Jack Londonin romaanin pohjalta monologiksi kirjoittanut Atro Kahiluoto.

Jack London
(1876 - 1916) oli aikansa kuuluisin
kirjailija. Hän julkaisi 51 kirjaa, 500
artikkelia ja 191 novellia, ja on yksi
USA:n käännetyimpiä kirjailijoita.
Londonin kasvoi lapsuutensa
vaatimattomissa oloissa San Franciscon työlaiskortteleissa. Jack luki
kirjastossa tarinoita ja jäljensi Rudyard
Kiplingin tekstejä.
London kävi ”oppikoulua”, joka jäi kesken.
17-vuotiaana Jack otti pestin hylkeenpyynti
kuunarille, joka suuntasi Japanin rannikolle. London oli elämänsä aikana
merimies, kulkuri, kullankaivaja Alaskassa kultaryntäyksen aikana, sotareportteri ja kiivas sosialisti.
Jack alkoi kirjoitella tarinoita moniin lehtiin ja huomasi tienaavansa hyvin.
Hän oli ahkera kirjoittaja, ja hänen pitikin kirjoittaa vähintään 1000 sanaa
päivässä, useimpina päivinä enemmän.
London teki kirjailijana läpimurtonsa 1900-luvun alussa. Hänen tuotantonsa yhdistetään ennen muuta seikkailuihin. Kirjailijan tuotantoon tuli myös
omien kokemusten myötä vahvaa yhteiskunnallista otetta. FBI jahtasi Londonia, koska piti häntä vaarallisena kommunistisena esikuvana.
Sudenpoika ilmestyi vuonna 1900, Erämaan kutsu 1903 ja Merisusi vuonna
1904. Jack London, joka oli suuri eläinten ystävä, rakennutti kotitalokseen
Sudenpesää, joka paloi ennen valmistumistaan. Jack London kuoli ennenaikaisesti ”väärän lääkityksen” vuoksi.
Lähteet Wikipedia ja YLE
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Kiitos Anssi Huotari avustasi musiikin nauhoituksessa.
Ensi-ilta Varkauden Teatterissa 7.4.2021.
Esityksen kesto 2 tuntia, sis. väliaika 20 minuuttia.
Esitysoikeudet omistaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry.

VILLE-VEIKKO
VALTANEN
						
”Omin sanoin”
Tulin Varkauteen vuonna 2006 ja tarkoitus oli olla vuosi täällä ja tuo
ajatus on mennyt aikalailla pieleen. Tätä ennen opiskelin näyttelijäntyötä
Lahden kansanopistossa pari vuotta. Lahdessa tuli tehtyä myös monologi
esitys Edgar Allan Poen “Kielivä sydän”. Ja oikeastaan siitä lähtien on
ollut ajatuksissa tehdä uudestaaan monologi. Nyt 15 vuotta myöhemmin
pääsee vihdoin ja viimein taas yksin lavalle.
Rooleja ja näytelmiä on tullut tehtyä monia erilaisia vuosien varrella,
enkä osaa oikein arvottaa roolejani tai näytelmiä minkäänlaiseen järjestykseen. Koen vahvasti, että kaikkia rooleja pitää rakastaa ja yrittää
tehdä ne mahdollisimman hyvin. Joskus onnistuu, joskus ei. Rakkaita
hetkiä ja kokemuksia on monista näytelmistä. Ja vaikka olenkin vähän
myöhässä herännyt tähän näyttelemisen maailmaan ja kutsunkin itseäni
vahinkonäyttelijäksi, niin silti näytelmiä on kertynyt jo reipas kahdeksankymmentä. Ja rooleja ei uskalla edes laskea.
Ohjaaminen on myös vuosien varrella astunut mukaan elämääni. Ja nykyään tuntuukin siltä, että saan enemmän riemua muiden onnistumisesta
kuin omastani. Ohjaustöitäkin on kertynyt jo noin kymmenen kipaletta,
osa Varkauden teatterissa ja osa muualla.
Pyrin vahvasti kehittymään työssäni vuosi vuodelta ja teatterityössä onkin
parasta uuden oppiminen ja jatkuva itsensä kehittäminen. Pyrin työssäni
monipuolisuuteen ja moniulotteisuuten. Teatterin tekeminen on parhaimmillaan suurta nautintoa ja yhdessä kokemisen riemua. Pahimmillaan
se haukkaa elämästäsi kohtuuttoman suuren palan työn ulkopuolisesta
elämästä.

MYYNTI:

Teatterin lippukassa
puh. 044 364 8830
myynti@varkaudenteatteri.fi

Liput toimituskuluineen alk. 20-15 €

Varkauden Teatteri | Laivalinnankatu 29 | 78200 Varkaus | www.varkaudenteatteri.fi

