
 

 

Teatteriesitys  “Sisäistetyt teoriat rakkaudesta”  

 
Tarjoamme teatteriesitystä “Sisäistetyt teoriat rakkaudesta” vierailulle teatteriinne. Näytelmän ensi-
ilta oli Suomen Kansallisteatterin Omapohjassa 12.1.2017. Esityksiä oli tammikuussa 14 
kappaletta ja yleisön pyynnöstä 12 lisäesitystä syksyllä. Kaikki esitykset ovat olleet 
loppuunmyytyjä.( Katsomon koko. oli 80 paikkaa.) Esityksen kesto 1,5 h, ei väliaikaa. Esitys on 
ryhmän itsensä tuottama. Tekstin esitysoikeudet ovat Vera Kiiskisellä. 

“Sisäistetyt teoriat rakkaudesta tihkuu yksityiskohtaista symboliikkaa ja kamarinäytelmän 
muodon takana voisi kummitella vaikkapa Tennessee Williams. Kiehtovinta on kuitenkin se, miten 
näytelmä koko ajan purkaa kamarinäytelmäklassikoiden tapaa kertoa vääjäämätöntä tragediaa.” 

MARIA SÄKÖ, HELSINGIN SANOMAT 18.1.2017 

 
NÄYTELMÄN SYNOPSIS 
 
Ida ja Leo odottavat toista lastaan, kun heidän perheidyllinsä romahtaa yhdessä hetkessä. 
Alkaa vimmainen syyllisten etsintä. Tilannetta tulevat setvimään pariterapeutin lisäksi myös 
aiemmat sukupolvet − niin elävät kuin kuolleetkin: vapaan rakkauden aikaa elänyt äiti, jazzia 
rakastava isä, joka hukkui pulloon sekä hampaaton Ingeborg-täti, joka eli sinkkuelämää 50-luvulla. 
Parisuhdekriisi pakottaa Idan ja Leon pohtimaan suhteensa tarkoitusta. Keitä he oikeastaan ovat, 
ja miksi he elävät yhdessä? Onko eroaminen ainoa mahdollisuus selvitä perhe-elämästä 
hengissä?  
Vera Kiiskinen debytoi Kansallisteatterissa ohjaaja-käsikirjoittajana upealla draamalla, joka 
pureutuu ikuiseen mysteeriin: rakkauden mahdollisuuteen ja mahdottomuuteen. Sisäistetyt teoriat 
rakkaudesta on tarkkanäköinen kuvaus lähtökohtaisesti onnellisten ja tasa-arvoisten ihmisten 
parisuhdekriisistä. Se valottaa kriisin taustalla vaikuttavia syitä ja seurauksia sekä peilaa niitä 
monen sukupolven kokemuksien kautta. 
Näytelmä on tiheätunnelmainen, mutta myös koomisesti sivaltava.   
 
 
TYÖRYHMÄ 
 
Ohjaus ja käsikirjoitus: Vera Kiiskinen 
Näyttelijät:  
Sanna-June Hyde, Kaija Kiiski, Irina Pulkka, Ilkka Villi ja Jari Virman sekä lapsinäyttelijä Sunja 
Hyde, joka on mukana yhdessä kohtauksessa 
Skenografia ja pukusuunnittelu: Josetta Ryynänen-Brotherus 
Valosuunnittelu: Anna Rouhu 
Tuotanto: Vera Kiiskinen (vierailuun liittyvissä asioissa myös Irina Pulkka) 
 
Esityksen valmistamisen ovat mahdollistaneet: 
Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Alfred Kordelinin 
Säätiö, Kari Mattilan säätiö ja Helsingin kulttuurikeskus.  
 
 
ESITYKSEN KUSTANNUKSET  
 
STR-työryhmään kuuluu viisi näyttelijää + yksi lapsinäyttelijä, lavastaja-puvustaja, valosuunnittelija 
sekä ohjaaja 



 

 

 
Ryhmällä on teknikko, joka on ajanut esitysten valot ja äänet ja rakentanut valot Suomen 
Kansallisteatterin uusintaesityksiin. Teknikko voi myös tulla vierailuteatterin puolesta. 
 
Tuottaja hoitaa lähinnä vain sopimusneuvottelut. Esityksen markkinoinnista vastaa vierailuteatteri.  
 
Näytelmän uudelleen lämmittämiseen tarvitaan 4-5 harjoitusta sisältäen yhden teknisen ja 
täydellisen läpimenon. (Tämä riippuu tietenkin siitä, kuinka pian vierailu tapahtuu edellisestä 
esityskerrasta.)  
 
Valosuunnittelija ja lavastaja-puvustaja valvovat esityksen pystytyksen ja auttavat purkamisessa 
 
Lavastusrakennus kestää 2-3 tuntia / 2 näyttämömiestä + näyttämömestari.  
 
Valojen rakentamiseen tarvitaan 1 päivä / 1-2 hkl. (iltaesitys suoraan pystytyksen kanssa saman 
päivänä on vaikea toteuttaa)  
 
Esityksessä ei tarvita näyttämömiehiä, näyttämökuva pysyy samana koko esityksen ajan.  
 
Lavastukset, puvut ja rekvisiitat mahtuvat yhteen pakettiautoon. Esitystekniikasta vastaa 
vierailuteatteri.  
 
Maskeeraus on yksinkertainen ja sen voi toteuttaa vierailuteatterin maskeeraaja, jos mahdollista. 
Maskeeraaja on  paikalla koko esityksen ajan lapsinäyttelijän takia  
 
Lisätietoa esityksestä  
 
Trailerit (2)  
https://www.youtube.com/watch?v=VLu8xoOoWCo  
https://www.youtube.com/watch?v=7JlrbywxU3Y  
 
Esityksen Facebook-sivu  
https://www.facebook.com/sisaistetytteoriatrakkaudesta/?ref=ts&fref=ts  
 
Esitys Kansallisteatterin sivulla  
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/sisaistetyt-teoriat-rakkaudesta/  
 
Esityksen pressikuvat  
https://www.flickr.com/photos/Kansallisteatteri/sets/72157673993315621/  
 
Esitystaltiointi 
https://vimeo.com/user37567172/review/229820651/f2a7f70588/  
 
Liitteet  
  -  valokartta  
  -  tekninen rideri  
  -  lavastuspiirustukset ja rakennusohjeet  
  -  kritiikkejä ja blogitekstejä  
  -  käsiohjelma, täydellisinä työryhmätietoineen ja musiikkitietoineen  
 
Yhteystiedot 
 



 

 

Vera Kiiskinen, ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja, 040-7772048, verakiiskinen@gmail.com 
 
Irina Pulkka, näyttelijä, kiertueasiat, 050-3743134, irinapulkka@hotmail.com 
 
Anna Rouhu, valosuunnittelija, 050-5458500, anna.rouhu@gmail.com 
 
Josetta Ryynänen-Brotherus, lavastaja, pukusuunnittelija 050,3557051, josettaryy@gmail.com  
 


