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MARIAN SYDÄN
Kirjailija Maria Jotunin elämä ja miehet

Marian sydän on uusi koskettava, mukaansatempaava ja humoristinenkin musiikkinäytelmä
voimakastahtoisesta savolaisesta naisesta ja kirjailijasta Maria Jotunista. Jotuni herättää aikalaisissaan
suuria tunteita ihailusta moraaliseen paheksuntaan. Näytelmässä nähdään myös Jotunin elämään vahvasti
vaikuttaneet kaksi miestä: aviopuoliso, uuttera tutkija, professori Viljo Tarkiainen ja nuoruuden rakastettu,
kirjailija Joel Lehtonen. Näytelmä vie katsojan itsenäistyvän Suomen kuohuviin alkuvuosiin ja piirtää
hersyvää ajankuvaa 1900-luvun alun suomalaisista taiteilijoista.
Näyttelijät heittäytyvät rooleihinsa vaihtaen tyyliä nauruhermoja kutkuttavasta Suomi-filmin tunnelmasta
aina herkkään kamaridraamaan asti.

Marian sydämen keskiössä nähdään nainen, joka ei jää elämänsä miesten varjoon. Juuri itsenäistyneen
Suomen kiihkeässä ilmapiirissä Maria Jotuni joutuu tekemään suuria valintoja järjen ja rakkauden välillä.
Maria sydämessä näyttelevät TV:stäkin tutut Kirsti Valve, Teijo Eloranta sekä näyttelijä-muusikko Antti
Korhonen. Korhonen on säveltänyt näytelmän musiikin rakastettuihin Eino Leinon, Joel Lehtosen ja Aleksis
Kiven runoihin.
Liput 25/20 €
Kesto 2 h 30 min, väliaika.

Yleisöpalautetta Marian sydän -musiikkinäytelmästä:
"Vuosikymmenten takainen taiteilijaelämä tarjoillaan katsojalle aistikkaasti ja kuitenkin hienotunteisesti
kuin lasillinen raikasta vettä. Teksti hersyy suomenkielen hienouksia ja huvittavia menneitä muoteja,
savonmurretta käytetään tyylikkäästi. Näyttelijät tekevät työnsä niin, ettei puhetta ja laulua tarvitse
eritellä, lyyrinen musiikki hyväilee kerrontaa, blues miltei kouri sitä. Näyttelijöiden musikaalisuus ja Kirsti
Valveen voimakas tanssillisuus pyöräyttävät katsojan vastustamattomasti menneeseen ja takaisin.
Vaikuttava kunnianosoitus teatteritaiteelle." JH
"Kiitos ihanasta Marian sydämestä, koko työryhmälle! Taiteilijaelämää vahvasti ja lämmöllä, hieno käsis,
musa ja toteutus. Menkää ihmiset nauttimaan, vielä ehtii!” KK
"KIITOS! KIIITOS! KIIITOS! Oli todella vaikuttava ja vahva esitys! Valehtelematta teatteria parhaimmillaan!
Myös nuoriso tykkäsi! Nyt on mukava muistella sitä!” SKK
"Jos ette jo ole menossa niin menkää katsomaan pienin keinoin tehtyä suurta teatteria! Olimme
vaikuttuneita.” JW
" Kiitos, todella antoisa ja terävänäköisesti sekä tapahtuma- että meidän aikaamme peilaava, kiteyttävä ja
niiden pintoja syväluotaava näyttämötaideteos! Hieno kokonaisuus, jossa yhdistyivät monenkin tyyliset

teatteri-ilmaisun lajit kesäteatterisävyistä veristisen draaman kautta bergmanilaisen mikroskooppiseen
psykodraamaan kamarinäytelmällisellä otteella." PS
"Hämmentävän kaunis, koskettava ja riemastuttava näytelmä!" KP

