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–terveisiä täältä jostakin

NUO

”OLEN NÄHNYT SILPOUTUNEITA RUUMIITA JA KUINKA MIEHET SAAVAT
KRANAATTIKAUHUN, NOUSEVAT AMPUMAHAUDASTA JA KUOLEVAT
SIIHEN. OLENKO TOTTUNUT SOTAAN? JOS JOKU SANOO, ETTEI PELKÄÄ,
HÄN VALEHTELEE.”
Nuoret sotilaat -esityksessä puhuvat
omalla äänellään ne todelliset sotilaat, joiden kaltaisista Väinö Linna
kirjoitti Tuntemattoman sotilaan. He olivat
järkyttävän nuoria, kahdenkymmenen
ikävuoden molemmin puolin. Äitien ja
isien poikia, veljiä, aviomiehiä, rakastettuja, ystäviä.
Sotien aikana kirjoitettiin yli miljardi
kirjettä, sillä kirjeet ja paketit olivat
ainoa tapa pitää yhteyttä rintamalla olevan sotilaan ja hänen läheistensä välillä.

Sotilaiden autenttisista kirjeistä,
päiväkirjoista ja muistelmista kirjailija Anneli Kanto on nyt koonnut
monologin, joka osoittaa, että sota oli
pelkoa, kuolemaa, ruumiin ja psyyken
vammoja, raakuutta, seksiä, kurjia oloja, turtumista ja paniikkia, mutta myös
vastuunottoa ja pelon voittamista, siis
sankaruutta. Monologin on ohjannut
Esa-Matti Smolander ja sen esittää
näyttelijä Akseli Kouki.

Nuoret sotilaat on Pentinkulman kirjallisuuspäivien juhlanäytelmä vuonna
2020. Sen ensiesitys on heinäkuun lopussa. Tämän jälkeen esityksen voi
tilata kouluihin, teattereihin ja tapahtumiin.
40-minuuttiseen monologiesitys, voi halutessaan liittää
keskusteluosuuden, joka sopii esimerkiksi koululaisille. Keskustelussa
näyttelijä Akseli Kouki kertoo suhteestaan Tuntematon sotilas -teokseen,
josta tuli hänelle merkittävä uusimman Tuntematon sotilas -elokuvan (2017)
myötä, jossa hän esitti sotamies Saloa.
Kiertue-esityksistä vastaavat Linnateatteri ja Väinö Linnan seura.
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Tamperelainen kirjailija Anneli Kanto
on kirjoittanut historiallisia romaaneja,
näytelmiä ja tv-käsikirjoituksia, mm.
dokumentaarisen sarjan Presidentit ja
tv-elokuvan Valtiopeli 1863. Hän on
käsitellyt sisällissotaa romaaneissaan
Veriruusut ja Lahtarit sekä Heini Tolan
kanssa kirjoittamassaan näytelmässä
Erottaja 1917-1918.

Esa-Matti Smolander (s.1988) on
nuori pohjoiskarjalainen teatteriohjaaja.
Hän opiskelee neljättä vuotta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelmassa. Ohjaamisen
lisäksi Smolander on tehnyt myös
paljon teatteritöitä näyttelijänä. Hän on
näytellyt muun muassa Meriteatterissa,
Teatteri Vanhassa Jukossa ja Joensuun
kaupunginteatterissa ja toimii Suomen
taiteellisen metsäteatterin koollekutsujana ja taiteellisena johtajana.

Näyttelijä
Akseli Kouki (s.1997) on nuori näyttelijä, joka on opiskellut näyttelemistä
Dublinissa Bowstreet Academyssa.
Hänen roolitöitään ovat muun muassa
uusimman Tuntematon sotilas -elokuvan
ja -sarjan sotamies Salo ja MM95-elokuvan Ville Peltonen. Uusimmat roolityöt
ovat tv-sarjoissa Syke, jossa hän esittää
nuorta lääkäriopiskelijaa ja Kentän laidalla, jossa hän on jalkapallovalmentaja.
Näyttelemisen lisäksi hän on kiinnostunut käsikirjoittamisesta ja tarinoista.

”Rakas äiti. Saimme eilen tuntolevyt.
Koko touhu tuntuu niin tyhjänaikaiselta.
Täällä menee parhaat vuodet, kun voisi opiskella
ja kohta täytyy mennä korpeen rypemään.”

