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KOOTUT NOSTOT KRITIIKEISTÄ

MINIT
“★★★★★” “Peijakkaanmoisen huikaiseva ja vauhdikas iloleikki” / HS,
Laura Kytölä

“Herättää tunteita, viihdyttää ja opettaa.” / Apu, Selina Keränen

“Näyttelijätyön voimannäyttö” / Suomen Kuvalehti, Markus Ånes

“Upea komedia” / Kansan Uutiset, Sirpa Koskinen

“Äkta, intellektuell teater” / HBL, Barbro Enckell-Grimm

“Sydämellinen esitys” / Demokraatti, Ralf Bomberg

“Klovninerot” / Lahen Uutisia -blogi, Tarmo Virtanen

“Suoranainen kulttuuriteko!” / Paljon melua tyhjästä -blogi, Katri Leikola

LYHYET
★★★★★ “Tekisi mieli huudahtaa kuin Nummisuutarien humaltunut Esko: ”Näin
ihanata, näin taivaallista, näin rautarohkeata!” Sillä aivan peijakkaanmoisen
huikaiseva ja vauhdikas iloleikki on Red Nose Companyn Aleksis Kivi.” / Helsingin
Sanomat, Laura Kytölä

“Klovnit Mike ja Zin, Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen, reagoivat parhaiden stand
up -koomikoiden tapaan nopeasti tilanteisiin ja yleisön tekemisiin, joten jokainen
esitys on hieman omanlaisensa.” / Apu, Selina Keränen

“Kyse on kokonaisvaltaisella tavalla älykkäästä teatterista.” / Suomen Kuvalehti,
Markus Ånes



“Tuukka Vasaman ja Timo Ruuskasen klovnihahmot Mike ja Zin loivat Aleksis Kiven
elämästä ja näytelmistä välähdyksien iloisen kavalkadin, joka piti hyvin pihdeissään.”
/ Kansan Uutiset, Sirpa Koivuranta

”Det här är äkta intellektuella teater. Inte alls svår, utan ögonblickets stora konst som
synliggör vår historia.” / HBL, Barbro Enckell-Grimm
“...melkoisen iloton ihminen on hän, joka synkkänä tällaisesta positiivisesta ilveilystä
kotiinsa poistuu.” / Demokraatti, Rolf Bamberg

“...yleisö suorastaan kuhisi, reagoi ja nautiskeli pienen pienestäkin tekstin ja
näyttelijätulkinnan loppumattomasta mausteryytisyydestä välitaputuksin, kaikin
aistein.” / Lahen Uutisia, Tarmo Virtanen

“...pelaavat niin hyvin yhteen että harvoinpa sellaista yhteistyötä näkee.” / Paljon
melua tyhjästä -blogi, Katri Leikola

NOSTOT YKSITTÄISISTÄ KRITIIKEISTÄ

Helsingin Sanomat
“Klovniryhmän esitys Aleksis Kiven elämästä ja tuotannosta on huikaiseva ja
vauhdikas iloleikki”
★★★★★ Laura Kytölä 17.2.2022

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008614736.html?fbclid=IwAR0qRwHkgsH0ExU
bjosdjoB2xy8KAxycMtzdjjO9L04iVCn7pCSoAaiIQQI

MINIT
“★★★★★”
“Peijakkaanmoisen huikaiseva ja vauhdikas iloleikki”
“Rouhea esitys”
“Lennokkaan luonteva”
“Taitava rytmitys”
“Omalakinen tulkinta”
“Elämän iloleikki”

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008614736.html?fbclid=IwAR0qRwHkgsH0ExUbjosdjoB2xy8KAxycMtzdjjO9L04iVCn7pCSoAaiIQQI
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008614736.html?fbclid=IwAR0qRwHkgsH0ExUbjosdjoB2xy8KAxycMtzdjjO9L04iVCn7pCSoAaiIQQI


LYHYET
“Tekisi mieli huudahtaa kuin Nummisuutarien humaltunut Esko: ”Näin ihanata, näin
taivaallista, näin rautarohkeata!” Sillä aivan peijakkaanmoisen huikaiseva ja
vauhdikas iloleikki on Red Nose Companyn Aleksis Kivi.”

“Fyysisesti notkeitten klovnien ilmaisu istuu kuin nenä päähän Kiven muheviin
kansanhahmoihin ja kieleen.”

“Herkkupaloja ovat muun muassa Timo Ruuskasen kipunoiva Kullervo, Tuukka
Vasaman Nummisuutarin Esko historiallisen fondin edessä ja Vasaman Charlotta Raa
Leana.”

“Vasama, Ruuskanen, ohjaaja Linda Wallgren ja dramaturgi Eva Buchwald ovat
niveltäneet lennokkaan luontevasti Kiven elämäntarinan kronologiseen kertaukseen
hänen teostensa teemat ja ajankuvan.”

“Pelkän huumorin voimalla esitys ei käy, vaan rytmitys on taitava suvannosta
nousuun, traagisesta koomiseen.”

“Kiven traagisesta kohtalosta huolimatta päällimmäiseksi jää ilo, se elämän iloleikki.”

“Koulujen soisi ottavan esityksen opinto-ohjelmaansa.”

APU
Klovnit Suurella näyttämöllä: Red Nose Companyn Aleksis Kivi ihastuttaa
Kansallisteatterissa
Selina Keränen 18.2.2022

https://www.apu.fi/artikkelit/red-nose-companyn-aleksis-kivi-ihastuttaa-kansallisteatte
rissa?fbclid=IwAR2usy-jW2rSj4na_G8R5sWUUTUD_5_d4ganf6gjeiisk6MW5v-gbd
kyGKM

MINIT
“Etenee luontevasti”
“Herättää tunteita, viihdyttää ja opettaa.”
“Nopeaa reagointia”

https://www.apu.fi/artikkelit/red-nose-companyn-aleksis-kivi-ihastuttaa-kansallisteatterissa?fbclid=IwAR2usy-jW2rSj4na_G8R5sWUUTUD_5_d4ganf6gjeiisk6MW5v-gbdkyGKM
https://www.apu.fi/artikkelit/red-nose-companyn-aleksis-kivi-ihastuttaa-kansallisteatterissa?fbclid=IwAR2usy-jW2rSj4na_G8R5sWUUTUD_5_d4ganf6gjeiisk6MW5v-gbdkyGKM
https://www.apu.fi/artikkelit/red-nose-companyn-aleksis-kivi-ihastuttaa-kansallisteatterissa?fbclid=IwAR2usy-jW2rSj4na_G8R5sWUUTUD_5_d4ganf6gjeiisk6MW5v-gbdkyGKM


LYHYET
“Esitys sai Kansallisteatterin Suuren näyttämön yleisön nauramaan ja osoittamaan
suosiotaan seisten.”

“Red Nose Companyn klovnit punovat Kiven elämän ja teokset pakettiin, joka
herättää tunteita, viihdyttää ja opettaa.”

“Klovnit Mike ja Zin, Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen, reagoivat parhaiden stand
up -koomikoiden tapaan nopeasti tilanteisiin ja yleisön tekemisiin, joten jokainen
esitys on hieman omanlaisensa.”

“Suuresta näyttämöstä tulee kahden klovnin käsissä jopa intiimi tila, jossa saa kokea
yhteyden koko yleisön ja esiintyjien kanssa.”

“Kamariorkesteri Avanti! Niko Kumpuvaaran johdolla taikoo taustamusiikiksi tuttuja
klassisia ja populaarimusiikin hittejä ja jopa Game of Thronesin tunnussävelmän.”

Suomen Kuvalehti
Red Nose Companyn Aleksis Kivi on hullunhauska voimannäyttö
Markus Ånes 24.2.2022

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/teatteriarvio-red-nose-companyn-aleksis-kivi
-on-hullunhauska-voimannaytto/#&gid=1&pid=1

MINIT
“Käsikirjoittamisen juhlaa”
“Näyttelijätyön voimannäyttö”

LYHYET
“...yleisö antaa suosionosoitukset seisten.”

“Vasama ja Ruuskanen tekevät esitystilanteen näkyväksi ja ottavat kontaktia
yleisöön.”

“Kyse on kokonaisvaltaisella tavalla älykkäästä teatterista.”

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/teatteriarvio-red-nose-companyn-aleksis-kivi-on-hullunhauska-voimannaytto/#&gid=1&pid=1
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/teatteriarvio-red-nose-companyn-aleksis-kivi-on-hullunhauska-voimannaytto/#&gid=1&pid=1


Kansan Uutiset
Kansallisteatteri 150 vuotta – Aleksis Kivi innoitti Red Nose Companyn
loistosuoritukseen
Sirpa Koskinen 22.2.2022

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4693650-kansallisteatteri-150-vuotta-aleksis-ki
vi-innoitti-red-nose-companyn-loistosuoritukseen

MINIT
“Upea komedia”
“Välähdyksien iloinen kavalkadi”

LYHYET
“Tuukka Vasaman ja Timo Ruuskasen klovnihahmot Mike ja Zin loivat Aleksis Kiven
elämästä ja näytelmistä välähdyksien iloisen kavalkadin, joka piti hyvin pihdeissään.”

“Yleisö otti esityksen riemulla vastaan.”

“Kaksikko hallitsi liikkeen, puheen, tarinan rytmityksen.”

HBL
Aleksis Kivis liv och öde passar perfekt som ett försonande clownspel
Barbro Enckell-Grimm 18.2.2022

https://www.hbl.fi/artikel/aleksis-kivis-liv-och-ode-passar-perfekt-som-ett-forsonande
-clownspel/ / Maksumuurin takana

MINIT
”Äkta, intellektuell teater.”
“Väl inövad improvisation.”
“Premiären fick stående ovationer.”

LYHYET
“Två clowner blåser liv i Aleksis Kivis liv och gärning på Nationalteatern. Mikes och
Zines kraftiga och ömsinta spel både illustrerar och fördjupar en av våra litterära
ikoner.”

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4693650-kansallisteatteri-150-vuotta-aleksis-kivi-innoitti-red-nose-companyn-loistosuoritukseen
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4693650-kansallisteatteri-150-vuotta-aleksis-kivi-innoitti-red-nose-companyn-loistosuoritukseen
https://www.hbl.fi/artikel/aleksis-kivis-liv-och-ode-passar-perfekt-som-ett-forsonande-clownspel/
https://www.hbl.fi/artikel/aleksis-kivis-liv-och-ode-passar-perfekt-som-ett-forsonande-clownspel/


“Kavalkaden är litterär, balanserad och rolig på ett stillsamt sätt.”

“Sammanspelet mellan clowner och orkester är sömlöst, roligt, ömt: ord, blickar, toner
som säger allt fast de lämnar en del osagt.”

“Det här är äkta intellektuella teater. Inte alls svår, utan ögonblickets stora konst som
synliggör vår historia.”

Demokraatti
Vauhdilla vierivä Kivi
Rolf Bamberg 3.3.2022

https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/demokraatti/3.3.2022/303391.html (maksullinen
artikkeli)

MINIT
“Noin seitsemän minuutin raivoisat loppuaplodit”
“Tiheä, mutta eloisana rullaava”
“Harkitun anarkistinen”
“Vahvasti läsnäolevat klovnit”
“Sydämellinen esitys”

LYHYET
“...lavalla nähdään hyvällä flowlla etenevä kompakti show, joka yleisöön kontaktia
ottaessaan on myös sopivasti rönsyilevä ja improvisatorinen.”

“...melkoisen iloton ihminen on hän, joka synkkänä tällaisesta positiivisesta ilveilystä
kotiinsa poistuu.”

https://www.lehtiluukku.fi/lehdet/demokraatti/3.3.2022/303391.html


Lahen Uutisia
Aleksis Kiven loistava päivitys
Tarmo Virtanen 18.2.2022

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2022/02/aleksis-kiven-loistava-paivitys-1?fbclid
=IwAR2m69oZp0Scts6hm-oc6yWSZ6LHaV1o40v0x9YIuruFW2Xbx1jroqu8MhI

MINIT
“Kirjallisuuden ja teatteridramatiikan herkkua”
“Yleisö kuhisi, reagoi ja nautiskeli”
“Klovninerot”
“Teatteria komeimmillaan ja koomisillimmaan”
“Varieteemainen tyylikokonaisuus”
“Puhutteleva tulkinta”
“Lämmin interaktiivinen suhde yleisöön”
“Taiturillista inspirointia”

LYHYET

“...täydellinen, suomalainen ja kansainvälinen teatteritapaus.”

“Aleksis Kivi on näytelmänä Kiven elämää ennen tuntemattomalle sekä myös
Kivi-tuntijalle nautinnollista uusvalaistua kirjallisuuden ja teatteridramatiikan
herkkua.”

“...yleisö suorastaan kuhisi, reagoi ja nautiskeli pienen pienestäkin tekstin ja
näyttelijätulkinnan loppumattomasta mausteryytisyydestä välitaputuksin, kaikin
aistein.”

“...mieltä lepuuttavaa huvitusta teatterikatsojalle ja kunniaksi esittäjille ja Aleksis
Kivelle.”

“... sadan viime vuoden ajalta raikastavin Kiven tekstejä ja persoonaa valottava
suomalainen teatteritaiteellinen päivitys.”

https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2022/02/aleksis-kiven-loistava-paivitys-1?fbclid=IwAR2m69oZp0Scts6hm-oc6yWSZ6LHaV1o40v0x9YIuruFW2Xbx1jroqu8MhI
https://lahenuutisia.vuodatus.net/lue/2022/02/aleksis-kiven-loistava-paivitys-1?fbclid=IwAR2m69oZp0Scts6hm-oc6yWSZ6LHaV1o40v0x9YIuruFW2Xbx1jroqu8MhI


“Linda Wallgrenin ohjauksella se tarkoittaa täydellisesti sisältä möyrittyä ja ulkoakin
kuorrutettua teatteria komeimmillaan, koomisimmillaan ja myös
pysähdyttävimmillään.”

“Red Nose Companyn jäljittelemätön, aina toimiva tavaramerkki, lämmin
interaktiivinen suhde yleisöön.”

“Ruuskasen & Vasaman duo-klovneria on pienemmässäkin esitystilassa taatusti suurta
teatteria, kenties sykähdyttävämpää kuin nyt nähty suuren teatterin
spektaakkelisuudessaan lumoava ja häikäisevä tulkinta.”

Voima
Red Nose Companyn Aleksis Kivi -näytelmässä kansalliskirjailija kohtaa
Sylvester Stallonen Rockyn
Tuomas Rantanen 28.3.2022

https://voima.fi/arvio/red-nose-companyn-aleksis-kivi-naytelmassa-kansalliskirjailija-
kohtaa-sylvester-stallonen-rockyn/

LYHYET
“Kiven traagista elämäntarinaa pöyhitään kunnioittavasti, mutta samalla sen
ikonisuutta anarkistisella otteella päivittäen”

“Klovniparin keskinäinen dynamiikka ja aktiivinen yleisösuhde vahvistavat teatteriin
olemuksellisesti liittyviä toveruuden ja yhteisöllisyyden tasoja.”

Savon Sanomat
Kansallisteatterin viihdyttävä Aleksis Kivi -näytelmä pyrkii tavoittamaan ennen
kaikkea Wikipedia-sukupolven huomion
Ilkka Kuosmanen 18.2.2022

https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/4484414

LYHYET
“...seitsemän näytelmää seitsemässä minuutissa toimi hyvin.”

https://voima.fi/arvio/red-nose-companyn-aleksis-kivi-naytelmassa-kansalliskirjailija-kohtaa-sylvester-stallonen-rockyn/
https://voima.fi/arvio/red-nose-companyn-aleksis-kivi-naytelmassa-kansalliskirjailija-kohtaa-sylvester-stallonen-rockyn/
https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/4484414


MINIT
“Viehättävä esitys”

Paljon melua tyhjästä -blogi
Katri Leikola
4.3.2022

http://paljonmeluateatterista.blogspot.com/2022/03/aleksis-kivi-red-nose-company.ht
ml

MINIT
“Tajuttoman kova kaksikko!”
“Ennenkaikkea komedia”
“Sopii ihan kaikille”
“Suoranainen kulttuuriteko!”

LYHYET
“...armottoman viihdyttävä ja hauska, mutta myös riipaisevan herkkä ja
tarkkanäköinen.”

“Esityksen teksti on napakkaa, oivaltavaa, opettavaista ja tottakai hauskaa.”

“Ei olisi hienoa esitystä ilman Timo Ruuskasen (Zin) ja Tuukka Vasaman (Mike)
panosta, lahjakkuutta, periksiantamattomuutta, huumorintajua, musiikillisia kykyjä,
improvisointitaitoa ja loistavaa tilannetajua.”

“...pelaavat niin hyvin yhteen että harvoinpa sellaista yhteistyötä näkee.”

“Kaiken ikäisille löytyy bongattavaa.”

“Oivallinen esitys niin 8-luokkalaisille Taidetestaajille kuin muillekin koululaisille.”

“Miten upeasti jouset soivatkaan! Ja upeasti soi myös Kumpuvaaran haitari!”

“Kaksi ja puoli tuntia kuluu kuin siivillä.”

http://paljonmeluateatterista.blogspot.com/2022/03/aleksis-kivi-red-nose-company.html
http://paljonmeluateatterista.blogspot.com/2022/03/aleksis-kivi-red-nose-company.html


Teatterin lumoa -blogi
Satu Ylävaara 23.2.2022

http://teatterinlumoa.blogspot.com/2022/02/kivi.html

LYHYET
“Yleisö hytkyy nauruja”

“Huumori syntyy käsikirjoituksesta, yleisön vastaanotosta, fiiliksestä, tunnelmasta.”

“...saa nauraa täysin palkein tyrskyen, ja myös itkien.”

Alfauutiset
Jokaisen tulisi nähdä Red Nose Companyn Aleksis Kivi -näytelmä
Kansallisteatterissa
Heini Rönkkö 4.3.2022

https://alfatvuutiset.fi/jokaisen-tulisi-nahda-red-nose-companyn-aleksis-kivi-naytelma
-kansallisteatterissa/

MINIT
“Taianomainen yhteispeli”

LYHYET
“Aleksis Kiven monivivahteinen elämä käytiin läpi antaumuksella ja myös mimiikan
nyansseja taiturimaisesti hyödyntäen.”

“Aleksis Kivi -näytelmä juhlistaa ansiokkaasti Kansallisteatterin 150-juhlavuotta.”

Pirjo Puukko -blogi
Klovnien voimin Kiven kimppuun – hillitön esitys
Pirjo Puukko 21.2.2022

https://pirjopuukko.fi/klovnien-voimin-kiven-kimppuun-hilliton-esitys/

MINIT
“Kulttuurijuoksutus”

http://teatterinlumoa.blogspot.com/2022/02/kivi.html
https://alfatvuutiset.fi/jokaisen-tulisi-nahda-red-nose-companyn-aleksis-kivi-naytelma-kansallisteatterissa/
https://alfatvuutiset.fi/jokaisen-tulisi-nahda-red-nose-companyn-aleksis-kivi-naytelma-kansallisteatterissa/
https://pirjopuukko.fi/klovnien-voimin-kiven-kimppuun-hilliton-esitys/


LYHYET
“Esitys on kahden klovnin (Tuukka Vasama ja Timo Ruuskanen) ja kamariorkesteri
Avantin riemukas esitys, jossa kirmataan niin korkeakulttuurin pylväiköissä kuin
populaareilla estradeilla.”

“Tämän esityksen myötä on ilo palata tauon jälkeen teatteriin.”

Hämeen Sanomat
Aleksin Kiven kielen riemu ja ruumiillisuus säkenöivät Kansallisteatterin
juhlanäytelmässä
Eeva Kemppi 23.2.2022

https://www.hameensanomat.fi/kulttuuri/teatteriarvio-aleksin-kiven-kielen-riemu-ja-ru
umiillisuus-sakenoivat-kansallisteatterin-juhlanaytelmassa-2461118/ (Maksumuurin
takana)

Helsingin Sanomat
Aleksis Kiveä riemastuttavasti – Kulttuuritoimittaja suosittelee
Riitta Koivuranta 12.3.2022

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008672147.html

Red Nose Companyn Timo Ruuskasen ja Tuukka Vasaman Kansallisteatterissa
suurella näyttämöllä nähtävä esitys on todella riemastuttava. Ja sivistävä! Kyllä
nautin. Kyllä kannatti nähdä!

https://www.hameensanomat.fi/kulttuuri/teatteriarvio-aleksin-kiven-kielen-riemu-ja-ruumiillisuus-sakenoivat-kansallisteatterin-juhlanaytelmassa-2461118/
https://www.hameensanomat.fi/kulttuuri/teatteriarvio-aleksin-kiven-kielen-riemu-ja-ruumiillisuus-sakenoivat-kansallisteatterin-juhlanaytelmassa-2461118/
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008672147.html
https://www.hs.fi/haku/?query=Timo%20Ruuskasen
https://www.hs.fi/haku/?query=Tuukka%20Vasaman
https://kansallisteatteri.fi/esitys/aleksis-kivi/
https://kansallisteatteri.fi/esitys/aleksis-kivi/

