
Jorma Elon palkittu Kesäyön unelma Kansallisbaletin ensi-illassa

Shakesperan romanttinen komedia ja Mendelssohnin musiikki valloittavat balettinäyttämön

Suomen Kansallisbaletin kauden viimeisenä päänäyttämön ensi-iltana nähdään Jorma Elon koreografia Kesäyön unelma. Elo on toteuttanut teoksen
Wienin valtionoopperan baletille vuonna 2010, ja hänet on palkittu tanssimaailman Oscarina tunnetulla Benois de la danse -palkinnolla tästä teoksesta.

Muun muassa American Ballet Theatrelle, Nederlands Dans Theaterille, Tanskan Kuninkaalliselle baletille sekä Bostonin baletille koreografioita luonut
Jorma Elo on tunnettu Suomessa ja maailmalla etenkin abstrakteista lyhyistä teoksistaan. Kesäyön unelma on hänen ensimmäinen kokoillan balettinsa.
”Felix Mendelssohn-Bartholdyn musiikki Kesäyön unelma -näytelmään on aina koskettanut minua emotionaalisesti. Laadin itse teoksen musiikillisen
dramaturgian ja liitin mukaan muita itselleni läheisiä saman säveltäjän teoksia kuten kaksi viimeistä osaa hänen viulukonsertostaan”, Elo kertoo teoksensa
musiikista.

Kesäyön unelma perustuu William Shakespearen romanttiseen komediaan, jossa ihmisten ja keijujen elämät punoutuvat toisiinsa taianomaisessa
metsässä antiikin Kreikassa. ”Mielestäni keijujen valtakunta edustaa tietynlaista täydellisen rakkauden utopiaa, jossa kaikki voivat olla prinssejä ja
prinsessoja. Teoksen muut hahmot edustavat puolestaan realistisempaa rakkauden kuvaa, johon sisältyy myös vaikeuksia ja ristiriitoja”, Jorma Elo pohtii.
Teoksen satumainen lavastus ja puvut ovat Sandra Woodallin käsialaa, valaistuksen on suunnitellut Linus Fellbom.

Kansallisbaletissa Kesäyön unelman päärooleissa nähdään Titaniana Maria Baranova ja Tiina Myllymäki, Oberonina Sergei Popov ja Michal Krčmář
sekä Puckina Samuli Poutanen ja Frans Valkama. Orkesteria johtaa Pietro Rizzo.

Television kuvausryhmille järjestetään erillinen mahdollisuus kuvata teoksen näyttämöharjoituksia uutisointiaan varten tiistaina 21.4. ja keskiviikkona 22.4.
Pyydämme tv-ryhmiä ottamaan ennakkoon yhteyttä Kansallisoopperan tiedotukseen kuvausajan sopimiseksi.

Ensi-ilta 24.4. klo 19, muut esitykset 25.4., 28.4., 29.4., 30.4., 6.5., 8.5., 12.5. ja 15.5. klo 19

Teosesittelyt 28.4. ja 6.5. klo 18.15
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Teoskuvat ovat maksutta tiedotusvälineiden käytettävissä Kansallisoopperan aineistopankissa. Aineistopankin käyttäjiksi voi rekisteröityä Oopperan www-sivujen kautta. Ensi-
iltateosten kuvat ovat käytettävissä aineistopankissa ensi-iltaviikon loppupuolelta alkaen.


