




eatterisalissa humisee outo
muinaislaulu kuin kirkkohol-
viin kiertämään jäänyt urku-
koraali. Vastustamattomalla
voimalla se kulkeutuu suo-
raan kuulijan selkäytjmeen.
Valas siinä laulaa sakeasti, kut-
suuja viettelee: tule Ioona, nie-

laisen sinut, nielaisen ihmisen ja
koko maailmankaikkeuden. Tanssija

Tero Saarinen huojuu näyttämöllä häikäise-
vässä valokolmiossa. Saarisen tulkitsema urbaani puku-
mies räpiköi kolmion sisällä etsien tietä ulos vankilasta.
Tietä ei ole. Ollaan siinä pisteessä historiaa, että ihminen
on hylännyt viimeisen mahdollisuutensa, tappanut sielun-
saja tuhonnut planeetaltaan kaiken elollisen.

Saarinen tanssii rikkoen ajan ja paikan sidonnaisuudet.
Hän on painotonja samaan aikaan Iyijynraskas, kelluu
ilmassa ja uppoaa hitaasti valtamerten pohjiin.

Hämeenlinnan Verkatehtaan yleisö on rnykistynyt valo-
tanssin voimasta. Tällaista ei näe usein - jos koskaan.
On helppo ymmärtää, miksi juuri Saarinen on nykytanssin
suosittu guru Suomessa ja maailmalla. Hänen uusin
koreografi ansa, Hämeenlinnassa ennakkona nähty Vox
Balaenae sai marraskuussa maailmanensi-iltansa Ranskas-
saja palaa ensi vuonna suomalaisen yleisön ihasteltavaksi.

AAILMA KARTTOJA hallitseva
vesija etäinen enne vedenpaisumuk-
sesta välittävät teoksen perustuntoja.
"Vedenalainen maailman on surrea-
listinen. Siihen on helppo sijoittaa
tunteva, aistiva ihminen käymään

viimeistä kamppailuaan luonnonvoimia vastaan. Teoksen
muoto on harkitusti kylmä", Saarinen sanoo uusimmasta
koreografiastaan.

VoxBalaenae on soolo tanssi amerikkalaisen nykysävel-
täjän Georg Crumbin ryhävalaan laulua imitoivaan musiik-
kiin. Se ei ole vain koreografin itselleen luoma elämän
kiteytymä, kuten maailmalla menestynyt hyvin henkilö-
kohtainen Hunt vuodelta 2002. Soolon pystyvät tanssi-
maan myös Saarisen ryhmän tanssijat Satu Halttunen,
Henrikki Heikkilä ja Sini Länsivuori,joiden kanssa
yhteistyössä se synnytettiin. Tärkeitä yhteistyökumppeita
ovat myös pukusuunnittelija Erika Turunen ja valotaitei-
lijaMikki Kunttu. Kunttu osaa lukea Saarista,jolle valo
on äärimmäisen tärkeä osa taidetta ja kertomuksen
dramaturgiaa.

"Näen valomuistoja, lapsuudessa koettuja hetkiä,joissa
valon kajo viivähtää sateisella maantiellä."

Valasmatkan parina esitettävässä, kuuden tanssijan tul-
kitsernassa Scheme ofThings -teoksessa Kuntun luoma valo-
torni on melkein pääosassa. Pilvenpiirtäjää muistuttava
rakennelma näyttää olevan tulessa valojen singahdellessa
lasirakennuksen seinää ylös ja alas. Kuva synnyttää herkäs-
ti mielikuvia New Yorkin sortuneista kaksoistorneista.
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Saarinen kehitti teoksen kaksi vuotta sitten maailman-
kuululle hollantilaiselle etherlands Dans Theater i.lle,
ja nyt koreografia siirtyi omalle ryhmälle. Scheme of
Things on samaan aikaan rujo ja runollinen sarja sattuman-
varaisiaja huonosti ajoitettuja kohtaamisia. Toisilleen
tärkeät ihmiset ovat liian lähellä toisiaan, ja samalla niin
kaukana. Saarislaiselle tanssille tyypillisistä ilmaisukeinois-
ta syntyy outo kauneus, joka törmäyttää nopean ja hitaan,
loittonemisen ja lähestymisen, pienen ja suuren.

Työ kirkastaa Saarisen omalaatuista maailmankuvaa,
jossa yhdistyvät itämaiset kulttuurit, suomalainen alku-
voima ja häikäilemätön rohkeus kokeilla erilaisia tyyli-ja
ilmaisukeinoja. Liikeja kehollisuuden voima ovat työkalut,
joilla hän kartoittaa ihmismieltä. Hän etsii improvisaation
avulla mielikuvia, tiedostamattomia aistihavaintojaja
niiden tuottamaa liikettä.

"Keho, liike, liikkuminen ja tanssi. Oma aikamme on
niistä vieraantunut, hukassa ja ihminen on täysin turta,
ei osaa kuunnella itseään."

Siksi Saarinen on iloinen, että pari miljoonaa suomalais-
ta katsoo sunnuntai-iltaisin tähtitanssia, nauttii liikkeen
voimasta ja kehonkielestät "Kunpa he vielä intoutuisivat
liikkumaan itsekin."

AARI E kertoo tajunneensa jo ensim-
mäisellä tanssitunnillaan nuorena poikana,
että hän haluaa tanssia, ja vain tanssia,
koko loppuelämänsä: "Se oli kuin voimakas
huimaus. En unohda sitä milloinkaan.
Ymmärsin, että minulla on tässä isompi

väline. Minun työni on kiteyttää ja tutkia kehon kieltä,
etsiä tietä ja jalostaa ilmaisua kohti ihmisen syvintä rituaa-
lista olemassaoloa."

Siihen hän sanoo tarvitsevansa tukevan pohjan, luotto-
taiteilijat, jotka ymmärtävät silloinkin, jos tulee tyhjä hetki.
"jos joudun sanomaan, että nyt olen kuulkaa aivan hukas-
sa, he tukevat, ja pääsemme yhdessä jatkamaan matkaa."

Ilman heitä, läheisiä työtovereita ja matkakumppaneita
Saarinen ei jaksaisikaan. Hejakavat, ideoivat, osallistuvat
ja tulkitsevat vaikeimmatkin yksityiskohdat. Oman ryhmä,
Tero Saarinen Company, syntyi vuonna 1996. Pari vuotta
aikaisemmin Saarinen oli jäänyt vapaaksi taiteilijaksi tans-
sittuaan Suomen Kansallisoopperassa vuodesta 1985läh-
tien. Hän kuului niihin onnellisiin,jotka saivat kiinnityksen
kansallisbalettiin suoraan balettikoulusta. Hän ei kuiten-
kaanjäänyt nauttimaan oopperan turvastaja etuisuuksista
pitkäksi aikaa.

"Baletissa oli miestanssin mahdollisuuksia kartoittanut
gaalailta. jotenkin tajusin silloin kirkkaasti, että minun on
itse luotava tila sille, mistä haluan kertoa ja miten."

Oli pakko jatkaa matkaa. Maailman uuden tanssin aree-
nat odottivat, ja Tero Saarinen Company on nyt vieraillut
kaikissa maanosissa, lähes 40:ssä maassa. 47-vuotias Saari-
nen on tehnyt yli 30 koreografiaa. Kansainväliset palkinnot
ja kunnianosoitukset ovat nostaneet hänet maailman tans-
sin kärkeen.







KIMÄTTÖMYYS ja ahkeruus
ovat Saarisen tavaramerkkejä. Mutta
kun maine lisääntyy, kiihtyy tahti vuosi
vuodelta. Suomalaista halutaan kaik-
kialle Amerikasta Kaukoitään, maailman
ympäri myötä- ja vastapäivään.

"Onjatkuvasti taisteltava jaksamisensa puolesta", Saari-
nen sanoo. Mutta hän haluaa yhä uudelleen yhtä palavasti
tarttua tarjottuihin tilaisuuksiin ja inspiraatioon. Taiteilija
hänessä on herkkä syttymään, mutta hän on opiskellut,
miten jalat pidetään maassa. Itsekuri auttaa kohtaamaan ja
kiertämään ympärillä leijuvia houkutusten hetteikköjä.

Saarisesta säteilee tarttuva into ja karisma, jotka leviä-
vät ryhmään ja lopulta yleisöön. Mutta hän tarvitsee myös
kykyä elää menestyksensä kanssajajakaa se nöyrästi.
Pitkillä opintomatkoillaan Nepaliin ja lapaniin Saarinen on
tutustunut shintolaisuuteen, erilaisiin buddhalaisuuden
vaihtoehtoihin. 1990-luvun alussa hän opiskeli Tokiossa
buto- ja kabukitanssin tekniikoita ja filosofiaa mestarinaan
Kazuo Ohno, jonka vaikutus oppilaan myöhempään tuo-
tantoon on ollut ratkaiseva.

Oppilas koki, millaista on kulkea monta tuntia vesi-
ämpäri pään päällä ja tuntea sen paino,
veden molskahteleva liike. Hän harjoit-
teli mielen hallintaa kävellen luostarin
kivilattialla ympyrää, pitkää, yhä laaje-
nevaa ympyrää. Itämaiset liikuntalajitja
rituaalitanssit ovat hänelle tuttuja myös
matkalta Baliin,jossa hän myötäeli
aamuun saakkajatkuneita kecak-apina-
tansseja. Hän on ehtinyt opiskella myös
kiinalaisen taijin hidastettua liikekieltä.

Koreografi käyttää oppimaansa halu-
tessaan kuvata ihmistä rajapinnoillaja
ääri tiloissa, lämmön ja äärimmäisen
kylmyyden kaksijakoisuutta.

"Kaiken ydin on kyvyssä olla rohkeas-
ti avoin ja rehellinen itselleen, mennä
oikeisiin tunteisiin eikä esittää niitä",
Saarinen kuvaa. "jokaisella sormenpääl-
läkin on oma painonsa ja tunteensa. Iholla on muisti ja
ahneus toiseen ihmiseen."

Hän sanoo etsivänsä myös eläinten llikekieltä, joka on
paljaampaaja avoirnempaa kuin luonnosta vieraantuneen
ihmisen: "jos olisin eläin, olisin susi tai lintu, kaikki linnut.
Lentäminen on kautta ihmisen historian ollut kiehtova
utopia, unelma painottomuuden tilasta. jos minulla olisi
siivet. jospa."

jaettua työtoveruutta myös esikuvia ja inspiraation lähtei-
tä. Saarisen suuriin taiteellisiin esikuviinsa kuuluu venäläi-
nen elokuvantekijä Andrei Tarkovski, marttyyri,joka kuo-
li syöpään keskenjääneen uransa korkeimmalla vuorella.

"Tarkovskin elokuva ikonimaalari Andrei Rublevistaja
. siinä oleva kohtaus,joka kuvaa kellonvalamisen epäuskoa
ja uskoa, on ollut minulle todella tärkeä", Saarinen kertoo.
Pieni poika, yhteisön valtavat paineet ja usko omaan osaa-
miseen veivät päämäärään - sen ainoan kerran. Myös
kasvukertomus Peili ja miljöissään karun kaunis, ihmisen
pohjatonta yksinäisyyttä kuvaava Stalker ovat tehneet
Saariseen lähtemättömän vaikutuksen.

Hän pohtii, miten vaikeaa on uskaltaa näyttää olevansa
kaaoksessa, jos niin on. "Voiko sanoa, etten tiedä vastauk-
sia?", hän kysyy. Omalle ensemblelIe voi. Ensemble on
turvaverkko, jonka olemassaolo mahdollistaa rajuimmat-
kin rajojen rikkomiset. jos jalkaterä tuntee koko pinta-alal-
laan mullan ja maan vetovoiman, voi lähteä lentoon.

Yhteisöt pitävät Saarista maan pinnalla: oma ryhmä,
oppilaat. johtajalla on niin paljon järjestettävää, hoidetta-
vaa, hallinnoitavaa; rahaa tulee ja enemmänkin menee,
haasteellista opetustyötä on paljon. Saarisella on onneksi

vasen ja oikea käsi käytännön asioita
hoitamaan, Tero Saarinen Companyn
toiminnanjohtaja liris Autio, joka pitää
arkea kasassa.

Suomessa Saarinen Companyn koti-
pesä on Aleksanterinteatteri,jossa sillä on
harjoitus- ja toimistotilat. Suomen Kan-
sallisteatteri tarjoaa mielellään näyttä-
mönsä ryhmän vierailuesityksiin, mutta
vakituista omaa tilaa sillä ei ole. Ryhmä
onkin alati liikkeessä. Ranskassa esitetty-
jen Scheme ofThings ja VoxBalaenae
-teosten valmistuttua on Aleksanterin-
teatterissa Helsingissä jo marraskuussa
uusi ensi-ilta Blossom & Decay, jolla
ryhmä kiertää jyväskylässä, Oulussa ja
Kuopiossa.Saarinen uutuuskoreografiassaan.

ERO SAA R1SE jokaisessa työssä
on sanoma: "En usko abstraktiin tans-
siin itseisarvona. Haluan kertoa tarinan,
tarinoita ihmisistä ja siitä, miten hukas-
sa me kaikki olemme. En kuitenkaan ole
mikään provokaattori, mutta usutan

mielelläni ihmistä katsomaan itseään peilistä", hän sanoo
jajatkaa: "Peiliin katsoessaan voi kysyä, pystynkö oppi-
maan jotain uutta ja tärkeää, tai miksi jotkin asiat ovat
ärsyttäviä tai vääriä?"

Nykytanssin suuret nimet, kuten Carolyn Carlsonja
jorma Uotinen, ovat merkinneet tiensä etsijälIe paitsi

YKSY E SI-ILLATovatkohtaohi,
mutta uuden etsintä onjo alkanut. "Vas-
taukset eivät tule kirjoista. On elettävä
nähdäkseen, mikä on tämän päivän terveh-
dys tai havaitakseen, miltä ainutkertainen
askel tänään tuntuu ja miten instrumentti-

ni on viritetty", Saarinen miettii.
Miltä planeetalta tällainen ikiliikkuja on keskuuteemme

pudonnut? Hänen on täytynyt elää Pikku prinssinäjollain
omallajalostavalla tähdellään. Sieltä hän on pudonnut
Poriin, jossa on syntynyt ja kasvanut.

"Minulla on kaksi mantraa, joihin tarvittaessa turvau-
dun. Toinen on salainen. Toinen kipinäsana on Pori."

Poriporipori.po ... Mantrassa on suuri annos tahdon-
voimaa, niin paljon p-ja r-kirjaimia. Tärkeintä porilaisuutta
Saariselle merkitsee suomalaisen miestanssin esikuva
jorrna Uotinen. ja meri. Saarinen on viettänyt lapsuutensa
ja nuoruutensa meren kohinassa, huhuillut kivikkoiseen
rantaviivaanja pelännyt hurjistunutta merta. Rannalta
avautuva vapaa horisontti on ollut arvokas kumrninlahja,
osa taiteilijaksi kasvua ja kykyä kuulla valaiden laulu. +

GLORIA JOUL KU 2011 65


