
 

 

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖPÄIVIEN MEDIATIEDOTE 31.1.2010  

Vapaa julkaistavaksi heti 

Työväen Näyttämöpäivät pitivät sisällään korkeatasoisia esityksiä  

34. Työväen Näyttämöpäivät päättyivät Mikkelin Teatterin suurella näyttämöllä jälleen kerran 
iloisissa tunnelmissa. Yleisön, tekijöiden ja raadin yhteinen tilaisuus päätti talvisen tapahtuman, 
kun kuusijäseninen raati antoi näkemistään esityksistä lyhyet luonnehdinnat. Kukin raatipari 
katsoi tapahtuman aikana neljä kotimaista esitystä. Jokaisesta esityksestä käytiin myös ryhmän 
kanssa palautekeskustelu.  

Raatiparit teatterinjohtaja dramaturgi-ohjaaja Ari-Pekka Lahti ja näyttelijä Niina Nurminen, 
teatterinjohtaja Pekka Milonoff ja näyttelijä Tanjalotta Räikkä sekä Teatterityön professori Yrjö 
Juhani Renvall ja teatterikriitikko Suna Vuori pitivät valitsijoiden Kirsikka Moringin ja Mikko 
Roihan tekemään työtä ansiokkaana. Nähtävänä oli korkeatasoisia ja mielenkiintoisia esityksiä. 
Teatterikriitikko Suna Vuori piti tilannetta hankala, kun kritiikkiä ei juuri löytynyt ja kaikkia ryhmiä 
voi vain kehua. Raati löysi uusia kokeiluja ja taidokkaasti muokattuja klassikoita. Tulkinnat olivat 
tuoreita. Raadit pitivät näkemästään ja olivat saaneet katseltavakseen kiinnostavia, kutkuttavia 
ja ajatteluttavia esityksiä.  

Yleisö valitsi suosikikseen varsinaisen suurjoukon. 37 ihmistä, joista 30 näyttelijää ja yksi koira 
saapuivat Mikkeliin Järvenpäästä ja Ohkolasta. Samuli Reunasen ohjaus Väinö Linnan Täällä 
Pohjantähden alla tekstistä sai sekä raadin, että yleisön ylistyksen. Täällä Pohjantähden alla 
ryhmän raadittaneet Suna Vuori ja Yrjö Juhani Renvall pitivät tätä spektaakkelia varsin 
onnistuneena ja Renvall kertoi jopa löytäneensä näytelmästä aivan uusia näkökulmia. Toiseksi 
yleisöäänestyksessä sijoittui joensuulaisen Teatteri Sataman esitys Tämän taivaan alla, 
ohjaajana Tero Sarkkinen ja kolmanneksi sijoittui porilainen Cont’akti –teatteri näytelmällä 
Veriruusut, ohjaajana Pekka Saaristo.  

Näyttämöpäivillä vieraillut kansainvälinen ryhmä, Vuorimarilainen draamateatteri näytelmällään 
Miten mummot menivät naimisiin, villitsi yleisönsä Artiumissa. Molemmat esitykset olivat 
loppuunmyytyjä ja esityksen jälkeen yleisö taputti seisaallaan. Vuorimarilaiset olivat 
viehättyneitä festivaalista ja sydämestään kiittivät mikkeliläistä yleisöä. He vievät mukanaan 
lämpimiä muistoja tästä Suomen vierailustaan. 

Työväen Näyttämöpäivillä katsomot täyttyvät vuodesta toiseen. Tänä vuonna katsojia 
esityksissä kävi kaikkiaan lähes 3500. Täyttöaste oli tänä vuonna hieman alle 80 %.  

Onnistuneen viikonlopun jälkeen Näyttämöpäivillä katseet siirrettiin jo tulevaan. Seuraavat eli 
35. Työväen Näyttämöpäivät järjestetään Mikkelissä 28. – 30.1.2011.  


