lapi 1900-luvun vuosien. 

Lahja on aviottoman lapsen aiti , 
joka vaikeuksien kautta lciytaa itscl-
leen ammatin ja miehensa Onnin. 
Eteen tulee sota ja taisteluista palaa-
va Onni on muutoin sama k i l t t i i t -
sensa, mutta jotain on silti muuttu-
nut. Han ei enaa kohtele vaimoaan 
samalla tavalla. Lahjalle muutos on 
hammentava ja ahdistava. Nainen 
alistuu kohtaloonsa voimattomana, 

NAYTELMA 

Lahja 
• Monologi Tommi Kinnusen romaa-
nista Neljantienristeys 

• Dramatisointi ja ohjaus: Sinikka Sa-
nelma 

• Lahja: Irene Tikka 
• Onni (aanena): Jari Liukkonen 
• Seuraavat esitykset: su 5.3. Sinetan 
vanha koutu ja su 12.3. Kulttuuritalo 
Wiljami, esitykset klo 14. 

• Lisatietoja: Teatteri Aurore B 

kuitenkin paattavaisesti miestaan 
sanoilla sivaltaen. 

Irene Tikka tulkitsee Lahjaa tasa-
painoiscsti. Rehellinen kehonkieli 
valittaa Lalijan muutoksen innos-
tuneesta ja itsepaisesta elamaa odot-
tavasta nuoresta katkeroituneeksi ja 
tekojaan katuvaksi naiseksi. Ilmaisu 
on rauhallista, mutta nousee ajoit-
tain kiihkeisiin raivon purkauksiin. 

WHahmo 
rakentuu 

pienilla paljon 
puhuvilla eleilla. 

L A H J A N HAHMO rakentuu pienil
la paljon puhuvilla eleilla. Hiuksien 
satunnainen koskettelu tukee aikui-
sen naisen tarvetta koota itsensii 
hankalissa tilanteissa. Sormetkeinu-
tuolin kasinojalla liukuvat hentoihin 
hipaisuihin, kun kaino tytar pyytaa 
aidiltaan apua, mutta puristuvat t iu-
kasti tukahdntettujen tunteiden tus-
kassa hakemaan rohkaisua ja an-
teeksiantoa. 

Myos Onni saa oman aanensa 
kuuluville nauhan kautta. Han ker-
too koristelemattoman paljaasti ela-
mansa paatoksien merkitykset. Rat-
kaisu toimii yllattavan hyvin mono-
login osana ja mahdollistaa parisuh-
teen kipeampien puolien esille tuo-
misen konstailemattomasti. 

Runsas teksti ja Irene Tikan ole-

mus olisivat riittaneet kuljettamaan 
esitysta ilman ylimaaraista rytmitys-
ta. Nyt kertomusta on harmillisesti 
pilkottu tehosteaanilla ja useilla va-
lotilanteiden muutoksilla, mitka ai-
heuttavat irtaantumisen Lahjan tari-
nasta. Myos lavakuva olisi hyotynyt 
vielakin minimalistisemmasta ot-
teesta, tilaa ol i taytetty turhaan 
useilla elementeilla. 

Monologi kietoutuu vahvasti sck 
suaalisuudcn, halun ja haluttomuu 
den ymparille. Se on intensiivinei 
kuvaus pettymyksesta ja tyytymises 
ta, siita mita scuraa, kun avioliitoi 
osapuolten tahdot eivat kohtaa. Lah 
ja on surullinen kertomus naisesta 
joka ei paase virheitaan pakoon. 

Veera Kuure 


