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He-Li-Katin inventoi r9 runoilijan teksteiä. Kuvassa vasemmalta Kimmo fårvelä. Pia fårvi, Esa Lindholm, Sirkku Lahdesmäki ja luhani Poikkijoki.
Kuva: Maisa Järvelä
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Musiikki- ia puhetaito yh-
distys He-Li-Kat on koon-
nut mielenkiintoisen esi-
tyksen nykyrunoilijoiden
teksteistä. Teos osittaa, että
suomalainen moderni runo
on voimissaan.

Lassi Nummen runosta
nimensä saanut Inventaa-
rio-esitys pitää sisällään
monenlaisia turumailuja
elämänmenosta. Neljän
miehen ja neljän naisen
tulkitsemat tekstit toimi-
vat energisenä vuoropuhe-

luna.
Puolitoistatuntinen e sitys

on tuhti paketd. Liki parin-
kymmenen runoilijan teks-
tien kulku vaatii katsojalta ja
kuulij alta uteliaisuutta mat-
kalle sanojen maailmaan.
foukosta löyqry herkkiä rii-
meiä ja sopivasti ronskim-
paakin puhetta.

Valtaosa esityksen runoi-
lijoista on miehiä. Valikoi-
massa on mukana säkeitä
mm. Finlandia-palkitulta
Mikko Rimmiseltä, edes-
menneeltä farkko Laineelta,

lart Tervolta ja rockmuu-
sikko, runoiliia A.W Yrjä-

nältä.
Ohj aaj a Auli-Maritta Ruus-

kanen on saanut esiintyjät
keskenään hyvään balans siin
ja liildmminen näyltåmöllä
on luontevaa. Tekstit ovat si-
sdistettyjä, joten niiden tun-
toja on helppo kokea.

Mieleen päällimmäisinä
1äivät Kimmo färvelän rau-
hallinen, mutta vangitseva
esiintyminen ja Sirkku
Lähdesmäen tanssikuviot.
Kalevi Räisälän karismassa
on taikaa ja Eeva fokelan
tulkinnat luonteikkaita. Pia

|ärven ääni on selkeän soin-
nukas.

Esitys jakautuu taval-
laan kahteen osaan. En-
simmäisessä osiossa lausu-
vat miehet, toisessa naiset.
Ratkaisu antaa kokonai-
suudelle jäntevyyftä. Lop-
pupuolella nähdään myös
yhteisesityksenä hauskasti
toteutethr lohanna Venhon
runo IATUA!

Tekstien kudelmassa on
alakulon raita, vaikka osa
hauskoja onkin. Rakkau-
den riimejä ei juuri kuulla,
sanojen polulla liikutaan
muistoista arjen särmiin.

Lautarakenteiset lavas-
teet ovat täynnä symboliik-

kaa ihmiselon keskeneräi.
syydestä. Paikoin turhan
hämärät valot fättivät lau-
sujien ilmeet välillä arvai-
lujen varaan.
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