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Espoon kaupunginteatterin Sarasvatin hiekkaa on kokonaisvaltaista scifiä.
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Sarasvatin hiekkaa Espoon kaupunginteatterin Revontulihallissa.

Käsikirjoitus Risto Isomäen romaanin pohjalta Maria Kilpi, ohjaus Jani-Petteri Olkkonen, 
lavastus Samuli Laine, pukusuunnittelu Sari Suominen, valosuunnittelu Antti Helminen, 
äänisuunnittelu ja musiikki Tommi Koskinen. 

Mannerjää sulaa. Viimeisen hätäpuhelun ääni loittonee. Lavasteet hajoavat. Viimeistään nyt 
on selvää, ettei länsimainen ihminen enää ole kaiken mitta.

Jani-Petteri Olkkosen Espoon kaupunginteatteriin ohjaama tulkinta Risto Isomäen Sarasvatin 
hiekasta on tiedettä shamanismiin yhdistelevää, tarkovskimaisen kokonaisvaltaista scifiä.

Eri puolilla maapalloa tiedemiehet tekevät hälyttäviä havaintoja ilmastonmuutoksesta. 
Sukellusveneinsinööri Sergei ( Antti Virmavirta) ja intialainen meriarkeologi Amira ( Miina 
Turunen) selvittävät mereen huuhtoutuneen kaupungin tarinaa. Onko sama kohtalo edessä 
myös nykyisillä kaupungeilla? Jäätikkötutkija Susan ( Leena Pöysti) havaitsee toimittajan 
(Markus Riuttu) kanssa mannerjään sulaneen reikäjuustoksi.

Kun henkilöt yrittävät saada päättäjät ymmärtämään tilanteen vääjäämättömyyden, Satu 
Silvon esittämä, Bond-tyttömäinen Venäjän ympäristöministeri kysyy, miksi länsimainen 
maailma edes pitäisi pelastaa.

MONTA KULTTUURIA, monta näkökulmaa, monta ristiriitaa. Ihmiskuvaus on pessimististä, 
mutta silti henkilöiden inhimillisyydestä huokuu paljon kaunistakin: idealismia, rakkautta, 
seksuaalisuutta, sensitiivisyyttä. Romaanin ohut ihmiskuvaus ei vaivaa näyttämöversiota.

Espoon kaupunginteatterin tulkinta on kolmas - ja melankolisin - Isomäen kirjasta tehty 
näyttämötulkinta. Se on ilmaston lämpenemisen syitä ja seurauksia selkeäsanaisesti 
artikuloivaa draamaa, josta puuttuu pönötys ja opettavaisuus.

Näyttämöratkaisut eivät ole ennen näkemättömiä, mutta jokin jäätikönvalkoisessa tilassa 
sekä pelkistetyissä, väräjävissä valoratkaisussa tehoaa alun jäykkyyden jälkeen. Jokainen 
tilanne kun tuntuu yhdeltä askeleelta kohti tuhoa. Musiikki lisää näyttämötilanteisiin 
eskapismia ja ironiaa.

ON IHMEELLISTÄ, miten erilaisia esityksiä romaanista on syntynyt.

Vihtori Rämän Rovaniemen Teatterille ohjaama esitys oli barokkisen runsas ja 
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meditatiivinen, ihmisen luontosuhdetta ja teatteria taidemuotona moniäänisesti 
kyseenalaistava teos. Rospuutto-ryhmän älyllisesti virkeässä tulkinnassa taas kurotetaan 
maallikkosaarnaajien kanssa kohti uutta ajattelua.

Maria Kilven dramatisoinnissa tietomäärä sulautuu repliikkeihin niin, ettei katsoja joudu 
pinnistelemään. Teoksen monet tasot elävät näyttämöllä luontevasti. Olkkosen ohjauksessa 
näyttelijät seisovat vahvasti sanottavansa takana. Sen myötä näyttämöllä tuntuu romaanin 
itämaista ajattelua arvostava henki.

ROMAANIN loppuun kirjoitettua toivonkipinää ei sytytetä. Ihmiskunnan joutsenlaulu on 
lohduton mutta kaunis.

Sarasvatin hiekkaa

Musiikki: Koskinen Tommi

Rooleissa: Virmavirta Antti, Turunen Miina, Pöysti Leena, Riuttu Markus, Silvo Satu

Esityspaikka: Espoon kaupunginteatteri

Ohjaaja: Olkkonen Jani-Petteri

Kirjoittaja: Isomäki Risto

2


