
äyttelijän, ohjaajan, tuottajan ja 
viihdealan yrittäjän Otto Kaner-
van arki on vauhdikasta. Nyt mies 
nauttii siitä, että voi keskittyä vain 

yhteen asiaan, hirviönä olemiseen.

Ystävyydestä, suvaitsevaisuudesta ja itsensä tun-
temisen tärkeydestä. Haluan uskoa ihmisen 
hyvyyteen; ihmiset tekevät asioita myös kyvyt-
tömyyttään. 

Ulkonäkönsä vuoksi suolle yksin asumaan 
karkoitettu Shrek on yksioikoinen, itsekäs ja 
sosiaalisesti kömpelö erakko, joka väittää ettei 
kaipaa ketään rinnalleen, koska on tottunut 
pärjäämään yksin. Hänen on opeteltava luot-
tamaan toisiin, mikä ei ole helppoa.

Minulle tulee mieleen tietokoneen armoille 
yksin omaan huoneeseensa jäänyt nuori, joka 
syrjäytyy. Hän ajattelee ettei tarvitse ketään, 
että tietokone ja virtuaalimaailma riittävät. 
Vähitellen hänestä tulee ihminen, joka ei 
pysty kohtaamaan muita.

Olen, sillä saan tehdä sitä työtä, mitä olen  aina 
halunnut tehdä. Onni muodostuu työstä ja 
perheestä. Pitkät työkomennukset vierailevana  
näyttelijänä ovat perheen kannalta haastavia, 
joten tässä elämäntilanteessa olen jättänyt 
omat menoni aika vähälle.

Tykkäsin esiintyä jo pikkupoikana, soitin kita-
raa ja lauloin. Aina, kun jotain lasta tarvittiin 
mukaan Valkeakosken teatteriin, se olin minä 
joka menin. 
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|MOTTO: 

|AJANKOHTAISTA: 

Pyrin Teatterikorkeakouluun jo 15-vuotiaana,  
mutta minun käskettiin mennä vielä  kotiin kasva- 
maan. Lukion jälkeen pyrin uudestaan ja pääsin.

Minusta oleellista ei ole se, onko j oku esitys 
tehty alun perin lapsille vai aikuisille, vaan se 
miten ja kenen seurassa kokemuksen voi jäl-
kikäteen purkaa. Ei teatteri ole niin vaarallista 
kuin luullaan. Lapset näkevät paljon pahempia 
asioita yksin tieto koneen ääressä istuessaan.

Teatterin kautta lasten ja nuorten kanssa voi 
keskustella vaikeistakin asioista. Esimerkkinä 
tästä on Juice – taiteilijaelämää -musikaali, jossa 
esitin Juice  Leskistä. Lapseni näkivät esityksen 
niin monta kertaa että oppivat biisitkin  ulkoa. 

Kerroin heille näyt   televäni taiteilijaa, joka  
alkoholisoitui ja kuoli huonojen elämäntapo-
jen seurauksena. Kävin poikieni kanssa hieno-
ja keskusteluja siitä, miten alkoholia kannattaa 
käyttää ja miten ei. | MINNAMARIA KOSKELA


