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Elie Wiesel on kirjoittanut, että Jumala loi ihmisen, koska hän rakastaa tarinoita. 
Ja todellakin: homo sapiens käsittää maailmansa vain tarinoiden kautta. Meidän 
aivomme luotiin tällaisiksi, kun keräsimme ja metsästimme jokapäiväistä purta-
vaa perheillemme. Me emme voi välittää toisillemme mitään moraaliin, arvoihin 
tai lakeihin liittyviä käsitteitä ilman tarinaa. 

Vanhan testamentin tarinoita ei todellakaan ole kasattu kokoon ihmisen hyvis-
tä teoista. Epäonni, katastrofit ja synnit kerta kaikkiaan kiinnostavat meitä. Ja 
toisaalta psalmit, sananlaskut, Raamatun kaiken kerronnan runollisuus avaa 
ikkunoita taivaallisen hyvyyden kokemukseen. Sekin meissä on, onhan meidät 
luotu Jumalan kuvaksi. Anat Govin tekstissä sekä Jumala että Ella saavat katsoa 
toisiaan, väitellä ja ehkä todeta katsovansa vain omaa peilikuvaansa. Ihmisen 
osa on vapaa valinta. Me pystymme hyvään ja sanoinkuvaamattomaan pahaan. 
Pitää vain valita. Joka päivä tulee paeta Egyptin orjuutta.

Voi Luoja! on koukuttava teksti, jonka avulla voi iloisesti polskahtaa tiedon ja 
alitajunnan valtamereen. Vanhan testikkelin – eikun siis Vanhan testamentin, 
anteeksi freudilainen lipsahdus – sisältöjen kautta uiskentelemme länsimaisen 
ihmisen historiassa, mielikuviemme peruspalikoissa. 

Meidän käsityksemme ihmisestä, hänen kohtalostaan ja alati eteenpäin suun-
tautuvasta elämänasenteestaan perustuu juutalaiskristilliseen etiikkaan. Lem-
pikirjailijani Isaac Bashevis Singer sanoi lukevansa Vanhaa testamenttia joka 
päivä, koska se oli hänelle joka päivä kuin uusi teos. Siinä on niin paljon tulkinnan 
mahdollisuuksia. Se on Suuri Kertomus, joka on kasattu pienistä, yksityiskohdis-
ta, joihin kannattaa keskittyä. Suuren kertomuksen tapaan se avautuu aina uu-
sille tulkinnoille.  Kun näytelmän päähenkilö, ateistinen Ella saa mahdollisuuden 
kysellä Jumalalta tämän valinnoista, riittää kysyttävää. Siitä huolimatta, että 
dialogi käydään mielikuvitusolennon kanssa - vai kuka olikaan se mies joka kävi 
pikaterapiassa Ellan odottaessa suurta vesisadetta?

Taru Mäkelä





TARU MÄKELÄ

Taru Mäkelä on taiteen maisteri sekä hu-
manististen tieteiden kandidaatti, joka on 
tehnyt monipuolisen uran suomalaisen 
elokuvan ja teatterin parissa. Taru Mäkelä 
aloitti ohjaajana Yleisradiossa 1980-luvul-
la. Sen jälkeen ohjannut sekä fiktio- että 
dokumenttielokuvia, teatteria ja kuunnel-
mia. Mäkelä sai yhdessä käsikirjoittaja 
Raija Talvion kanssa Suomi-palkinnon 
elokuvasta Pikkusisar vuonna 1999. Mä-
kelä on palkittu myös Venla-palkinnolla 
Hymyhuulet-tv-sarjasta vuonna 1989 sekä 
Yleisö-Jussilla komediaelokuvasta Varasto 
vuonna 2012.

Viimeisin elokuvaohjaus Täydellinen joulu 
sai ensi-iltansa loppuvuodesta 2019. Mä-
kelän ohjaamaa näytelmää Vihainen leski 
puolestaan esitetään Oulun teatterissa 
maaliskuun loppuun saakka.

SANNA-KAISA PALO

Sanna-Kaisa Palo on Teatterikorkea-
koulussa opiskellut näyttelijä, joka tunne-
taan lukuisista suomalaisista elokuvista 
ja televisiosarjoista. Palo on valloittanut 
teatterilavoja laaja-alaisesti aina Suomen 
Kansallisteatterin Suuresta näyttämöstä 
Teatteri Jurkan huoneteatteriin. Espoon 
Kaupunginteatterissa Palo on nähty 
aiemmin Juha Siltasen käsikirjoittamassa 
ja ohjaamassa Raivokabareessa (2009). 
Palo on palkittu parhaan naissivuosan 
Jussi-palkinnolla Ellan roolista elokuvassa 
Emmauksen tiellä vuonna 2002. 

MARTTI SUOSALO 

Martti Suosalo on Teatterikorkeakoulus-
sa opiskellut näyttelijä, joka tunnetaan 
rooleistaan niin televisiosarjoista, eloku-
vista kuin teatterinäyttämöilläkin. Espoon 
Kaupunginteatterissa Suosalo on nähty 
aiemmin Tytti Oittisen ohjauksessa Laut-
ta (1989) sekä Juha Jokelan Esitystalo-
us-sarjassa (2010, 2013 ja 2018). Suosalo 
on palkittu kolmesti Jussi-palkinnolla 
(paras miessivuosa 1997, paras näyttelijä 
1999 ja 2001), vuoden suosikkinäyttelijän 
palkinnolla Thalia-gaalassa vuonna 2011 
sekä parhaan miesnäyttelijän Venla-pal-
kinnolla vuonna 2012. Vuonna 2016 hänel-
le myönnettiin Pro Finlandia -mitali.

ARI KAUPPILA

Ari Kauppila on opiskellut Teatterikor-
keakoulussa tanssijaksi ja koreografiksi. 
2000-luvun alussa Kauppila työskenteli 
intensiivisesti stepin parissa. Hän yhdiste-
li nykytanssia ja steppiä sekä kehitti oman 
steppinotaatiojärjestelmän. Nykyään hän 
toimii monialaisesti myös kuvan ja äänen 
parissa sekä hallinnoi oman yrityksensä 
studiotilaa Helsingin Arabiassa. Indictus 
Studio soveltuu tanssin- ja musiikin har-
joittelu- ja opetustilaksi sekä kuvaus- ja 
äänityskäyttöön. Espoon Kaupunginte-
atterissa Kauppila nähtiin viimeksi Erik 
Söderblomin ohjaamassa Flash Flashissa 
keväällä  2019.



ANAT GOV (1953–2012)

Israelilainen Anat Gov opiskeli Tel Avivissa 
Thelma Yellingin taidekoulussa sekä Tel 
Avivin yliopiston teatteriosastolla. Uran-
sa aikana Gov kirjoitti näytelmätekstejä, 
televisiokäsikirjoituksia ja kolumneja. Gov 
palkittiin esittävien taiteiden Rosenblum 
-palkinnolla vuonna 2012.

Useimmat Govin näytelmistä on kan-
taesitetty Cameri-teatterissa Tel Avivissa. 
Hänen näytelmänsä Best Friends (1999) 
ja Househusband (2004) voittivat vuoden 
parhaan israelilaisen komedian palkinnon. 
Hänen näytelmiään on käännetty useil-
le kielille. Voi Luojaa! on esitetty muun 
muassa Argentiinassa, Italiassa, Puolassa, 
Saksassa, Venäjällä, Brasiliassa ja Pana-
massa. 

Vaikka Govin teksteissä huumori on tär-
kein elementti, hän ei välttänyt vaikeita 
aiheita. Voi Luojan! hauskuus kumpuaa 
Raamatun tarinoista, joista Jumala joutuu 
vastuuseen terapeutin penkissä. Viimei-
seksi jääneessä musiikkikomediassaan 
Happy Ending (2011) Gov käytti materiaa-
linaan omaa taisteluaan syöpää vastaan. 

“To be or not to be. That is not the question. 
The question is how to be”.
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