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Esitystalous 3 – Radio kuvaa pienen radioaseman tuskittelua sen siirtyessä mediatalouden nykyaikaan. Kuvassa
Hena Hakkarainen, Vera Kiiskinen, Ylermi Rajamaa, Martti Suosalo, Raimo Grönberg, Tommi Taurula ja Ria kataja.
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TEATTERI

Espoon kaupunginteatteri. Esitystalous 3 –
Radio.
Käsikirjoitus ja ohjaus Juha Jokela, lavastus Teppo Järvinen,
äänisuunnittelu Tommi Koskinen, pukusuunnittelu Sari Suominen
ja Noora Salmi, valosuunnittelu Heikki Örn, videosuunnittelu Timo
Teräväinen, maskeerauksen suunnittelu Mari Vaalasranta,
musiikkituotanto ja sävellys Ylermi Rajamaa ja Tommi Koskinen.
Ensiilta Revontulihallissa 19.9.

Juha Jokela on mestari kiteyttämään laajoja ja syviä
yhteiskunnallisia rakenteita arkisiin, tunnistettaviin
tilanteisiin, ympäristöihin ja henkilöihin. Espoosta on
muodostunut paitsi Jokelan Esitystalous-trilogian
esityspaikka myös keskeinen osa trilogian merkitysmaailmaa.
Se on samanaikaisesti sekä jotain erityistä että jotain yleistä.
Todellinen paikka vailla mytologiaa ja omaa luonnetta.
Pelkkää puhdasta arkea, yksilön kokemusta.

Luetuimmat
1 Krp tekee kotietsintöjä useaan
kohteeseen Turun saaristossa –
kommandopipoisia viranomaisia
nähty ambulanssin kyydissä
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Esitystaloustrilogian ensimmäinen osa käsitteli
politiikan ja bisneksen yhteen kietoutumista. Toinen osa,
Tehtävä Espoossa, hahmotteli hahmotonta eli Espoon
kaupunkia moniammatillisen brändityöryhmän
toimeksiantona.
Kolmannessa osassa mainosrahoitteinen radiokanava saa
edustaa suomalaista työelämää – tai ehkä jopa koko
länsimaista elämäntapaa – suuren muutoksen kurimuksessa.
Kun on radiosta kyse, ääni monissa olomuodoissaan ja
monin tavoin tarkasteltuna on harvinaisen merkittävässä
osassa.
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Esitystalous-trilogian työryhmä on pysynyt alusta lähtien

melko samana ja kaikilla taiteellisen suunnitteluryhmän
jäsenillä, kuten lavastaja Teppo Järvisellä ja
videosuunnittelusta vastanneella Timo Teräväisellä, on ollut
vahva osuutensa kokonaisuudessa. Tällä kertaa erityisesti
korostuu äänisuunnittelija Tommi Koskisen työ, joka toki on
ollut vaikuttavaa läpi koko trilogian. Myös katsojan on syytä
virittää korvansa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)

Näyttelijäjoukolla on myös huikea äänellinen repertuaari,
joka synnyttää kuin itsestään – vaikka tosiasiassa tietenkin
tietoisesti, taidolla ja osaamisella koko esityksen suuren
muutoksen teeman.
Martti Suosalo ja Raimo Grönberg näyttelevät Radio Stagen
”vanhan liiton miehiä”. Ylermi Rajamaa ja Tommi Taurula
edustavat eri tavoin nuorempaa miessukupolvea: jotain uutta,
jotain vanhaa. Ria Kataja, Vera Kiiskinen ja Henna
Hakkarainen näyttelevät naisia, joilla on oma, ihan hyvä
paikkansa miesten maailmassa, kunnes…
Yhdelle työpaikalle keskittyessään Esitystalous 3 jatkaa
myös Jokelan läpimurtonäytelmän, Mobile Horrorin,
tarkkavainuista suomalaisen työelämän havainnointia.
Mikä kaikki on muutoksessa, kun radion arvostetuin
ohjelmamuoto lakkaa olemasta matalalla äänellä, tyynen
asiantuntevasti puhuva mies puhumassa toisten
matalaäänisten miesten tekemästä musiikista? Ja entä, kun
sitä paikkaa tarjotaan spontaanin estottomasti sitä sun tätä
höpöttelevälle, kiekuvalle ja kurlaavalle höhhelölle
aamujuontajalle?
Kyse ei ole sukupuolten tai sukupolvien välisestä sodasta, ei
ylipäätään konfliktista henkilöiden kesken, vaan
mullistuksesta, kumouksesta, jossa vanha maailmanjärjestys
hajoaa.
Kerronta kerrostuu nopeasti ja täsmällisesti. Musiikki,
puhe, näyttämökuva hitaasti liikkuvine lavoineen ja nopeasti
muotoaan muuttavine videoineen tuottavat esityksen rytmin.
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Siihen kutoutuvat mukaan sekä kaupallisen radion vakioidut
jaksot ja kaikkiin väleihin leikkautuvat mainospalat että
teatterin tasot, jotka vieraannuttavat tarinasta.
Esitystalous-trilogia ei pääty sulkeutumiseen vaan

avautumiseen. Yhteiskunnallisten mullistusten jälkeen ei
seuraa lopputulosta, vaan yhä uusin tavoin, uusilla tasoilla
tapahtuvaa muutosta. Hallinnan tunteelle on syytä heittää
hyvästit.
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