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Kesäkuisessa Helsingissä vuonna 1917 tapahtuu erikoinen vallankumous. Ääritolstoilainen kapinaliike valtaa Helsingin tuomiokirkon 18 tunniksi. Kansanjoukon
johdossa ovat kaksi hulluksi ja narriksi julistettua originellia, tulisieluinen juristi Jean Boldt ja Esplanadin
kulmassa muotiliikettä pitävä Josefina ”Sisar” Huttunen. Vallankumouksen tavoitteena on tyhjentää pankit
rahasta, pidättää kaupungin poliisipäällikkö ja saattaa
voimaan kristillinen kommunismi. Kirkosta tulee sirkus ja vallankumouksesta kabaree.
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Keitä ovat nämä ihmiset ja kuinka heidän käy? Kuinka
käy hyvyyden vallankumouksen? Vai yhäkö se jatkuu?
Ohjaaja Lauri Maijala kertoo esityksestä:
Ohjaajana minulla on ollut tavoite päästä näiden historiallisten, vallankumouksellisten henkilöiden nahkoihin ja
ymmärtää universaalia ihmisen tarvetta jättää jälkensä
maailmaan. Toisaalta olemme yrittäneet päästä irti historiallisesta kahleesta, ja löytää tapahtumien yhtymäkohdat nykyaikaan ja -ihmiseen – tänä aikana jolloin
maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Esityksen
ei ole tarkoitus olla vallankumouksellisten ylistys, ei liioin
tuomitseva, vaan ymmärtää ihmisten tarvetta ja halua
muutokseen niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisella tasolla.
Kenellä on oikeus tehdä vallankumous ja kenellä tuomita se? Entä syökö vallankumous kuitenkin lopulta aina
omat lapsensa? Kumpi voittaa – kyynisyys vai idealismi?
Esitys tulee olemaan värikäs, eikä sitä voi lokeroida mihinkään yksittäiseen tyylilajiin, se luo nahkansa jatkuvasti. Luvassa on runsaasti musiikkia, absurdia huumoria sekä todellisia ihmiskohtaloita, jotka hiljentävät. Vallankumous on todelliseen tapahtumaan perustuva ennen kertomaton tarina uskosta, toivosta ja hämmentävästä rakkaudesta. Pelit soimaan – katso ja parane!

