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Jätkän nimi on Viki.
Ikää noin 35 vuotta, pituutta 166 senttiä.
Viki on rasisti, homofoobikko ja sovinisti.
Syö pelkkää lihaa. Uskoo Jumalaan ja Mannerheimiin. Uskoo salaliittoteorioihin.
Vihaa naapureitaan kaikissa skaaloissa: ruotsalaisia, venäläisiä, kerrostalonaapureita.
Viktor Klimenko on ainoa ryssä, jota Viki ei voissa paistaisi.
Viki on myös urheilumies, ainakin pukeutuu aina verkkareihin.
Viki tietää kaiken autoista, vaikka joutuu ajamaan Tunturi Ponilla.
Rallin ja formulan hanakan harrastajan ajokortti on kuivumassa rattijuoppoudesta.
Omasta mielestään Viki ei ole alkoholisti. Eikä työtön. Eikä lähestymiskiellossa.
Kaikki on ex-vaimon syytä.
Kun Viki havaitsee ilmaisjakelulehdestä, että Prismasta saa sian yllättävän edullisesti, tarjoukseen on pakko
tarttua. Vikin ällistykseksi paketista ei kuoriudu jäinen sika, vaan Alina Tomnikov. Seuraa hurja yhteenotto,
jossa Alina yrittää kammeta Vikin itsetuhoista, umpinegatiivista, typeryyden ja tietämättömyyden
myrkyttämää elonlinjaa edes hiukan valoisampaan suuntaan.
Mutta kun kaksi kovaa ottaa yhteen, ei lopputuloksesta ole varmuutta.
Juha Hurmeen uusin teos sukeltaa suruttomasti suomalaisen miesmyytin sameimpiin suonsilmäkkeisiin,
joista kumpuavat näyt herättävät sääliä ja kauhua siinä missä nauruakin. Hurmeen aiempi Kansallisteatterin
kirjoitus- ja ohjaustyö Europaeus (2014) oli arvostelu- ja yleisömenetys, jolle myönnettiin Eino Kalima ohjaajapalkinto.
Tekijät esiin! -keskustelutilaisuus Lavaklubilla 1.2. klo 17 — vapaa pääsy, tervetuloa!
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Tietoa tekijöistä
Hanna Brotherus on Helsingissä ja Amsterdamissa opiskellut erittäin nopea koreografi. Hän on tehnyt
lukuisia näyttämöteoksia (Suomen Kansallisteatteriin, Helsingin kaupunginteatteriin ja Zodiakiin),
tanssielokuvia ja lapsia. Brotheruksen näkemys tanssista ja tanssijasta on filosofinen ja avara. Hän on vailla
vakinaista asuntoa.
Juha Hurme työskentelee kirjailijana, dramaturgina, ohjaajana, näyttelijänä, radiotoimittajana,
festivaalinjohtajana, kolumnistina, juhlapuhujana, kirvesmiehen apulaisena, muurarin hanslankarina ja
kirjallisuuden sekä teatteriaineiden opettajana. Hän on erikoistunut ulkoilmateatteriin, erämaaelämään ja
ikivanhaan kirjallisuuteen.
Töppöhörön valot ovat Kansallisteatterin vakituisen valaistusmestari Matti Tiilaman käsialaa. Tiilama on
aiemmin suunnitellut valot mm. esityksiin Neljäs tie (2013), HOMO! (2011), Viidakkokirja (2009) ja Virhe
(2005).

Raine Ahonen vastaa äänistä. Kansallisteatterin tehostemestarina työskentelevä Ahonen on aiemmin
suunnittelut äänet mm. esityksiin Neljäs tie (2013), Kansanhiihto 2012 (2012) ja Platonov (2009) ja ollut
mukana toteuttamassa ääniä mm. Frankensteiniin (2012).
Jarkko Lahti on näytellyt muun muassa KOM-teatterissa, Helsingin Kaupunginteatterissa, Suomen
Kansallisteatterissa ja Tampereen Työväen teatterissa. Hän on johtanut Kokkolan Kaupunginteatteria ja
toimii arktisiin hankkeisiin keskittyvän Ruska Ensemblen taiteellisena johtajana. Lahti on näytellyt myös
televisiodraamoissa ja useissa elokuvissa, joista uusin, Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies, saa ensiiltansa Cannesissa toukokuussa 2016.
Alina Tomnikov on Suomen Kansallisteatterin näyttelijä. Hän on näytellyt myös Keravan Vekarateatterissa,
useissa televisiorooleissa ja pitkissä elokuvissa. Hän on dubannut monenlaisia animaatiohahmoja ja
kilpaillut aerobicissa SM-tasolla. Tomnikov tekee näyttelemisen ohella mallintöitä. Hän olisi halunnut
kielten ja biologian opettajaksi, mutta on toistaiseksi vain päässyt esittämään näyttämöllä kielten ja
biologian opettajan roolia.
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