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NUORI TANSSI 2017-tapahtuman tärkeä tavoite on saada julkisuutta suomalaiselle nuorelle tanssille, 
joka maailmalla on samalla lailla arvostettua ja menestyvää kuin nuoren urheilumme menestyjät.

Suomen nuori tanssi kukoistaa
Ensimmäinen valtakunnallinen jatkokatselmus näyttää vahvaa osaamista

Nuori tanssi 2017. Katselmus Tampereen Hällä-näyttämöllä.

Onko joku vielä huolissaan nuorisosta? Ovatko he aina laiskoja eivätkä ymmärrä mistään muusta kuin
älypuhelimistaan ja roskakulttuurista. Huoli on täydellisen turha - ainakin mikäli eksyi todistamaan 
Tampereen Nuori tanssi -tapahtumaa. Sellaista tanssitaiteen monipuolisuutta ja osaamisklusteria 
harvoin pääsee näkemään. Iltapäivä täynnä intoa, tunteenpaloa ja taitoa pieniksi timanteiksi hiottuna.

   Suomalaisen tanssitaiteen palavasieluinen ja kirkasotsainen äitihahmo ja kummitäti Marketta Viitala 
on ideoinut uuden konseptin, jossa Suomen nuorison tanssijoiden ja koreografien parhaimmistoa 
kootaan yhteen tapahtumaan. On se tavallaan myös kilpailu, jossa palkitaan yksi porukka 
vaatimattomalla tuhannen euron palkinnolla. Enemmän se on kuitenkin katselmus, jossa nähdään 
valikoima ja läpileikkaus huipputaitavista esiintyjistä sekä innovatiivisista näkemyksistä kaikesta siitä, 
mitä tanssin voimalla voidaan ilmaista. 

   Marketta Viitala on kolunnut läpi Suomen katsomassa erinäisiä tanssikatselmuksia ja poiminut niistä 
tarkalla silmällään kolmetoista lupaavinta ja hienointa esitystä. Ne nähtiin Tampereella ja niistä 
monipuolinen ja eri tanssin aloja edustava raati valitsi omasta mielestään kuusi parasta finaaliin.

   Kuten kirjallisuuden Finlandia-palkinnossa tässäkin on lopullisena tuomarina ja diktaattorina yksi 
henkilö, joka tulee tavallaan genren ulkopuolelta eikä siten ole mitenkään sidonnainen pienten piirien 
sähinöihin. Yllättävä ja lopulta sittenkin ei niin yllättävä valinta ylijumalaksi oli tamperelainen 
konkaripoliitikko Jukka Gustafsson.

   Opetusministerinäkin toiminut kansanedustaja on totuttu suuren yleisön silmissä näkemään 
harkitsevana ja älykkäänä yhteisten asioiden hoitajana. Nuori tanssi -katselmuksessa häntä 



haastatellessani paljastuu, että hän on myös intohimoinen tanssin rakastaja. Gustafsson on 
harrastanut muun muassa kilpatanssia kymmenisen vuotta sekä yllättäen myös kreikkalaista 
kansantanssia. Puoluetoveri Matti Ahde sosiaalidemokraateista oli kuulemma tokaissut Gustafssonin 
tanssia nähtyään, että mies on politiikassa päätynyt aivan väärälle alalle!

   En kadehdi diktaattorin tehtävää tässä katselmuksessa. Kuudesta finalistista kuka hyvänsä 
ansaitsisi palkinnon. Osaamisen taso on kaikilla hallussa, mutta sen lisäksi joka esityksessä on jokin 
kantava idea sekä tekemisen halu ja palo. Mahdotonta pistää näitä mihinkään järjestykseen.

   Historiallisesti ja kronologisesti luontevinta oli iltapäivän aloitus klassisella baletilla, variaatiolla 
Coppéliasta George Delibesin iki-ihanaan musiikkiin. Lapin Tanssiopiston Hilja Tapio edusti juuri sitä, 
mikä klasarissa on viehättävintä. Eteeristä painovoimattomuuden ja suloisen keveyden tuntua ilman 
maallisen kehon rajoitteita. 

   Keski-Uudenmaan tanssiopiston teos Kohti oli täysin päinvastaisesta maailmasta. Ryhmäteos kertoo
sykähdyttävän tarinan katastrofista, joka on pieni ihmiskunnalle ja historialle, mutta suuri tragedia 
yksilöille. Väläyksenomainen ja kohtauksellinen teos onnistuu lyhyessä ajassa koskettamaan suuria 
tunteita katsojassa. 

   Perin yllättävä ja ennakkoluuloton puolestaan oli Porin Baletti- ja Flamenco-opiston

Lapsuuden loppu. En olisi itse osannut kuvitella prinsessafantasioiden ja flamencon toimivan yhteen. 
Niin vain se tuntui luontevalta näiden nuorten primadonnien esityksessä. Naiseus venyy notkeasti 
pastelliunelmista omatahtoisiksi ja itsenäisiksi voimahahmoiksi. Ryhmän tanssijat osoittivat 
hämmästyttävän kypsää tulkintaa laajalla skaalalla.

   Tamperelaisen Dancefina Academyn Kuun kääntöpuoli osoitti, että usko siihen, mitä tekee kantaa 
pitkälle. Illan intensiivisin teos onnistui tanssijoidensa vahvan tulkinnan ja heittäytymisen ansiosta. 
Mitään ei heitetty lonkalta tai helpoimman kautta. 

   Oulu on aina ollut kova tanssikaupunki, joka on tuottanut paljon merkittäviä tanssitaiteilijoita ja 
koreografeja. Ei ollut yllättävää, että finaalissa oli täydellisen hieno ja hullu soolo upealta City Dancen 
tanssijalta Roosa Karjalaiselta.Villi lapsi kertoo nimensä mukaisesti tarinan luonnonlapsesta, joka elää
omaa elämäänsä piittaamatta maailman katseista ja vaatimuksista. 

   Viimeisen finaalininumeron nimi on Heilakka, ja se kertookin aika paljon DanceActions-ryhmän 
teoksesta. Ollaan agraarisuomessa, jossa naiset yhä ripustavat pyykkiä narulle ja laulavat samalla 
työveisujaan. Samalla se tuo kuitenkin kytkennän nykyaikaan. Tätä tämä on. Työtä, puurtamista, 
mutta samalla iloa ja yhdessäolemista. Valloittavalla läsnäolollaan nuoret tanssijat valoivat uskoa 
ihmisyyteen ja tekivät jälleen kerran näyttämöllä tapahtuvan ihmeen todeksi.

   Kenet diktaattori Jukka Gustafsson sitten päätti seppelöidä vuoden Ihmeeksi? Juuri tämän Heilakan.
En olisi voinut itse tehdä parempaa valintaa. Gustafsson nosti esiin ryhmän voiman, jossa kuitenkin 
yksilöt nousevat esiin kantavina tekijöinä. Taiteellinen kokonaisvaltaisuus leimaa koko esitystä läpi 
linjan. Koko Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhla tiivistyy tavallaan tässä. Voimakkaat naiset 
kantavat arkea työllään ja huumorillaan. 

   Itku pääsi tekijöiltä voittajaa julistettaessa. Ymmärrän sen oikein hyvin. Liikutuksen kyyneleitä 
pyyhittiin myös katsomossa. Tanssi ja taide liikuttaa. Yhdessä tekeminen vielä enemmän.

                             Jussi Tossavainen


