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JULKAISUVAPAA 24.11.2015 
 

Krogerus 

Majakanvartija 
– tuokioita Tove Janssonin jalkojen juuressa 
 
 
Teatteri Avoimissa Ovissa saa 9.2.2016 kantaesityksensä Anna Krogeruksen näytelmä Majakanvar-
tija. Esityksen ohjaa Sakari Kirjavainen. 
 
tiedustelut ja haastattelupyynnöt tuottaja Sinna Laaksonen (09) 4342 5113 
 
Kaikilla meillä on esikuvia. Idolissa näemme ihannekuvan itsestämme ja sen millaisina toivomme muiden 
näkevän meidät. Työryhmämme löysi yhteiseksi idolikseen Tove Janssonin. 
 

Mä oon aina haaveillu siitä. Että mä saisin esit-
tää sitä, näytellä Tovea. Mullon täsmälleen 
samat tavotteet elämässä: työ ja rakkaus. Siinä 
järjestyksessä. 
 
Toven tinkimättömyys sai meidät kysymään: 
Pystynkö samaan? Olenko ollut uskollinen 
itselleni? Matkasimme Toven kanssa yli kah-
den vuoden ajan peilaten omaa taiteilijuuttam-
me ja itsestämme kertomiamme tarinoita idoli-
amme vasten. 
 
Mä tarviin mielikuvitusystävän, sisäisen kave-
rin, joka sanoo mulle, että: ”Joo, joo, just näin. 
Näin voi elää.” Sitäpaitsi mähän oon vähä sen 
näkönenkin. Vai mitä? 
 
Komediaa alkoi syntyä kun etäisyys ihannemi-
nän ja todellisten toimiemme välillä paljastui – 
toisinaan jopa itsellemme. 
 

Haluan vaan mörkö vieköön sanoa teille kaikille, että Tove ei ole teidän salonkinne eikä laivalaituri! Tove ei 
ole teidän! Tove on minun koska minä rakastan Tovea ja te ette, ainakaan yhtä hyvin kuin minä! 
 
Huomasimme, että myös ihailtu ihminen kantaa epävarmuutta ja syviä ristiriitoja, kuten me kaikki. Tove 
muuttui idolista ihmiseksi, kanssakulkijaksi, sinäksi, jota ilman ei ole minää. 
 
Minä piirrän sinua, ja sinä piirrät minua. 
 
Näkyviin alkoi nousta suurempi elämän kudos; hauska, traaginen ja selittämätön. Miten tulla hyväksi silmu-
kaksi tuossa kudoksessa, sellaiseksi joka kestää ja rakastaa? 
 
käsikirjoitus Anna Krogerus ja työryhmä 
ohjaus Sakari Kirjavainen 
valo- ja äänisuunnittelu Janne Auvinen 
lavastus ja puvustus työryhmä 
 
rooleissa Anu Koskinen, Eeva Putro, Ella Pyhältö 
 
ensi-ilta 9.2.2016 (09) 4342 510 (ti–pe 11–14) 
esitykset ajalla 8.2.–28.4.2016 Lippupiste 0600 900 900 (1,98 € + pvm) 
liput 22–47 / 20–45 / 12–37 € myynnissä myös premium- ja show & dinner -liput 


