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Kiviä taskussa

10. loppuunmyyty
esitysvuosi!

KOMEDIASUOSIKKI
Ensi-ilta 24.10.2002

Rooleissa Mika Nuojua, Martti Suosalo

LEHDISTÖN KOMMENTIT

Studio Pasila

Suomennos Henri Kapulainen
Ohjaus Pentti Kotkaniemi
Koreografia Tuovi Rantanen
Lavastus ja puvut Jyrki Seppä
Valot Teppo Saarinen
Ääni Ari-Pekka Saarikko

Näin hauskaa teatterissa on
harvoin.”

Kesto 2 t 20 min

HELSINGIN SANOMAT 26.10.2002

Liput peruslippu 26 € - 37 €
2012:

”Skådespelararbete av bästa sort”
HUFVUDSTADSBLADET 31.10.2002

2013:

”Helsingin Kaupunginteatterilta
Kiviä taskussa on todella
onnistunut ohjelmistovalinta.”
LÄNSI-UUSIMAA 29.10.2002
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AIKATAULU

KUVIA

ARVOSTELUT

KOMMENTIT

Charlie ja Jake, Martti Suosalo ja Mika Nuojua,
kulkevat Kiviä taskussa -näytelmässä läpi
monen miehen elämän. Pentti Kotkaniemen
ohjauksessa ihmiskohtaloihin ja kokemuksiin
limittyy myös Irlannin historia. Ohjaaja kehuu
näytelmän ideaa: 'Ihmettelen sitä, että vasta
nyt joku nykykirjailija on käyttänyt keskiajalta
tunnettua mysteerio buffo-menetelmää eli
näyttelijä siirtyy toiseen rooliin vain rytmiä ja
painotusta vaihtamalla.' Tähän
hatunvaihtotekniikkaan yltävät nimenomaan
Suosalo ja Nuojua. He tekevät yhteensä 15
roolia. 'Vaihdot ovat salamannopeita ja
roolihahmojen skaala ulottuu hemaisevasta
amerikkalaiskaunottaresta 75-vuotiaaseen
maalaisukkeliin', Kotkaniemi kertoo.
Tarina ei ole silti mikään kahden miehen vitsi-ilta. 'Ei, Kiviä taskussa on traaginen komedia ja haastava
kahden miehen näytelmä', Mika Nuojua sanoo. Tarina alkaa siitä, kun 35-vuotiaat luuserit Charlie ja Jake
menevät avustajiksi amerikkalaisen elokuvan kuvauksiin ja joutuvatkin tekemään aivan muuta kuin
ennakkoon aavistavat. Ohjaaja sanoo, että näytelmä on tyypillistä näyttelijöiden teatteria. 'Siksi molempien
herrojen pitää olla virtuooseja. Onneksi he ovat, ja se on ohjaajan lottovoitto.

”Se miten kaksikko suoriutuu
riverdance-osuudestaan, jää
miltei tanssiteatterin historiaan.”
UUTISPÄIVÄ DEMARI 12.11.2002

”Esitys on lumoavaa
näyttämötyöskentelyä. Jos haluaa
nähdä ehdotonta
tinkimättömyyttä, laatua ja hyvää
hauskaa, kannattaa ehdottomasti
suunnata nokkansa kohti Pasilaa.”
HÄMEEN SANOMAT 17.11.2002

”Harvoin kuulee teatterissa niin
innokkaita suosionosoituksia.
Vielä poistuessaankin yleisö
nauroi, ja ihan syystäkin. Kiviä
taskussa on vastustamaton
esitys.”
ILKKA 17.11.2002

”Kaksikon yhteispeli on
saumatonta ja lisäksi kaverukset
piiskaavat toinen toistaan
huikeampiin suorituksiin.”
HYVINKÄÄN SANOMAT 20.12.2002

”Virtuoottista näyttelemistä”
TURUN SANOMAT 17.2.2009 - IRMELI HAAPANEN

”Näytelmä on edelleen yksi
parhaimmista koskaan
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