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Minna Canth 

Anna Liisa 
 

Teatteri Avoimissa Ovissa saa 14.9.2016 ensi-iltansa Minna Canthin klassikkonäytelmä Anna Liisa. 
Esityksen ohjaa Heini Tola ja rooleissa nähdään Huojuvasta talosta (2013) ja Työmiehen vaimosta 
(2014) tuttuja näyttelijöitä. 
 
tiedustelut ja haastattelupyynnöt tuottaja Sinna Laaksonen (09) 4342 5113 
 
 

Minna Canthin klassikkonäytelmä on ihmiskuvauksessaan viiltävän tarkka ja herkkäviritteinen, nykykatsojal-
le samanaikaisesti rakkaustarina, trilleri ja tragedia. Anna Liisan tarina kerrotaan tukahdutetuin tuntein ja 
raivoisin tunteenpurkauksin, unenomaisin kuvin ja lyyrisin lauluin. 
 

Anna Liisa on vuosien ajan kantanut yksin synkkää salaisuuttaan. Henkisessä romahdustilassa hän on 
tappanut vastasyntyneen lapsensa eivätkä teosta tiedä muut kuin lapsen isä ja tämän äiti. Voidakseen 
unohtaa ahdistavat muistonsa on Anna Liisa päättänyt mennä naimisiin miehen kanssa, jota ei rakasta. 
Kun paikalle saapuu entinen rakastettu, alkaa taistelu Anna Liisan rakkaudesta. Tilanteet tihentyvät, jännit-
tyvät ja lopulta Anna Liisa tunnustaa tekonsa. Totuuden ilmitulo romahduttaa monen maailman, mutta moit-
teettomista kulisseista halutaan pitää kiinni viimeiseen asti. Vain Anna Liisa on valmis murtamaan tämän 
valheellisuuden.  
 
Anna Liisa on nuoren naisen kasvutarina, mutta se on myös kertomus yhteisön suvaitsemattomuudesta, 
armottomuudesta ja häpeästä. Syyllisyyden ja sovituksen ajattomat teemat polveilevat läpi näytelmän. Tä-
män päivän Anna Liisa kysyy, miten vapautua raskaasti painavasta syyllisyydestä, ympäristön langettamis-
ta paineista ja vaatimuksista olla virheetön, vahva ja menestyvä. 
 

 
 

teksti Minna Canth 
dramaturgia ja ohjaus Heini Tola 
skenografia Veera-Maija Murtola 
musiikki Suvi Isotalo 
valosuunnittelu Antti Kujala 
koreografinen konsultaatio Marjo Kuusela 
 

rooleissa Kai Bäckström, Paavo Kerosuo, Karoliina Kudjoi, 
 Helmi-Leena Nummela, Jukka Pitkänen, Petriikka Pohjanheimo 
 
ensi-ilta 14.9.2016 liput 22–47 / 20–45 / 12–37 €, show & dinner 86 € 
esitykset ajalla 13.9.–13.12.2016 (09) 4342 510 (ti–pe 11–14) ja Lippupiste 
 

Oheisohjelmistona teatterin lämpiössä keskustelusarja Kohtaamisia kirjailijan kanssa. 4.10. Vanajan vanki-
lan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen: nainen – rikos – häpeä. 1.11. psykologi Hannele Törrönen: kielletty 
viha – vaietut perinnöt – äitiyden yksinäisyys. 29.11. piispa Irja Askola: vapaus – vastuu – velvollisuus. 


