
Pirjo Toikka:

Poikkeustila

ohjaus Katri Häti
valot ja äänet Katri Häti
tekniikka-apu Eerikki Heurlin, Vesa Kivinen,

Seppo Saarinen
lavastus Reijo Hannuksela,

Monikasvot-työryhmä
tarpeisto, puvustus
ja maskeeraus Monikasvot-työryhmä
juliste Pasi Hakanen
käsiohjelma Tommi Virhiä
yleisapu Kristiina Jerkov, Kati Pipinen,

Sanna Salonen

”Milla was here… Miaaauuuuuuuh!”

Runot ovat useilta tunnetuilta tekijöiltä tai näyttelijöiden
itsensä kirjoittamia.

Esitykset Porin työväenopiston auditoriossa:
24.04.2008 torstai klo 19 ensi-ilta
26.04.2008 lauantai klo 16 ja klo 19
27.04.2008 sunnuntai klo 19

Monikasvot kiittää Porin työväenopistoa ja yhteisesti kaikkia
muita tukeaan antaneita.

Näytelmän esitysoikeuksia valvoo kirjailija.
Näytelmän kantaesitys oli 25.3.1982 Ryhmäteatterissa.

Rooleissa:

Oili Pitkänen, nakkikioskin myyjätär Jutta Pirttimäki

Arvo, pappiskokelas Ari Eloranta

Leila, pappiskokelaan vaimo Tarja Airaksinen

Ränni-Rekola, viinatrokari Hannele Syrjälahti

Ipo, Rännin poika Miika Hellman

Hans Hannelore, diplomaatti Tommi Virhiä

Virpi Hannelore, diplomaatin vaimo Niina Takala

Kuitunen, poliisi Mirja Piippo

Piippo, poliisi Anne Karhu

Vankikarkuri, Oilin poikaystävä Jukka-Pekka Santamäki

Rva Baumgarten,  venäläinen emigrantti Hely Ojala

Viisaat  veljekset:
Jirsi Lotta Hannuksela
Jaroslav Jenna Hietavirta

Aili, torisiivooja Eeva Skogsblomma

Neiti Pajulehto, huilisti Satu Kyrö

Radiokuuluttaja Vesa Kivinen



Poikkeustila on monimerkityksellinen sana. Ensimmäisenä mieleen
nousee maan tai alueen sisäinen epäjärjestyksen tila, jolloin maan hallitus
julistaa valtioon poikkeustilan kunnes tilanne tai asia ratkeaa. Kuitenkin
Teatteri Monikasvojen esittämässä näytelmässä, Poikkeustila, yksilön
elämä on suistunut raiteiltaan. Saattaa olla, että näytelmän lopussa tilanne
muuttuisi myös koko valtiota kattavaksi, mutta se on jo aivan toinen juttu.

Myös työryhmän kanssa vuosi on ollut poikkeuksellinen. Ohjaan nyt
toista vuotta Työväenopiston näytelmäryhmää ja vaikka viime vuoden
innostavan ja onnistuneen kauden jälkeen loimme katsetta tulevaan, niin
unelmointimme murentui työsuhteen jatkumattomuuteen. Onni
onnettomuudessa Työväenopisto sai lisärahoitusta toiminnalleen syksyllä
ja minutkin pyydettiin jatkamaan työtäni.

Ryhmäkoko kasvoi hieman syksyllä ja osa vanhoista konkareista vetäytyi
takavasemmalle työ- tai muiden elämän kiireiden vuoksi. Tosin vanhat
Monikasvolaiset vaikuttavat tässä näytelmässä tarpeisto-, lavastus-,
tekniikka-, käsiohjelma-, ja väliaikatoiminnassa. On edelleen ollut
mukavaa työskennellä ryhmässä, joka henkeen ja vereen rakastaa
harrastustaan ja taistelee etujensa puolesta.

Helppoa harrastustoiminnan vetäminen ei ole työväenopistollakaan.
Rahasta näyttää olevan pula, mikä näkyy auditoriotilan lisääntyneenä
vuokrauksena ulospäin. Näin olemme konkreettisesti todistaneet
poikkeustilaa myös oikeassa elämässä, kun olemme joutuneet
harjoittelemaan muissa tiloissa kuin auditoriossa. Esityksestä on näin
tavallaan symbolisesti noussut produktio, joka kuvastaa herkän
taiteenlajin harjoittamista vaihtuvissa olosuhteissa ja siitä johtuvaa
kamppailua kohti ensi-iltaa.

Nautinnollista teatterihetkeä!

Katri Häti
Ohjaaja

Poikkeustila on väliaikainen yhteiskunnallinen tilanne, jolloin normaali
lainsäädäntö, valtiosääntö tai kansalaisoikeudet eivät päde, ja
viranomaisten valtuudet ovat suuremmat kuin tavallisesti. Poikkeustila
voidaan julistaa hallituksen päätöksellä esimerkiksi luonnonkatastrofin,
kapinan, sisällissodan tai muun yhteiskuntaa uhkaavan tilanteen
syntyessä. Yksi poikkeustilan aikana esiintyvä toimenpide voi olla
esimerkiksi ulkonaliikkumiskielto. (Internet: Wikipedia)

Porin työväenopiston
       näytelmäpiiri
Teatteri Monikasvot ry

Työväen näyttämöiden liiton (TNL)
 ja Satakunnan Hartekan jäsenteatteri


