
 
 

Rikinkeltainen taivas -teatteriesityksen 
digitaltiointi 
Taustoja ja keskusteluaiheita yhteistä katsomista varten  

Kysymykset ja keskusteluaiheet on laatinut Helsingin luonnontiedelukion äidinkielen 
ja kirjallisuuden lehtori Ulla Haukka-aho. 

 

Kirjailija Kjell Westö 
Kirjailija Kjell Westö (s. 1961) on helsinkiläinen kirjailija. Rikinkeltainen taivas on hänen seitsemäs 
romaaninsa. Westö on voittanut mm. Finlandia-palkinnon romaanillaan Missä kuljimme kerran 
(2006).  

 

Rikinkeltainen taivas 

Rikinkeltainen taivas on intiimi ja musiikillinen matka, joka johtaa lapsuuden unenkaltaisesta 
kesäparatiisista 1960-luvulta sirpaleiseen nykymaailmaan, läpi toivon ja pettymysten täyttämien 
vuosikymmenten. Melankolian ja kauneuden läpäisemässä esityksessä sukupolvet, sukupuolet ja 
sosiaaliluokat törmäävät toisiinsa muistojen ja tosiasioiden kaleidoskoopissa. 

Sekä Kjell Westön romaani että näytelmän käsikirjoitus käsittelevät pitkää ajanjaksoa vuodesta 
1969 vuoteen 2016. 

Rikinkeltainen taivas -näytelmän kantaesitys oli Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 4.12.2019. 
Esityksen taltiointi on tehty Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä helmikuussa 2021. 
 

Työryhmä 
K, kirjailija Timo Tuominen / Pyry Nikkilä  
STELLA RABELL Annika Poijärvi  
ALEX RABELL Juha Varis  
LINDA VOGT / CLARA RABELL, Alexin ja Stellan äiti Pirjo Lonka  
KRISTER ”KRIDE” TUOMINEN / PER-OLOF ”POA” RABELL, Alexin ja Stellan isoisä  
Johannes Purovaara  
Lapset äänirooleissa Hilma Nieminen, Roope Nieminen, Olavi von Bagh 



 
 
 
Ohjaus Juhana von Bagh Dramatisointi Michael Baran Romaanin suomennos Laura Beck 
Koreografia Jyrki Karttunen Lavastus Kati Lukka Pukusuunnittelu Tarja Simone Valosuunnittelu 
Ville Toikka Äänisuunnittelu Tatu Nenonen Videosuunnittelu Pyry Hyttinen Naamioinnin 
suunnittelu Jari Kettunen Ohjaajan assistentti Alise Polačenko  

 

Pohdittavaa ennen esitystä 

• Mitä aiheita Kjell Westö usein käsittelee?  

• Mitä ennakko-odotuksia katsojilla on?  

• Onko joku lukenut romaanin tai nähnyt elokuvan? 

 

Pohdittavaa katsomisen aikana 

• Valitse joku henkilö ja seuraa hänen toimintaansa ja roolin tekemistä esityksen aikana. 

• Miten tanssi, liike ja lavastus jakavat näytelmän aikaa ja tapahtumia? 

 

Pohdittavaa katsomisen jälkeen 
Näytelmän tapahtumat sijoittuvat vuoden 1969 kesästä vuoden 2016 syksyyn. Näytelmä on 
rakenteeltaan monikerroksinen. Näytelmä alkaa ja päättyy samaan näkymään, jossa K. seisoo 
mustan aaltopeltimäisen esiripun edessä. Näytelmässä musiikki kuvaa aikakautta ja näytelmän 
tapahtumia tai luonnehtii jonkun henkilön tilaa. Esimerkiksi K:n isän lempimusiikki on George 
Harrisonin musiikkia. 

• Mitkä kohtaukset toistuvat, ja millaisina ne toistuvat esityksessä? Miksi? Mitä ne 
merkitsevät näytelmän henkilöille? Miten toistot toteutetaan? 

• Miten lavastus liittyy aikaan ja muistamiseen? Miten puvustus muuttuu näytelmän aikana?  

• Näytelmässä musiikki kuvaa aikakautta ja näytelmän tapahtumia tai luonnehtii jonkun 
henkilön tilaa. Missä kohtauksessa soivat esimerkiksi Maurice Ravelin Bolero, A-han Take 
On Me, The Beatlesin Something, Bob Dylanin Lay Lady Lay ja John Barryn You Only Live 
Twice? 

• Näytelmässä on runsaasti koreografi Jyrki Karttusen luomaa liikettä. Mitä liike ja tanssi 
kertovat näytelmän aiheista?  

• Mitä merkityksiä näytelmän nimi Rikinkeltainen taivas saa?  
 
Esityksessä kuultava musiikki on kuultavissa Spotifyssa Rikinkeltainen taivas -soittolistalla.  
 

https://open.spotify.com/playlist/2FnsdrT8GpvuPPFpgwapbq?si=90418bc036c84a23


 
 
Näytelmässä kuusi näyttelijää esittää kaikki näkyvät roolit.  

• Arvioikaa näyttelijäntyötä. 

• Miten henkilöt muuttuvat näytelmän aikana? Mitä henkilöistä näytetään, mitä ei? 

• K. ja Rabellit kuuluvat eri yhteiskuntaluokkiin. Miten lavastus ja puvustus tuovat eron esiin? 

• Mitkä esineet liittyvät Rabellien kulttuuriin? 

 

Näytelmässä puhutaan paljon muistamisesta, valehtelusta, roolien esittämisestä ja rehellisyydestä. 
Westön romaanin toinen motto on Samuel Beckettin näytelmästä Krapp´s Last Tape: ”Perhaps my 
best years are gone. When there was a chance of happiness. But I wouldn´t want them back. Not 
with the fire in me now.” 

• Miten romaanin motto liittyy näytelmän teemaan? 

• Jos joku on lukenut romaanin Rikinkeltainen taivas, niin mitä eroja ja yhtäläisyyksiä 
teoksissa on? Mitä ne merkitsevät kokonaisuuden kannalta? Mikä korostuu romaanissa, 
mikä näytelmässä?  

• Lopuksi voi jutella vapaasti ajatuksia nähdystä. Millaisen tunnelman se jätti? 

 

Lavastus ja puvustus ovat olennaisia esityksen tunnelman luojia.  

• Miten lavastus liittyy aikaan ja muistamiseen? 

• Miten puvustus muuttuu näytelmän aikana?  

• Näytelmän tapahtumat sijoittuvat Etelä-Helsinkiin Ehrensvärdintielle, Lauttasaareen, Taka-
Töölöön Messeniuksenkadulle, Ramsvikiin, Espooseen ja Berliiniin. Miten paikat näytetään 
katsojalle?  

• Mitä paikat kertovat henkilöiden maailmasta, asemasta ja yhteiskuntaluokasta? 

 

 

p.s. Kansallisteatterin juhlavuoden kunniaksi tammikuussa 2022 ilmestynyt Kai Häggmanin 
Päänäyttämöllä-teos (Tammi) avaa kansallisnäyttämön historian tuoreena ja elävänä. 
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