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Kivi

parrasvaloissa
Muistitietokeruu Kiven tekstien esityksistä 1.6.–31.10.2018
Aleksis Kivi (1834–72) loi näytelmäkirjallisuutemme perustan
aikana, jolloin suomenkielinen ammattiteatteri oli aivan matkansa
alussa. Kiven teoksista tuli maamme teattereiden vakio-ohjelmistoa.
Kolmen eniten esitetyn kotimaisen puhenäytelmän joukossa ovat
edelleen Nummisuutarit ja Seitsemän veljeksen näyttämösovitukset.
Millaisia muistoja sinulla on Aleksis Kiven teksteihin perustuvista
esityksistä? Muistot voivat liittyä esittävän taiteen eri lajeihin ja
yhtä hyvin ammattilaisten kuin harrastajien esityksiin. Voit kertoa
yhdestä tai vaikka kaikista näkemistäsi Kivi-esityksistä.

Seitsemän veljestä, Helsingin Kansanteatteri, 1934.
Kuva: Ortho / Teatterimuseon arkisto.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kirjoita
vastaukseesi suostumuksesi siihen, että
lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai
nimimerkillä SKS:n arkistoon.
Otamme vastaan myös valokuvia.
Lähettämällä kuvat annat suostumuksesi
kuvien arkistointiin SKS:n arkistoon sekä
niiden tutkimiseen ja julkaisemiseen
arkiston sääntöjä noudattaen. Muista
kuvaluovutuksista ota yhteyttä
arkistokuvat@finlit.fi.
Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin
www.finlit.fi/luovutus_ja_keruuohjeet.
Lähetä kirjoituksesi 31.10.2018 mennessä
−− verkkolomakkeella osoitteessa
www.finlit.fi/kivi_parrasvaloissa tai
−− postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259,
00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus
”Kivi parrasvaloissa” tai
−− sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen
keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään
tunnus ”Kivi parrasvaloissa”.

Inspiraatiota kirjoituksellesi voit etsiä seuraavista kysymyksistä:
−− Milloin ja missä olet nähnyt Aleksis Kiven teksteihin
pohjaavia esityksiä? Mikä teatteri tai muu ryhmä oli
kyseessä? Miksi lähdit katsomaan esitystä?
−− Onko joku esitys jäänyt erityisesti mieleesi? Miksi?
−− Millaiset esityksen puitteet olivat? Oliko esityspaikkana
teatterirakennus, ulkoilmateatteri vai joku muu paikka?
−− Millainen esityksen tyyli oli? Entä tunnelma?
−− Ketkä esitykseen osallistuneista taiteilijoista jäivät erityisesti
mieleesi? Miksi?
−− Kiinnititkö huomiota johonkin tiettyyn osa-alueeseen (esim.
lavastus, puvustus, valo- tai äänisuunnittelu tai musiikki)?
−− Kommentoiko esitys mielestäsi yhteiskuntaa jollain tavalla?
−− Oletko nähnyt useita tiettyyn tekstiin pohjaavia esityksiä?
Millä tavalla ne poikkesivat toisistaan?
−− Oletko lukenut esityksen pohjana olleen Kiven teoksen?
Tuottiko esitys yllätyksiä vai vastasiko se mielikuvaasi tekstistä?
−− Missä seurassa näit esityksen? Millä tavalla seura vaikutti
katsomiskokemukseesi? Koitteko esityksen samalla tavalla?
−− Aiheuttiko esitys keskustelua lähipiirissäsi tai julkisuudessa?
−− Kirjoititko katsomiskokemuksestasi päiväkirjaan?
−− Säästitkö esitykseen liittyvää oheismateriaalia muistoksi?
−− Toivoisitko näkeväsi johonkin tiettyyn Kiven tekstiin
pohjaavan esityksen? Miksi?
Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja
Teatterimuseo yhteistyössä Aleksis Kiven Seuran kanssa.
Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2019. Vastaajien kesken
arvomme vapaalippuja ja kirjapalkintoja.
Keruu liittyy Teatterimuseossa 10.10.2018 avattavaan Aleksis Kivi
-näyttelyyn. Otteita vastauksista saatetaan hyödyntää näyttelyssä.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

