
                                            
 
 
Tiedote 27.4.2015 
 
Tero Saarinen Companyn uutuusteokselle ylistävää palautetta Keski-Euroopasta 
Kansallisteatterin kauden päätösvierailu Morphed Suurella näyttämöllä 20.–23.5.2015 
 
Tero Saarisen ryhmän uusin teos Morphed sai varauksettoman positiivisen vastaanoton ensimmäisellä 
ulkomaankiertueellaan Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Itävallan päälehti Kronen Zeitungin (23.3.) mukaan 
Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä 20.–23.5. vierailevaa teosta ”leimaa ilmaisu- ja elinvoimaisuus”,  koreografia 
on ”äärimmäisen vakuuttava” ja tanssijoiden taidokkuus on ”henkeäsalpaavaa”.  
 
Saksalaismedioissa Saarisen vaikuttavaksi, jopa tyrmääväksi luonnehditun koreografian ohella erityishuomiota 
herätti kahdeksan miestanssijan ”raju ja paljas tulkinta” (Allgemeine Zeitung, 21.3.), teoksen ”lumoavan 
omaperäinen” tunnelma (Frankfurter Rundschau, 23.3.) sekä Mikki Kuntun ja Teemu Muurimäen moniulotteinen 
visuaalisuus.  
 
Miehisyyden – ja ihmisyyden – moninaisuutta käsittelevä Morphed on Saarisen koreografia kahdeksalle miestanssijalle Esa-
Pekka Salosen musiikkiin. Suomalaismedia luonnehti teoksen ensi-iltaa muun muassa yhdeksi viime kesän Helsingin 
juhlaviikkojen huippuhetkistä (HS 2.9.) sekä ”miesten taiteellisen ilmaisun triumfiksi” (Demokraatti 19.8.), jonka 
”audiovisuaalinen kokonaiselämys koskettaa syvältä, voimakkaasti ja pitkään” (TS 18.8.). 
 
Morphed nähdään kevään aikana Kansallisteatterin ohella vielä Ranskassa ja Japanissa. 
 

 
”Suomen tunnetuin koreografi teki jälleen vaikutuksen uusimmalla teoksellaan.” 
TANZNETZ.DE, Marieluise Jeitschko, 1. huhtikuuta, 2015 (Saksa) 
 
“Vaikuttava --- miehisyyden määritelmän tematiikkaa ilman kliseitä --- Morphedia leimaa ilmaisu- ja elinvoimaisuus; 
koreografia on äärimmäisen vakuuttava --- tanssijoiden taidokkuus on henkeäsalpaavaa --- teki syvän vaikutuksen”  
KRONEN ZEITUNG, Aschauer, L., 23. maaliskuuta 2015 (Itävalta)  
 
“...kaunista koreografiaa, joka liikkuu nykytanssin, buton ja klassisen baletin välimaastossa. Ponnekkaiden hyppyjen 
vastapainona niinikään koskettavaa, vaikeaa liikettä. --- Mylvivät aplodit erikoiselle, persoonalliselle, lumoavalle esitykselle.” 
NEUES VOLKSBLATT, Pia, 23. maaliskuuta 2015 (Itävalta)  
 
 “Miehet todella antavat kaikkensa --- tyrmäävä tanssiesitys --- lumoavan omaperäinen, pikantti tunnelma”  
FRANKFURTER RUNDSCHAU, Sylvia Staude, 23. maaliskuuta 2015 (Saksa)  
 
“Vaikuttava teos --- hienovarainen koreografia antaa tilaa tanssijoiden rajulle ja paljaalle tulkinnalle.”  
ALLGEMEINE ZEITUNG, Melanie Suchy, 21. maaliskuuta 2015 (Saksa)
 
Laajempi kooste kaikista tähän mennessä ilmestyneistä arvioista ladattavissa täältä ja kokonaiset arviot täältä 
 

 
Näytännöt ke 20.–la 23.5. klo 19, Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö 
Kesto 1 tunti, ei väliaikaa. Yleisökeskustelut näytäntöjen jälkeen.  
Teoksen musiikkiin keskittyvät ennakkokeskustelut johtaa säveltäjä Osmo Tapio Räihälä;  
Lavaklubi to 21.5. ja la 23.5. klo 17.30. 
 
Liput 15-48€ Kansallisteatterin lippumyymälä p. 010 733 1331 (ma ̶ la 9 ̶19; 0,083€/pmv/mpm) ja Lippupiste www.lippu.fi  



 
 
Kuvamateriaali painokelpoisena: terosaarinen.com/en/media/images/repertoire/morphed Kuvaajan nimi mainittava. 
Videotrailer: https://vimeo.com/104306419 
Arviot ja muita tekstimateriaaleja teoksesta: terosaarinen.com/en/media/press_kits/repertoire/morphed_-_suomeksi 
 
kansallisteatteri.fi/esitykset/morphed | terosaarinen.com | facebook.com/events/297913440368823/ 
 
 
Lisätiedot, lehdistöliput 
 
Mia Hyvärinen 
KANSALLISTEATTERI 
Mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi 
#050 540 50 62, www.kansallisteatteri.fi 
 
 
Tero Saarinen Company 
Morphed 
 
Koreografia  
Tero Saarinen 
Musiikki  
Esa-Pekka Salonen  
Concert étude for solo horn (2000), Foreign Bodies (2001), Violin Concerto (2009) 
Valo- ja lavastussuunnittelu  
Mikki Kunttu 
Pukusuunnittelu  
Teemu Muurimäki 
Äänisuunnittelu  
Marco Melchior 
 
Tanssi  
Janne Aspvik 
Ima Iduozee 
Leo Kirjonen 
Saku Koistinen  
Mikko Lampinen 
Pekka Louhio 
Jussi Nousiainen 
David Scarantino 
 
Kantaesitys 16. elokuuta 2014, Helsingin juhlaviikot, Kansallisoopperan päänäyttämö   
Tuotanto Tero Saarinen Company  
Yhteistyössä Helsingin juhlaviikot sekä Opéra Théâtre de Saint-Étienne (Ranska) 


