MAAILMANLOPPU KOITTAA,

VA N JA- E N O

Ne ihmiset, jotka elävät sata vuotta meidän jälkeemme,
muistavatkohan he meitä hyvällä?

OHJA A JALTA
Raskaita sanoja, pitkiä, vuolaita, väkeviä, kehää kiertäviä,
loputtomia, joutavia ja toisinaan oivaltaviakin, tummia,
kirkkaita, ajat läpi rikkovia, hetkittäisiä, loppuun palaneita, herkästi syttyviä.

Että he saisivat nähdä näkyjä; maisemia, jossa ihmiset
kunnioittavat toinen toisiaan, kunnioittavat luontoa,
elämää, rakastavat toisiaan vilpittömästi. Siellä tieteet ja
taiteet kukoistavat!

Mutta puheiden aika on ohi. Tulipalo leviää huvilalle asti.
Täytyy alkaa töihin.

Toivon keveyttä, jaksamista, ja että alkaisimme kaikki tekemään! Ja, että me löytäisimme keinon elää läpi
nämä kärsimykset tuhoamatta sen enempää toisiamme kuin ympäröivää maailmaamme. Ja kun on suremisen aika, surkaamme vuolaasti ja hetkeäkään kiirehtimättä, jotta me oppisimme suremaan teeskentelyn
sijasta. Sen sijaan että turtuisimme, on meidän opittava tuntemaan jälleen. Sen jälkeen me alamme töihin.
Me teemme työtä, jotta tulevilla lapsilla olisi kevyempi
hengittää. Ja toivomme, että he muistaisivat silloin sanoa meistä hyvän sanan, vaikka tuskin olisimmekaan
sitä ansainneet. Teemme työtä, emme itseämme, vaan
muita ja ympäröivää maailmaa varten. Ehkä siten voimme löytää armon ja onnen, jonka painaa rintalastamme
alle kuin muiston, jolla jaksaa läpi kiemuraisen elämän.
Teemme työtä, löydämme rauhan. Ja me lepäämme.
Me lepäämme.

Mutta kuinka voin alkaa tekemään, kun minun, kolmekymppisen masennuskuntoutujan, takaraivoon liimautunut nihilismi koettelee jo pitkään hiipunutta talkoohenkeä? Mitä voi enää tehdä, tai mitä voi edes sanoa, jos
ei enää usko oman työnsä vaikutusmahdollisuuksiin?
Kuinka elää, jos mantrat siitä, että muutos on mahdollinen ja että se tapahtuu, eivät enää toimi. Ne eivät iske
samalla tavalla kuin ennen. Olenko minä siis lopultakin
menettänyt uskoni muutokseen? Olenko minä luovuttanut?
Samaan aikaan ajattelen, että minun täytyy uskoa. Siispä minä näyttelen uskovani. Että vielä jonakin päivänä
Sonja ja Vanja-eno lähtevät huvilasta; että he alkavat
tekemään työtä. Hylkäävät vanhat ja pinttyneet tapansa, hylkäävät myrkyllisen ilmapiirin, löytävät armon ja
kauan kadoksissa olleen toivonsa, ja alkavat tekemään
maailman hyväksi. Että maailma ei näyttäisi enää niin
synkältä ja pahantahtoiselta.

kirjoittanut Eero Leichner
7.7.2022.

Sonja Arffman on Sofia Aleksandrovna

Jenni Marjomaa on Jelena Andrejevna

Sofia Aleksandrovna on edesmenneen Vera
Petrovnan tytär. Häntä kutsutaan tuttavallisemmin Sonjaksi. Yhdessä Voinitskin kanssa he pitävät huvipuistoa pystyssä.

Jelena on Sofia Aleksandrovnan äitipuoli. Hän
on elämässään suuntaa vailla, yksinäinen sielu,
joka tahtoo rakkautta ja hyväksyntää kuten kaikki
muutkin.

Ilmari Järvenpää on Voinitski, Ivan Petrovitš
Voinitski on edesmenneen Vera Petrovnan veli, joka on
sittemmin jäänyt pitämään huvipuistoa pystyssä. Häntä kutsutaan tuttavallisemmin Vanja-enoksi. Hän vieroksuu työntekoa ja on jumissa menneessä.

Jalmari Savolainen on Serebrjakov,
Aleksandr Vladimirovitš
Serebrjakov on Sofia Aleksandrovnan isä. Hän on
laajan kansainvälisen mediayhtiön, SerebrjaCorpin, perustaja ja toimitusjohtaja. Hän pitää lehmusteestä kahdella lusikalla hunajaa.

Kasperi Hulkkonen on Astrov, Mihail Lvovitš

Jussi Järvilehto on Telegin, Ilja Iljitš

Astrov on lääkäri ja mediapersoona, joka rakastaa metsää. Hän pitää matkailusta ja työnteosta - ainakin tiettyyn pisteeseen asti.

Telegin on huvipuiston tekninen vastaava, joka pitää huolen että juomaa on aina tarjolla ja että ruoka syödään
ajallaan. Hän on uskollinen ystävä, joka laittaa muut aina
itsensä edelle. Hän arvostaa sovituissa aikatauluissa pysymistä, huonoja vitsejä ja vahvoja auktoriteettihahmoja.

Kaisla Kalo
ÄÄNISUUNNITTELIJA

Eero Leichner
DRAMATURGI, OHJAAJA

Kaisla työskentelee äänen ja unelmien parissa.

Maailmanloppu koittaa, Vanja-eno on osa Eero Leichnerin
Maailmanloppu-trilogiaa, jonka aiemmat osat ovat LOKKI
– Esitys masennuksesta (2019) sekä Komeetta (2020).

Live-musiikki
Sonja Arffman, Ilmari Järvenpää
Tuotanto
Jussi Järvilehto, Sonja Arffman
Kuvat ja graafinen suunnittelu
Jalmari Savolainen, Jussi Järvilehto
Alkuperäisteksti
Anton Tšehov

TRAILERIT
Paina kuvaketta katsoaksesi.

#teatteri #kesäteatteri #helsinki

Maailmanloppu koittaa, Vanja-eno
‒ Teaser 1
EDITOINTI JA ANIMAATIO
Jalmari Savolainen

#teatteri #kesäteatteri #helsinki

Maailmanloppu koittaa, Vanja-eno
‒ Teaser 2
EDITOINTI JA KUVAUS
Jussi Järvilehto

#maailmanloppukoittaa #vanjaeno #bokvillan

Maailmaloppu koittaa, Vanja-eno
‒ Traileri
KUVAUS						MUSIIKKI
Jussi Järvilehto				Ilmari Järvenpää
EDITOINTI					MIKSAUS
Jalmari Savolainen			
Kaisla Kalo

Leipäteatteri on vuonna 2019 perustettu ammattiteatteri. Teatterin tarkoituksena on tarjota elämyksellisiä kohtaamisia ja lisätä
sitä kautta empatiaa maailmassa niin esitysten kuin yleisötyön
kautta.
Teatterin omaan ohjelmistoon

kuuluu vuosittain 4-5 teosta. Leipäteatterilla ei ole kiinteää esitystilaa, vaan se jalkautuu vaihtuviin
esitystiloihin ympäri pääkaupunkiseutua.
Leipäteatterin
perusarvoihin
kuuluvat ekologisuus ja tasa-arvo. Uskomme teatterin yhteisöl-

lisyyteen, minkä vuoksi panostamme teostemme lisäksi myös
laadukkaaseen yleisötyöhön.
Leipäteatterin ensemble koostuu
viidestä alle 30-vuotiaasta teatteritaiteilijasta, jotka ovat hankkineet monipuolisen osaamisensa
eri puolilta Suomea niin opin-

noissa kuin työkentällä. Lisäksi
Leipäteatteri työllistää vuosittain
useita vierailevia esittävien taiteiden ammattilaisia.
			Lisää osoitteessa
			www.leipateatteri.fi

KIITOKSET

Helsingin kaupunki
Taiteen edistämiskeskus
Havina Jäntti
Jaana Mäenpää
Melina Tolppala
Misa Palander
Siiri Karjula
Susanna Kuosmanen
Vilma ja Apollo Kuikka
Oranssi ry
Leipäteatterin Ensemble

