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Yksi vuosikymmenen innostavimmista ja liikuttavimmista esityksistä
The Village Voice, Deborah Jowitt, 22. joulukuuta 2009 (Yhdysvallat)
Vuoden 2006 parhaimmistoa / 10 parasta -lista
The New York Times, John Rockwell, 24. joulukuuta 2006 (Yhdysvallat)
Vuoden 2006 tanssipoiminnot / Kriitikon valinta
The Boston Globe, Karen Campbell, 31. joulukuuta 2006 (Yhdysvallat)
Tärkeä teos (2006)
Merkittävä koreografi (2006)
Huomionarvoinen ryhmä (2006)
Ballet-Tanz, Das Jahrbuch 2006 kriitikoiden Michael Crabb (Kanada), Ora Brafman
(Israel) ja Akiko Tachiki (Japani) listaus

Paras nykytanssi ensi-ilta (2004/2005)
Merkittävin esitys (2004/2005)
Dance Europe, Kriitikon valinta, lokakuu 2005 (Iso-Britannia)
…hätkähdyttävä voittaja. --- Borrowed Light on aidosti “Appalachian Spring” -teoksen lapsi,
eikä amerikkalaisen modernin tanssin rakastajalle voi antaa sen suurempaa kunniaa. Kaikki
tanssijat – komeita, kauniita, vahvoja kuin kallio – ja laulajat ansaitsevat tulla mainituiksi.
The New York Times, John Rockwell, 21. heinäkuuta 2006 (Yhdysvallat)
… tinkimätön ja syvällisesti koskettava teos jossa tanssijat, muusikot ja suunnittelijat jakavat
merkittävän saavutuksen. -- [teos] muodostuu ihmisen taipaleenvertauskuvaksi – miten
elää todellinen, hyvä elämä.
The Dominion Post, Jennifer Shennan, 13. maaliskuuta 2008 (Uusi-Seelanti)
[Perth International Arts] festivaalin kohokohta
The Australian, Victoria Laurie, 4. maaliskuuta 2008 (Australia)
Ylivertaista taiteilijuutta
The Australian, Rita Clarke, 3. maaliskuuta 2008 (Australia)
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Soul Shakers – suomalainen opettaa meille omasta hengellisestä perinnöstämme. -Harvoin viime aikoina on nähty täysipainoista tanssia joka näyttää olevan riuhtaistu suoraan
sielusta, täysin ilman temppuja tai kerskailun elementtejä.
Village Voice, Deborah Jowitt, 21–27. marraskuuta 2007 (Yhdysvallat)
Saarisen koreografinen ääni kaikuu hyvin selkeästi, muistuttaen suuria nykytanssin tekijöitä,
kuten Jiří Kylián, Angelin Preljocaj ja William Forsythe, joiden työt nousevat taitavuuden
yläpuolelle, koskettamaan sielua. Nähtyäni tämän, kohdallani ensimmäisen poiminnan
Saarisen vaikuttavista koreografisista lahjoista, odotan innolla uutta elämystä.
Gay City News, Gus Solomons Jr, 15–21. marraskuuta 2007 (Yhdysvallat)
[Borrowed Light on] valaiseva: voimakas, hätkähdyttävän omaperäinen kuvaus
yhteisöllisestä omistautumisesta, erilainen kuin mikään muu kokemani --- Mikki Kuntun
nerokas valaistus luo vahvan, sinisävyisten valojen virran, joka liikkuu ja vaihtuu, nauliten
tanssijat tarkasti rajattuihin valokeiloihin, joissa he kylpevät utuisessa valonhämyssä. --Esityksessä on...syvä tunne kumulatiivisesta katharsiksesta, joka on voimakas, alkukantainen
ja unohtumaton.
The Boston Globe, Karen Campbell, 21. heinäkuuta 2006 (Yhdysvallat)
Tero Saarisen Borrowed Light on festivaalin kruunaava aarre. --- Saarinen kääntää
esityksessä hehkuvan uskonnollisen kiihkon luovaksi intohimoksi. Se liikkuu mystisistä
syvyyksistä aistilliseen ekstaasiin, kutoo äänen ja liikkeen monisyiset rytmit karun
minimalistiseen lavastukseen. Esitys on ajaton ja syvästi liikuttava.
Dance Europe, Maggie Foyer, elokuu/syyskuu 2005 (Iso-Britannia)
Tanssi kanavoituu teoksessa oudoksi, väkivaltaiseksi ja monimutkaiseksi hengen ja lihan
väliseksi kamppailuksi. En ole koskaan nähnyt tai kokenut mitään vastaavaa.
The Independent, Jenny Gilbert, 10.huhtikuuta 2005 (Iso-Britannia)
Tämä on kiinnostava rituaalin haltuunotto, sekä tanssijoilta että laulajilta.
The Observer, Rose Jennings, 10. huhtikuuta 2005 (Iso-Britannia)
Rikkaan omaperäinen ja suoraselkäisen älykäs.
The Guardian, Judith Mackrell, 8. huhtikuuta 2005 (Iso-Britannia)

