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Hojo, hojo!
Simpauttaja palaa livenä Pielisen
rannalle Vuonislahteen. Petteri
Wirkkalan ohjaama teatteriesitys
tehdään mittatilaustyönä Lieksan
teatterille kesäksi 2011. Mainiot
harrastajanäyttelijät herättävät
eloon jo legendaksi muodostuneen Simpauttajan aidoilla tapahtumapaikoilla kirjailija Heikki
Turusen synnyinkylässä. Simpauttajan ja Impan lisäksi esityksen
päähenkilöitä ovat Kuuno, Juuli,
Marketta ja Otto, joiden ympärille
tiivistyy inhimillinen kertomus
maaseudun murroksesta.
Teatterin Simpauttaja on elämänmakuinen, monikerroksinen
tarina, jonka aikana liikutaan
tunnekartalla laidasta toiseen.
Tottahan mukana on hauskuutta
– kuinkas muuten voisi ollakaan
kun Turusen tekstistä on kyse.
Vuonislahdessa esitettävässä versiossa halutaan kuitenkin paneutua
myös ihmismielen arvaamattomuuteen ja elämän tuomiin vakaviin yllätyksiin. Kun Simpauttajaa
on esitetty kesäteattereissa ympäri
maata, on monesti törmätty siihen, osaavatko näyttelijät puhua
luontevasti pohjoiskarjalaisittain.
Nyt tämä ongelma on poissa; sanat
sopivat varmasti näyttelijöiden
suuhun! Simpauttaja koskettaa
yhtä lailla kuin vuonna 1973,
jolloin se valittiin vuoden parhaaksi esikoisteokseksi Suomessa.
Eikä kestänyt kuin kaksi vuotta
kirjan ilmestymisestä, ennen
kuin Simpauttajasta tehtiin myös
televisioelokuva.

Veikko Kerttulan ohjaus osui
nappiin ja elokuvasta on tullut
suomalaisten kestosuosikki. Muistamme Simpauttajaa mainiosti
esittäneen Ahti Kuoppalan, nuoren Pekka Rädyn Imppana, Leni
Katajakosken verevän Juulin ja
Esko Hukkasen Kuunon roolissa.
Lieksan teatterin näyttelijöillä
onkin kova haaste antaa omanlaisensa kasvot Simpauttajan henkilöhahmoille. Kahtena kesänä
toteutettu Olli Tiainen -näytelmä
osoitti, että näyttelijöissä on sellaista osaamista ja sisäistä voimaa,
että yleisölle tarjotaan taatusti
laadukasta teatteria. Ja eiköhän
muutamilla näyttelijöillä ole peräti
luonnerooli – tai ainakin hyvin
läheltä liippaa.
Itse esityspaikka Kestikievari
Herranniemen rannassa hakee
vertaistaan. Vuonislahden rantateatteri on ”kiinni Pielisessä”, Kolin
vaarat taustamaisemana. Teatteriin
liittyy kyläläisten loihtima väliaikatarjoilu ja ennakkotilauksesta
myös ruokailu Simpauttajan puolinen tai iltanen. Ruokailut ovat
joko Kestikievari Herranniemessä
tai Kylätoimintakeskus Kukossa
toimivassa Soropissa. Näytelmän
toteutuksesta vastaa Lieksan
Teatteriyhdistys ry yhteistyössä
Lieksan kansalaisopiston kanssa.
Tuottaja on Vuonislahden Taiteilijatalo ry ja muista järjestelyistä
vastaavat muut kyläyhteisöt.
Sirpa Sulopuisto

Heikki Turunen osallistui harjannostajaisissa perustamiskirjan muuraukseen.

Hupeli valmistuu –
residenssitoiminta käynnistyy
Vuonislahden kylän ja siellä
toimivan Taiteilijatalo-yhdistyksen suuria odotuksia nostattanut
hanke taiteilijaresidenssin rakentaminen luonnon kauniiseen
Rekiniemeen on toteutumassa.
Monien mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen sitä päästiin käynnistämään puolitoista vuotta sitten.
Rakennustoimet saivat todellista
vauhtia viime keväänä, kun rahoituksellinen puoli varmistui
riittävästi.
Hupelin rakentaminen on nyt
siinä vaiheessa (10.1.2011), että
lämpöjärjestelmää ollaan kytkemässä päälle ja sisustusvalmisteluja
tehdään. Pihatyöt jäävät pääosin
ensi kesälle. Olemme siis ennakkoaikataulusta noin kaksi kuukautta

jäljessä.
Toiminnan käynnistäminen
suunnitellaan nyt aloitettavaksi
maaliskuussa, johon pyritään
järjestämään myös asiaankuuluvat
vihkiseremoniat.
Toiminnan käynnistäminen
tarkoittaa myös sitä, että tämän
vuoden toiminta tulee yhdistyksellä olla raamitettuna erityisesti
taide- ja tutkimustoimintojen
osalta piakkoin.
Hupeliin on siis rakentumassa
kolme työskentelytilaa yhteiskäyttötiloineen sekä kolme pientä,
kahdelle henkijölle suunniteltua asuntoa ja erillinen sauna.
Työskentelytilat nimetään ja
kalustetaan nimikkotaiteilijoit-

temme työskentelyn mukaisesti
kuvataiteeseen ja kirjoittamiseen,
kolmas tulee olemaan ns. tutkijan
työtila.
Hakumenettely työskentelyyn
käynnistetään välittömästi. Ensikesän osalta (noin 2 kk) Hupeli
on ns. viikkovuokrauskäytössä,
jolloin varsinaista taiteellista toimintaa siellä ei juuri tapahdu.
Taiteilijatalo-yhdistys käynnistää
tiedeyhteisöihin suunnatun markkinoinnin, jonka tarkoituksena on
saada taloon tutustumaan ja asumaan lyhytaikaisesti mahdollisia
myöhemmin tulevia tutkijatilan
pitempiaikaisia käyttäjiä.
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Karavaanareitten
Simpauttaja-Treffit 20.7.2011
Rekiniemessä
Pielisen Karjalan karavaaniyhdistys kutsuu SFC-matkailijoita
suuntaamaan kulkuaan ensi kesänä Vuonislahden Rekiniemeen.
Kokoontumisajon teemana on Simpauttaja-treffit. Heikki Turusen
esikoiskirjaan pohjautuva Simpauttaja palaa silloin kotikylälleen
Lieksan Teatterin teatteriesityksenä.
Näytelmän ensi-ilta on 17.7. ja viimeinen esitys 30.7.2011.
Esitykset ovat Herranniemen rannassa.
Treffi-tiedustelut: 0400 278035 taikka
www.pielisenkarjala.fi

