
 
 

Tiedote 12.3.2021 

Rakkauden päätöksen striimaus nähdään 
maanantaina 
 

Uusi striimausajankohta Rakkauden päätökselle on maanantai 
15.3. kello 19.00. 

 

Näyttelijät Katariina Kaitue ja Timo Torikka säkenöivät rooleissaan yleisön ja kriitikoiden 
suosikkiesityksessä Rakkauden päätös. Kansallisteatteri tarjoaa esityksen Omapohjan 
näyttämöltä ainutkertaisena livestriiminä tulevana maanantaina 15.3. kello 19.00. Se 
on katsottavissa maksutta Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla ja Facebook-
tapahtumassa kahden viikon ajan. 

 

Pascal Rambertin kansainväliseksi hitiksi nousseessa Rakkauden päätöksessä mies ja nainen 
puhuvat eron hetkellä suunsa puhtaaksi. Kun rakkauden suljettu piiri avautuu, on mittakaavana 
koko kosmos ja sananvaihto julmaa, kaunista, runollista, intiimiä, tunnistettavaa ‒ ja hauskaa. 

Miehen ja naisen monologeista rakentuva teos kertoo rakastamisen mahdollisuudesta ja 
inhimillisen kommunikaation vaikeudesta. Koruttomuudessaan puhutteleva esitys luottaa 
teatterin ytimeen: näyttelijän ilmaisuvoimaan ja säkenöivään lavakarismaan. Miehen ja naisen 
rooleissa näyttämöllä säteilevät Timo Torikka ja Katariina Kaitue. 

Pascal Rambert on kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu ranskalainen ohjaaja, kirjailija ja 
koreografi. Rambertin kirjoittama ja ohjaama Rakkauden päätös (Clôture de l’amour) 
kantaesitettiin Avignonin teatterifestivaaleilla vuonna 2011. Sittemmin esitys on nähty lukuisia 
kertoja eri puolilla maailmaa ja palkittu arvovaltaisilla teatterialan palkinnoilla.  

Rakkauden päätös sai Suomen kantaesityksensä Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 8.11.2019. 
Teoksen oli määrä saada lisänäytäntöjä Omapohjassa kevätkaudella, mutta koronarajoitusten 
vuoksi näytännöt peruttiin. Esitys oli tarkoitus näyttää yleisölle striimattuna torstaina 11.3., mutta 
aikataulu muuttui, koska esitys peruttiin viime hetkellä mahdollisen korona-altistuksen vuoksi. 
Rakkauden päätöksen ehti nähdä Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 18 näytännössä 4480 
katsojaa.  

Esityksestä on tehty myös lukudraamataltiointi. Se tulee uudelleen maksutta kuultavaksi 
Kansallisteatterin Äänikanavalle huhtikuun ajaksi.  

Pascal Rambertin itsensä ohjaama ja Timo Torikan suomentama esitys nähdään Omapohjan 
näyttämöltä livestriimattuna 15.3.2021 kello 19.00.  



 
 

Työryhmä 
Rooleissa Katariina Kaitue ja Timo Torikka 

Ohjaus ja suunnittelu Pascal Rambert Suomennos Timo Torikka Dramaturgi Eva Buchwald 

Striimauksen tekninen työryhmä / Tuottaja Petri Tarkiainen Toteutus Petri Tarkiainen, Matias 
Koivuniemi Valaistus Ilkka Niskanen Ääni Jani Peltola 

 

Livestriimaus 15.3.2021 kello 19.00. 

Katso esitys Facebookissa. 

Katso esitys Tapahtumakanavalla. 

Katsottavissa Facebook-tapahtumassa ja Kansallisteatterin Tapahtumakanavalla suoran 
lähetyksen jälkeen kahden viikon ajan. 

 

 

Lisätiedot 

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho 
Sähköpostiosoite mika.myllyaho@kansallisteatteri.fi 
 

Viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen 
Sähköpostiosoite mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi 
Puhelinnumero 050 540 5062 

 

https://fb.me/e/2pJLflLPl
https://kansallisteatteri.fi/tapahtumakanava/
mailto:mia.hyvarinen@kansallisteatteri.fi

