Smedsin teesit
”En tee poliittista teatteria. Yritän vain tulkita
tavallisten ihmisten tuntoja.” Seuraavaksi Kristian
Smeds haluaa valloittaa Brysselin.
Teksti Riitta Kylänpää Kuvat Kaisa Rautaheimo

M
◼ Näyttelijä Katja Kukkola on
tehnyt omat merkintänsä näytelmän
käsikirjoituksen kanteen. Kristian
Smedsin Paavo Rintalan romaanin pohjalta tekemä näytelmä Jumala on kauneus saa uusintaensi-iltansa Kansallisteatterissa syyskuussa.
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issä? Tallinnan edustalla Naissaaressa.
Missä? Kristian
Smedsin pään sisässä.
Missä!? Ei, vastaus
oli järjetön, anteeksi. Ei siitä saa selvää,
Smedsistä, sen persoonasta, vaikka sen ajatukset ovat
kirkkaat.
On jo myöhä, koillisesta työntävä tuuli on vielä rauhallinen. Smeds polttaa savukkeen viimeiseen henkoseen, rutistaa ﬁltterin lenkkikenkänsä pohjaan ja
kerää tumpit pöydälle riviin.
Koko talven puheenaiheena ollut ohjaaja on tähän
asti kieltäytynyt haastatteluista. Nyt hänellä on siihen
vihdoin aikaa. Näytelmän harjoitusten jälkeen.
Smeds on lämmittämässä kahdeksan vuoden takaista näytelmäänsä Jumala on kauneus Viron Naissaaressa. Paavo Rintalan samannimiseen romaaniin
perustuvassa näytelmässä on vain yksi henkilö, taiteilija Vilho Lampi, jota esittää viisi näyttelijää.
Lampi oli tinkimätön taiteilija, vahva samastuja.
Hänen taiteilijuuttaan ei ymmärretty, moukat eivät
ymmärtäneet, häntä pidettiin hulluna, hän tuli hulluksi, lopulta hän tappoi itsensä.
Smeds kirjoitti aikoinaan Jumala on kauneus -näy-

telmän, koska halusi selvittää itselleen, missä oli menossa taiteilijana. Lammen totaalinen suhde työhön
vastasi myös hänen käsitystään taiteilijuudesta. Aiheiden lähestymistapakin on heillä sama: samastumalla, ei älyllistämällä.
Esitys kuvasi myös Takomoa, Smedsin omaa teatteria, jolla riitti vastoinkäymisiä ja jonka hän jätti esityksen jälkeen vuonna 2001. Siirtyäkseen johtamaan
Kajaanin kaupunginteatteria.
Nyt?
”Halusin nähdä, miten teatteriesitys muuttuu,
kun sen tekee uudelleen samalla porukalla. Onko
tullut syvyyttä lisää, ironiaa ainakin. Enää siihen ei
liity henkilökohtaisia problematisointeja.

K

aasulla toimiva hyttyspyydys jauhaa äänetöntä kuolemaa ohjaajan selän takana. Tappamista, tappamista, joka päivä sangollinen
kuivuneita hyttysenraatoja.
Smedsin Tuntemattoman sotilaan loppukohtaus
herätti ämmennystä monissa katsojissa. Kansalliset ikonit lentävät siinä ilmaan, kun laukaukset
rei’ittävät niin Tarja Halosen kuin Ransu-koirankin
kuvia suojaavan pleksin.
”Jaa-a”, Smeds sanoo niin kuin paluu Tuntemattomaan sotilaaseen olisi muka yllättänyt hänet. Huumorintajua häneltä ei ainakaan puutu. ▶

”En suostu ottamaan miehenä isieni
tekoja kontolleni, minä elän tätä päivää.”
Mutta hänen lynkkaajansa olivat tosissaan, näkivät hänessä ties minkä perkeleen, 1970-lukulaisen stalinistin, vaikka
eivät kaikki olleet edes nähneet esitystä.
Kriitikot ylistivät. Yleisö kihisee pitkästä aikaa uteliaisuudesta esitykseen tullessaan.
Smeds sytyttää sinisen Kentin.
Johtaja Maria-Liisa Nevala oli kosiskellut häntä Kansallisteatteriin jo vuosia,
mutta Smeds ei ollut keksinyt mitä ohjaisi. Asia selvisi hänelle vasta pari vuotta
sitten liettualaisten teatterigaalassa Vilnassa. Hän ohjaisi Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan. Samassa ensimmäinen näyttämökuva ilmestyi hänelle näyn
kaltaisena kuvana.
Sotilaat ampuvat Muumimamman.
Tuli muitakin kuvia, mutta ”Muumimamman ampuminen avaa minun näkökulmani teokseen, ja sen varassa lähdin
työstämään esitystä.”
Esityksestä tuli riehakas, viihdyttävä, syvältä riipaiseva, pysäyttävä, monien mielestä jopa järkyttävä. Lavalla on joukko suomalaisia
miehiä, joiden itsetunto on viilattu hyväksi.
He ovat vapaita neurooseista, eivät pienennä
itseään, vaan näyttävät mitä heistä lähtee.
Katsoja tuntee esityksen myös ruumiissaan.
Smeds on tyytyväinen. Hän on nähnyt esityksen ehkä 35 kertaa, ja se vastaa hänen teat-
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◼ Jumala on kauneus -näytelmässä
kaikki viisi näyttelijää, Taisto Reimaluoto, Katja Kukkola, Tuomas RintaPanttila, Timo Tuominen ja Tarja Heinula esittävät tinkimättömyydestään
tunnettua taiteilijaa Vilho Lampea.

terikäsitystään. Tuntematon sotilas esittelee nykyteatterin keinovalikon, puhuttelee
katsojaa niin älyn, emootioiden ja ruumiillisuudenkin kautta ja uskoo mielikuvitukseen, eikä se ole valtavirtaa Suomessa. Esityksen estetiikka on oikeasti teatteria.
Mutta näytelmän loppu jää avoimeksi.
Siitä voi tehdä monenlaisia tulkintoja.

M

utta Smedskö muka alkaisi selittää näytelmäänsä.
”Jokainen katsoo esitystä
omasta kokemus- ja arvomaailmastaan
käsin, ja hyvinkin yksinkertaiset kohtaukset näyttäytyvät ihmisille erilaisina. Sitä vapautta minä en halua heiltä viedä alkamalla
selittää näytelmääni.”
Ensi-iltaa seuranneesta ”mekkalasta”
Smedsillä on sen sijaan sanottavaa. Hänen
mukaansa se osoitti, että monien katsojien
käsitykset teatterista ovat peräisin 1970-luvulta. Häntä arvostelleen valtiosihteeri Risto Volasenkin.
”Kävikö niin, että iso osa teatterissa käynyttä porvaristoa hylkäsi teatterin 1970luvulla, koska heitä loukattiin siellä? Vasemmistolaiset teatterintekijät käyttivät
sellaista kielioppia ja keinoja, joita voi pitää vähintään epäilyttävinä tai kohtuuttomana, jopa henkisesti väkivaltaisena, kuten Volanen viittaa, jolloin porvaristo sulki

teatterin
eatterin ovet. Samalla heidän teatterikäsityksensä jäi sinne.”
Mutta. ”Eivät tämän päivän teatterintekijät ajattele ja toimi samalla tavalla kuin
1970-luvulla, jolloin politiikka ja teatteri ja
taide laajemminkin olivat naimisissa keskenään”, Smeds vastaa arvostelijoilleen.
Sen haavan purkaminen on iso yhteiskunnallinen kysymys, mutta ”sitä ei minun sukupolveni voi tehdä, koska ne eivät
ole meidän kokemuksiamme, me olimme
silloin lapsia.”
”En suostu ottamaan miehenä isieni tekoja kontolleni, minä elän tätä päivää.”

M

yrsky ylittää Naissaaren aamuyöllä. Sen kuulee unenkin läpi.
Aamulla kyy luikertelee kahvikatokseen.
”Käydään läpi kuuhullut ja sen jälkeen
teurastetaan sika”, Smeds luettelee näyttelijöille. Hänen kurkkunsa on kipeytynyt
yöllä, ja hän olisi mieluummin ääneti.
Harjoitusten välin Smeds nukkuu. Illalla
vuorossa on mestauskohtaus.
”Vielä, perkele!” Tarja Heinula, yksi viidestä Vilho Lammesta, huutaa pesäpallomaila
kädessään. Taisto Reimaluoto
Reimaluoto,, myös Vilho,
syöttää hänelle uuden kaalinpään – neekerin, vammaisen, homon – teurastettavaksi
teurastettavaksi. ▶
◼ ”Suomalaisuus, isänmaallisuus, suomalaisen miehen identiteetti, ajatus
isänmaan puolustamisesta ovat alati
liikkeessä olevia asioita kansakunnassa. Ei ole olemassa yhtä totuutta.
Ei edes Väinö Linnan Tuntemattomasta
sotilaasta”, Kristian Smeds toteaa.

Vilho Lampi oli fasisti hetken aikaa, ja
Smeds halusi tehdä siitä kohtauksen.
Jumala on kauneuden jälkeen Smeds
käsitteli teemaa ensimmäisessä Kajaanin
kaupunginteatterille kirjoittamassaan ja
ohjaamassaan näytelmässä, Huutavan ääni korvessa. Hän toi siinä näyttämölle todellisen ja vieläpä älykkään rasistin.
Tuntemattomassa sotilaassa Honkajoki
on muuttunut Smedsin käsittelyssä vammaiseksi, jolla Lammio pyyhkii surutta lattiaa. Rasismin kuvausta sekin.
”Olen varma, että suomalainen rasismi
saisi suurta pontta, jos löytyisi pari hyvää
demagogia kanavoimaan tyytymättömyyttä. Mutta onneksi niin ei ole käynyt.”
Poliittisen murhankaan mahdollisuus
ei ole uutta Smedsin tuotannossa. Huutavan ääni korvessa -näytelmässä sitä hautoo
nuori, syrjäytynyt mies.
”Murhia on jo tapahtunut. Myyrmanni,
Anna Lindhin murha naapurissa, Jokela. Aika monet kokevat, ettei heitä kuunnella, eikä
ole paskankaan väliä, mitä me ajattelemme.
Oman edun tavoittelu on härskiä, läpinäkyvää ja jopa hyväksyttyä ja tavoiteltavaa.”
”Poliittisesta vallasta on tullut pääoman
valtaa. Tämä maailmanmeno sairastuttaa

ihmisiä niin, että jossakin vaiheessa jollakin vain naksahtaa. Ihmiset voivat huonosti. Sen näkee, kun vähänkään pysähtyy kuuntelemaan ihmisten puheita.”
Smedsin tuntevat tietävät, että tämä vetää kuin magneetti ihmisiä puoleensa. Hän
liikkuu siellä, missä ihmiset kokevat osattomuutta, b-luokan kuppiloissa, jonoissa,
asemien odotustiloissa, Lidl-kaupoissa,
kuuntelee ihmisten juttuja, juttelee.
”Yritän katsoa missä mennään ja tehdä
esityksiä siltä pohjalta. En ole poliittinen
taiteilija, mutta kuvaan yhteiskunnallisesti kiinnostavia asioita.”

N

aissaaressa sodan jäljet ovat edelleen näkyvissä. Purettuja miinoja
makaa hietikossa.
Sota nollaa tilanteen, pikkuasiat häviävät ja ihmiset alkavat katsoa raakaa todellisuutta silmästä silmään. Kyse on hengissäpysymisestä.
”Kyllähän se näkyy jo Euroopassa, että
täällä ei ole ollut pitkään aikaan sotaa. Alkaa tulla kummaa levottomuutta”, Smeds
sanoo.
”Kadulla vastaantulevien katseista aistii, että tästä näin, valmiina ollaan. Mutta

se on miehen elämää. Miehen elämässä
väkivallan mahdollisuus on läsnä ja tietoisuudessa joka päivä. Haastaminen alkaa
jo pikkupoikana.”
Tuntematon sotilas antoi Smedsille mahdollisuuden tarkastella lähemmin miehisyyttä, joka yhdistyy meillä ”oudolla tavalla
isänmaallisuuteen”. Ja miehistä uhoa.
Smeds katsoo päin. Ei käy. Miesuho ei
miellytä häntä sanana. Hän luokittelee sen
kuuluvaksi ”miesvihamieliseen naisdiskurssiin”, joka pitää sisällään negatiivisen
määrittelyn suomalaisesta miehestä.
”Suomalaisella miehellä ja suomalaisilla
on hyvä itsetunto, mutta ne ei vain hoksaa
sitä, kun jatkuvasti toitotetaan toisin.”
Smedsiin toisintoitotus ei ole tehonnut.
”Minusta on kiva olla suomalainen, ja
kun menen rysseliin, olen just niin juntti
kun huvittaa, enkä siitä ressiä ota.”
Hän äijäilee Houkkaveljien kanssa. Pelaa
mahjongia, saunoo, juo kaljaa ja juttelee.
”Se on keski-ikäisten miesten harrastuskerho, jossa me tehdään myös asioita, joita me ei osata. Näyttelemme, soitamme
rockia, teemme uskonnollisia radio-ohjelmia. Minulle on vapautta tehdä asioita, joita en osaa.”

Veljeskunta sai alkunsa Vaeltajat-teoksesta, jossa Smeds tutki äänitaiteilija Juha
Valkeapään, kuvataiteilija Tero Nauhan ja
valosuunnittelija Petteri Pietiläisen kanssa
ortodoksista rukouskirjaa. Toisessa osassa
käsiteltävänä oli Franciscus Assisilainen ja
kolmannessa luterilaisuus. Nyt he ovat menossa Assisilaisen kanssa Venäjälle keikalle.
Esiintymispyyyntöjä tulee jatkuvasti.
Hengellisyys kiinnostaa Smedsiä. Se läpäisee hänen koko tuotantonsa.
”Rakkaus, kuolema ja Jumala. Sillä triangelilla mennään. Ne on elämän perusvietit,
ja niistä peruspalikoista se vääntyy.”
”Purkkatyyppinen draama, jossa jauhetaan ihmissuhdehöpinöitä tai henkilökohtaisia neurooseja tai tilannekomiikkaa, ei
kiinnosta minua teatterintekijänä, katsojana eikä lukijana.”
Smeds puhdisti pöydän, ja kävi läpi ahdistuksensa käsittelemällä omat taustansa
ja henkilöhistoriansa toisessa näytelmässään Jääkuvissa 12 vuotta sitten. Näytelmä
kertoo Torniojokivarressa elävästä rakkaudenhullusta yksinhuoltajaäidistä, sairaanhoitajista ja tämän lapsista, siitä mykästä
erityisesti. Ja lestadiolaisista saarnamiehistä ja poissaolevista isistä.

”Rakkaus, kuolema ja Jumala.
Ne on elämän perusvietit,
ja niistä palikoista se vääntyy.”
”Minua ei taiteilijana kiinnosta kuvata
enää itseäni. Olen itseni kanssa sinut, ja
aika tavallinen mies.”

S

meds polttelee ääneti. Enää tässä saaressa rehentelee vain luonto, heinikko ja hyttyset.
Luonto on totta, teatteri valhetta. Näyttelijä valehtelee yrittäessään saada itsensä
uskottavaksi jonain muuna kuin on. Ohjaaja luo kuvia ja näkyjä ja tuntemuksia yleisön eteen pohdittavaksi. On se yhteiskunnan toinen, se erilainen, se šamaani, joka
tekee toisenlaisia ehdotelmia, ratkaisumalleja. Näin Smeds näkee itsensä.
”Ei minulla ole muuta kriteeriä kuin että pari, kolmetuntisen esityksen jälkeen
katsoja olisi kosketettu, tyhjä tai täysi. Että ▶

◼ Jumala on kauneus -näytelmä kuvaa
taiteilijan yksinäisyyttä, kamppailua itsen ja ympäristön kanssa. Lataukset ovat
voimakkaita. Näyttelijöille Katja Kukkolalle (vas.), Timo Tuomiselle ja Tuomas
Rinta-Panttilalle Vilho Lammen rooli on
myös oman työn arvioinninpaikka.
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siinä tapahtuisi liikettä, joka aktivoisi
sitä hetkellisesti toisenlaisiin ajatuksiin ja tunteisiin.”
Ehkä hänen töissään hämmentää se,
että ne lähettävät kahta kolmea viestiä
yhtäaikaa, ne eivät julista yksiselitteistä totuutta.
”Koska elämä ei ole yksiselitteistä.
Elämä, kanssakäyminen, on moniselitteistä, täynnä väärinymmärrystä, täynnä outoja sattumuksia ja yllätyksellistä yksinäisyyttä. Samaan aikaan kun sä
koet, ettei tässä ole mitään järkeä, niin
sä koet, että tässä on nyt joku juttu. Se
aiheuttaa eksistentiaalista kipua, jota
mä kutsun ihmisen elämäksi.”
Hän on myös runoilija ja romantikko.

H

arjoitustauolla näyttelijät arvuuttelevat keskenään, montako kohtausta Smeds jättää
pois Jumala on kauneudesta.
”Tuntemattomassakin oli harjoiteltu viikko yhtä 20 minuutin kohtausta,
kun Kristian sanoi, että se ei kuulu tähän näytelmään ja heitti sen helvettiin.
Sen suhde työhön on tiukka”, Timo
Tuominen, Vilho Lampi hänkin, kuvailee. Tuntemattomassa sotilaassa Tuominen esittää Koskelaa.
”Mutta vaikka välillä on kiihkeää ja
mennään helvetin lujaa, tekemisessä on
rauha. Ei se kompromisseja tehnyt nuorena eikä tee vieläkään”, hän jatkaa.
Smeds nauraa ääneen hauskoille kohtauksille pimeässä katsomossa kuin näkisi esityksen ensi kerran. Näyttelijät
kuulevat hänen hyväksyvän äänensä
myös silloin, kun he kääntävät sielunsa
ympäri ja tunne saa heidät vapisemaan.
Näyttelijä ei ole yksin, vaikka vastanäyttelijänä on oma itse.
Smedsin into ja myönteisyys tarttuvat näyttelijöihin. Kun hänellä on huomautettavaa, hän kävelee näyttelijän
viereen ja sanoo asiansa. Näyttelijät ympäröivät hänet, Smeds laskeutuu polvilleen, kierähtää välillä kyljelleen juttelemaan kuin vanhat ukot ennen vanhaan
pihakoivun alla.
”Se on helvetin hyvä puhumaan. Se
antaa perkeleenmoisen voiman ja itse-
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”Elämä on täynnä väärinymmärrystä,
outoja sattumuksia ja yllätyksellistä
yksinäisyyttä.”
tunnon näyttelijöille, mutta rehellisesti,
ei manipuloimalla”, Tuominen sanoo.
Hänen mieleensä palaa notkahduskohta Tuntemattoman harjoituksissa.
”Harjoitusprosessi oli fyysinen ja tiukka.
Treenattiin paljon ja paikat oli lujilla. Se
aisti väsähdyksen ja alkoi kertoa, miten
Linna uhosi käsikirjoitusta viedessään,
että tässä marssii nyt sellainen joukko
miehiä, ettei ole WSOY:n rappusissa
ennen nähty. Sitten se käänsi sen koskemaan meitä: Tässä meneekin sellasia
jätkiä, saatana, ettei ole Kansallisteatterin suurella ennen nähty, ja taas mentiin
täysillä. Nuorempana se poltti päreensä
useammin. Kaikki puolet siinä on.”
”Kristian tekee myös paskaduunin,
leikkaa rohkeasti tilanteen, jos jossakin aletaan kuiskia”, Taisto Reimaluoto täydentää.
”Aina sen näytelmissä kaikki näyttelee ihan perhanan hienosti. Kristianhan ei ohjaa roolihenkilöitä, vaan luo
yhteisen maailman näyttelijäporukalle.
Egoistiset ajatukset unohtuvat silloin”,
Tarja Heinula kertoo.
Myös Katja Kukkola ja Tuomas RintaPanttila esittävät Vilhoa.
”Kristianilla on kauhean vahvana se,
mitä se on tekemässä, mutta silti on koko ajan tuntu, että saa tehdä itse”, Kukkola sanoo.
”Sellanen ilmapiiri, ettei hissutella,
vaan annetaan palaa ja kunnolla. Mutta sekin on tarkkaa. Yleensä näyttämöllä on lempeä tunnelma, mutta kuitenkin, että täältä tullaan”, Rinta-Panttila
jatkaa.

T

aas on ilta. Ensimmäinen läpimeno on juuri päättynyt. Smeetsi, kuten kajaanilaiset häntä
kutsuvat, on valellut itsensä Ofﬁlla.
”Joku perkele veti roolinsa nopeam-

min, esitys on lyhentynyt kolmella minuutilla”, hän mukamas rähjää saunaan paineleville näyttelijöille.
On vaikea irrottautua näytelmän tunnelmasta.
Smeds ei kirjoita vaan myös maalaa
katsomoa. Esityksessä Heinula maalaa
itseään, Reimaluoto hakkaa pölliä niin,
että lastut lentää, Rinta-Panttila piipahtaa Pariisissa, Kukkola elää Meksikoa Limingassa, Tuominen päättää näytelmän
virteen, ja puhuu nuorille: Toivoa on.
Taide pelasti Smedsinkin aikoinaan
elämälle, ja hän haluaa viedä viestikapulaa eteenpäin.
Näytelmän kuvat ovat puhtaita, rehellisiä ja yksinkertaisia. Näyttelijät avoimia,
rohkeita ja vahvasti läsnäolevia. Näytelmän teema, kauneus ja sen kokemisen
tärkeys puhuttelevat jopa väkevämmin
tässä yhä kaupallistuneemmassa ajassa
kuin kahdeksan vuotta sitten. Silloin Jumala ja kauneus palkittiin vuoden parhaana näytelmätekstinä. ▶

◼ ”Kävin tosi kuumana odottaessani omaa tekstiosuuttani Jumala on
kauneudessa”, Tarja Tenhula muistelee. Mestaajakohtaus valmistui
viimeisenä.”Oli aikamoinen este lähteä
tekemään sitä, koska se maailma on
niin kuvottava. Minun pitää samastua
fasistiin. Pikkuhiljaa hyväksyin, että se
on tällainen, mutta se en ole minä.”

A

ika Kajaanissa oli Smedsille rakas,
eikä hän olisi lähtenyt sieltä, jos ei
olisi palanut loppuun. Oman työtapansa seurauksena.
Olisi pitänyt jättää ohjaaminen vähemmälle ja keskittyä johtamiseen, mutta siihen hän ei ole valmis vieläkään. Hän on
kieltäytynyt myös ympäri Eurooppaa ja Suomesta tulleista vierailuohjaustarjouksista
Tallinnaa ja Vilnaa lukuun ottamatta.
”Teatteri on minun käsitykseni mukaan
joukkuelaji niin kuin lätkämatsikin. Hoidetaan homma kimpassa ja talkoohengessä. ”
Paluu kellariin taas tuntui ”epärehelliseltä nuoruuden kuvion toistamiselta”.
Niinpä Smeds päätyi virkistämään suomalaista teatterielämää perustamalla rakenteeltaan uudenlaisen teatterin Smeds
Ensemblen viime keväänä. Sillä ei ole omaa
taloa ja henkilökuntaakin on hänen lisäkseen vain kaksi. Kiertueteatterin ensimmäinen maali on Jumala on kauneus, joka
saa uusintaensi-iltansa Suomen Kansallisteatterissa syyskuussa, sen jälkeen näytelmä siirtyy Turkuun.
”Tässä ansamppelissa lähtökohta toiminnalle on taiteellinen idea, sen jälkeen
mietitään, miten se tuotetaan ja ketä pyydetään näyttelemään.”
Valtion rahoituksen varaan vapaa teatteri ei voi rakentaa. ”Porvarihallitus päätti jatkaa entistä meininkiä; panna rahat
vanhoihin institutionaalisiin rakenteisiin
sen sijaan että se olisi alkanut tukea vapaita ryhmiä, joiden rakenteet ovat kevyet. Jos
haluaisi sanoa vihaisesti, se on suoraa tulonsiirtoa suurille ikäluokille, jotka varmistelevat omaa eläkkeellepääsyään. Nuoret
tekijät saavat mennä kortistoon.”
Lopputulos on Smedsin mukaan tämä:
”Suomalainen teatteri on kuin Himangan
akan pieru, yli puolet paskaa.”
”Teatterissa on oltava energiaa, sähäkkyyttä ja nopeutta. Hidastelun ja jahkailun
lisäksi. Ja teatterin on oltava mahdollisimman joustava.”
Hänen mukaansa teatterin suurin uhka
on, että sen rakenne alkaa ohjata taiteilijoita. ”Meillä on tämä talo, näyttelijät, mutta
ei yhtään ideaa. Mutta koska talo lämpiää ja
palkat juoksee, on pakko tehdä jotain.”

S

meds haluaa tehdä teatteria Suomessa.
”Olen suomalainen ja rakastan
Suomea ja sen merkillistä kansaa.” Sana
merkillinen saa ironisen painotuksen.
Totuus valkeni hänelle hänen Kajaanin
aikanaan Brysselissä. Kajaanilaiset olivat
kysyttyjä vieraita kansainvälisillä teatterifestivaaleilla, ja Smedsille satoi ohjauspyyntöjä pitkin Eurooppaa, myös Brysse-
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lin kansallisteatterista. Mutta kun Smeds
kuunteli aikansa teatterin monenväristen
ja -kielisten näyttelijöiden keskustelua, hän
tajusi ajatuksen mahdottomuuden.
”En pääsisi koskaan niiden ihmisten alitajuntaan, meillä ei ole yhteistä historiaa. Suomessa pääsen, koska olen suomalainen.”
Ja niin meillä on nyt tämä Smedsimme.
Sellainen uhka yhteiskuntarauhalle, että
pääministeri Matti Vanhanenkin piti oikeutenaan tuomita hänen Tuntemattoman sotilaansa sitä näkemättä.
Kun brysseliläiset eivät uskoneet Smedsiä, hän vei heidät heidän Kajaanin vastavierailullaan paikalliseen karaokeyökerhoon. Belgialaisia pelotti, mutta Smedsin
luento meni perille. ”Tämä on minun maisemani, täältä minä tulen. Ja minun näkökulmastani Brysseli on ufo.”

Mutta belgialaiset tilasivat Smedsiltä
ufon. Asterix-hankkeena tunnettu esitys, A
Trans-European Comedy About the Holy Hate
saa ensi-iltansa Brysselissä ensi helmikuussa. Sen jälkeen esitys kiertää Euroopan kulttuurikaupungeissa Linzissä ja Vilnassa sekä
Strasbourgin, Luxemburgin, Wienin ja Kööpenhaminan päänäyttämöillä. Suomessa se
nähdään vuoden kuluttua syksyllä.
Näytelmä kertoo Rooman suuresta imperiumista, jossa pieni, sitkeä sissijoukko,
suomalaiset, puolustavat itsemääräämisoikeuttaan. Heillä on salaista taikajuomaa,
joka antaa heille ihmeelliset voimat.
Suuri taistelu syttyy, kun Taisto Reimaluodon, Tarja Heinulan, Kalle Holmbergin,
Tommi Korpelan, Hannu Pekka Björkmanin
ja Janne Reinikaisen esittämät uhmakkaat
suomalaiset kohtaavat roomalaiset. Rooma-

laisia esittää joukko Euroopan nykytanssin
parhaimmistoa.
Tälle hankkeelle Suomen opetusministeriö kieltäytyi jostain kumman syystä keväällä myöntämästä kulttuurin vientitukea.
Pelastajaksi tuli kulttuurirahasto, 90 000
eurolla. Suurhankkeen kokonaisbudjetti
on 600 000 euroa.
”Loppurahoitusta pyydetään kaikilta
muilta paitsi Jumalalta.”

S

meds tumppaa tupakan. Ilta on jo pitkällä, ja näytelmän harjoitukset jatkuvat taas aamulla.
”Kovimman työn takana on kuitenkin se,
että hyväksyy itsensä taiteilijana”, Smeds
sanoo.
Kasvamiseen taiteilijana kuuluu myös se,
että hyväksyy arvostelun. ”Minun näytelmä-

”Minun näytelmäni ovat aika
manipuloivia, tunteikkaita, ja
välillä aggressiivisia.”
ni ovat kuitenkin aika manipuloivia, tunteikkaita, ja välillä aggressiivisia – ne käyvät suoraan asiaan. Ymmärrän hyvin, jos joku kokee
ne hyökkääviksi, päällekäyviksikin.”
”Oma kysymyksensä on, onko teatteri
enää mielekäs taidemuoto? SK
Jumala on Kauneus -näytelmän uusintaensiilta Suomen Kansallisteatterissa 19.9.2008

Kuka?
▶ Kristian Smeds
▶ Ikä: 37
▶ Syntymäpaikka: Tornio
▶ Kotipaikka: Nurmijärvi
▶ Koulutus: dramaturgi, Teatterikorkeakoulu 1995
▶ Työ: näytelmäkirjailija, ohjaaja. Smeds Ensemblen taiteellinen
johtaja
▶ Ohjaukset: mm. Kainuu trilogia: Huutavan äni korvessa, 2001,
Woyzeck, 2002, ja Kolme sisarta,
2004. Jäniksen vuosi, 2005, ja Lokki, 2007 Vonkrahl-teatteri Tallinna.
Sad Songs from The Heart of The
Europe, 2006, Liettua. Tuntematon
sotilas, 2007, Helsinki.
▶ Palkinnot:Kiilapalkinto 1996,
Vuoden Teatteriteko 1996, Prix
Europa 1998 (Jääkuvia valittiin
vuoden parhaaksi euroopplaiseksi
kuunnelmaksi), Taiteen nuori Suomi
-palkinto 1998, Nummisuutarin Esko
palkinto 2001 vuoden parhaasta
näytelmästä, Olavi Veistäjä palkinto 2001 Teatteri Takomon kanssa,
Vuoden Valopilkku 2001 Kajaanin
kaupunginteatterin kanssa.
▶ Perhe: puoliso ja 17-vuotias tytär
▶ Harrastukset: moottoripyöräily,
šakki, kalastus, rumpujen soitto

◼ ”Taiteen tehtävä on liikuttaa ihmistä,
koskettaa sitä. Minun tavoitteeni on herättää ajattelemaan, ei tarjota vastauksia. Minusta totuuden julistaminen ei
ole kiinnostavaa ainakaan niin, että ihminen voisi sitä julistaa. Dialogiin pyrkiminen on paljon kiinnostavampaa.”
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