


Kirjailija Gavin Miller ja ohjaaja Jarmo Hämeranta

Arvoisa yleisö! 

Olemme iloisia, kun kiinnitätte huomionne 
pieneksi hetkeksi näihin neljään tarinaan, 
jotka olemme teitä varten rakentaneet. 
Kenties ne on kuultu sattumalta erään 
pöydän ääressä ravintolassa. Ne eivät ole 
maailmoja syleileviä, suuria tarinoita. Ne  
ovat inhimillisiä, pieniä ohikiitäviä tapah-
tumia. Elämä kulkee rivien välissä ja häilyy 
välillä veitsenterällä. Tarkkaavainen sivusta-
katsoja voi havaita, että monenlaista 
elämää tapahtuu aivan arkisesti pöydän 
äärellä... jossain ravintolassa tai kahvilassa. 
Tästä ajatuksesta tulee myös näytelmän 
alkuperäinen englantilainen nimi ”One 
Table – Four Conversations”. Näyttelijät ja 
heidän hahmonsa ovat tarinoissa enim-
mäkseen jotenkin naturalistisen ”paljaana” 
esillä. Vain asiat, ihminen, teksti ja 
läsnäolo!

NELJÄ TARINAA:

Rivien välissä - Sanaton viestintä pitkässä 
parisuhteessa. Ehkäpä suhdetta voi 
piristää tällaisellakin järjestelyllä. Rakkaus 
on rivien välissä!
Viimeinen ehtoollinen - Erikoinen syntymä-
päivälahja, joka laittaa pohtimaan ympäril-
lämme vellovia voimia ja vanhoja kristillisiä 
perinteitä. Ihmisten välinen rakkaus ja 
lämmin toveruus... Ihminen, ole vapaa!
Viikatemies - Elämisen sietämätön 
epävarmuus! ...mutta älä huoli, niin luonto 
toimii!
Ehkä myöhemmin - Ihmisiä neljä. Pariutu-
misia kaksi... tai no, kolme...tai... Älä unohda 
muiden tunteita tai saat kaljat päällesi.

Inhimillisen lämmintä ja lempeää 
teatteri-iltaa!
Jarmo Hämeranta

Sinun pitäisi tietää yksi juttu... 
Karilla on ongelma!

Mielestäni kuolaaminen 
ansaitsee kaksi litsaria, 
vai mitä?

Eilen illalla... aikaisemmin tänään 
iltapäivällä... näillä ihmisillä 
ei ollut mitään hajua siitä, mitä 
tulisi tapahtumaan

Aivan! Se on symboli yhteen-
kuuluvuudesta... toveruudesta... 
mutta se on myös jotain aivan 
poikkeuksellista!
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 Neljästä itsenäisestä tarinasta koos-
tuva ”Rivien välissä, veitsen terällä” ottaa 
vahvasti kantaa nykyiseen maailmanme-
noon. "Viimeinen ehtoollinen" ja "Viikate-
mies heiluttaa" -osioita innoittivat uutiset 
maailmalta: kannibalismi Syyriassa tai se 
että automaattisesti kulkevat ajoneuvot 
ovat pian arkipäivää. 
 Idea näytelmän kolmannesta osiosta, 
"Rivien välistä", syntyi, kun Gavin kuuli kes-
kustelun, jossa ystävä yllyttää ja kannustaa 
naista olemaan suhteessa parhaan ystävän 
aviomiehen kanssa. 
 "Ehkä myöhemmin" syntyi kiinnostuk-
sesta kirjoittaa farssi, jonka loppu ei olisi 
ennustettavan suloinen ja jossa henkilö-
hahmojen tunteet koskettaisivat katsojia.

Gavin Millerin teatteriura sai alkunsa Cam-
bridgen yliopistossa 80-luvulla, jossa hän 
oli osa Cambridge Footlight -komedia-
ryhmää. Hän toimi ohjaajana ja näyttelijänä  
90-luvulle asti, jolloin hän ryhtyi myös 
käsikirjoittamaan näytelmiä. Menestystä 
saavuttivat muun muassa satiiri "Twelve 
Short Comedies” ja komedia "Who's Wea-
ring the Trousers?”. Hän on myös kirjoitta-
nut lukuisia sketsejä. 
 Gavin työskentelee edelleen teatteri-
ohjaajana, opettajana ja kirjailijana. Hän 
asuu osan vuodesta Englannissa, osan 
Mallorcan saarella. Hänen perheensä muo-
dostavat puoliso, nukketeatteriammattilai-
nen Serena sekä tytär Ygraine, aloitteleva 
ballerina.
 ”Rivien välissä, veitsen terällä” -näy-
telmä on alunperin kirjoitettu esitettäväksi 
oikeassa kahvilassa. Ideana oli, että yleisö 
voisi tarkkailla esitystä ulkopuolisina, kuin 
”kärpäsinä katossa”, eikä tavallisena teat-
teriyleisönä. Siis samalla tavoin kuin elo-
kuvanäyttelijät elokuvassa esiintyvät todel-
lisessa ympäristössä. 
 Näytelmän ensiesitys oli 2016 Palma 
de Mallorcalla, jossa se saavutti suuren 
suosion. Millerin käsikirjoituksen ensim-
mäinen osio ”Ehkä myöhemmin” sovitettiin 
lyhytelokuvaksi, joka sai paljon tunnustusta 
arvostetuilla Port Adriano -elokuvafesti-
vaaleilla.
 Gavin Miller oli henkilökohtaisesti pai-
kalla, kun esitystä ryhdyttiin sovittamaan 
Jarmo Hämerannan osaavassa ohjauksessa 
sekä nuorten näyttelijöiden avulla Elannon 
Näyttämön lavalle.
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