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Konstanpylykerö

”Tavallaan maapallossa on liiaksi viisautta - Sitä ei jakseta kaikkea käyttää, vaan
turvottaa se nupopäät mustansinisiksi. Yksi viisausopin laji on kaukoviisaus, jota on
minulla hyvin paljon. Se on sitä, että asiat harkitaan etukätteen ja kuvitellaan tappaus
sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle
suotu! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se
sattuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa nämäkin huomioon, sille on maalimanranta kevyt
kiertää. Yleisesti on niin, että joka ihmisellä on oma viisautensa, mutta lainata saa. ”

Näin pohdiskelee Veikko Huovisen kehittämä henkilöhahmo Konsta Pylkkänen. Konsta on
korpifilosofi Kainuun kairoilta, metsätyömies, yksinäinen ja uteliaisuutta herättävä, vähän
mystinenkin hahmo. Tuota imagoa hän itse ruokkii ja haluaa ylläpitää.
Konsta on luonteeltaan utelias haaveilija, joka mielellään syventyy ratkomaan maailman pieniä ja
suuria arvoituksia, joista kaikista hänellä on myös oma mielipiteensä, jonka hän myös halukkaasti
jakaa muille. Joskus Konsta nautiskelee ajattelemalla sinisiä ajatuksia, hän antaa mielikuvitukselle
vallan ja ajatukselle isot siivet.
Veikko Huovinen kirjoitti romaanin Havukka-ahon ajattelija vuonna 1952. Hän oli silloin 25-vuotias
metsätieteiden opiskelija. Kirjan päähenkilönä seikkaili Konsta Pylkkänen. Huovinen palasi
Konstan pariin romaanilla Konstan Pylkkerö vuonna 1961 ja vielä kerran vuonna 2004, romaanissa
Konsta Pylkkänen etsii kortteeria, jossa Konsta ikämiehenä palaa entisille maisemille. Havukkaahon ajattelijasta on myös tehty näytelmä- ja elokuvaversio. Pieksämäellä Partaharjun kesäteatteri
toteutti näytelmän Partaharjussa kesällä 2016 ja Poleenissa syksyllä 2017. Konstana nähtiin Jorma
Juusonen.
Konstanpylkerö on Poleenin teatterin kiertue-esitykseksi valmistettu monologi. Sen on
dramatisoinut ja ohjannut Veikko Huovisen teksteistä Annikki Saha. Konstan roolissa maailman
menoa tutkailee ja pohdiskelee jälleen Jorma Juusonen.
Monologin ensiesitys on ke 26.9.2018 klo 18 Poleenin Moreenissa. Sen jälkeen kiertue-esityksinä
Pieksämäen ympäristössä.
Kesto 1 h, ei väliaikaa. Liput 15 €.
Ryhmämyynti Juhani Heikkinen, 044 799 5563, juhani.heikkinen@pp2.inet.fi

”Ihmisellä on maapalloon vain rasiteoikeus. Kun kuolema tappaa yhden sukupolven,
niin toiselle on työmaa auki.”
”Luonto se on tarkoituksenmukainen. Meri on syvä ja avaruus. Jos maailman kaikkeus
olisi vähänkin suurempi, kun se nyt on, niin se olisi turhan iso.”

Kiertuepaikat
Su 7.10.18 klo 13 Haapakosken seurojen talo
Su 14.10. klo 14 Halkokummun Kumpu-talo
La 20.10. klo 15 Suonenjoen kirjaston kellarigalleria
Su 21.10. klo 14 Virtasalmen kirjasto
La 10.11. klo 17 Kotalahti-talo
Su 11.11. klo 14 Sorsakoski, Seurala-kylätalo
Su 18.11. klo 14 Jäppilän monitoimitalo
La 1.12. klo 13 Paltasen pysäkki
Su 2.12. klo 15 Hankasalmi, Kuuhankaveden koulu

