
Laura Ruohosen Saari kaukana täältä ensi-iltaan Tukholman Dramatenissa

Laura Ruohosen nuortennäytelmä SAARI KAUKANA TÄÄLTÄ saa Ruotsin kantaesityksen Dramate-
nin Unga Dramaten/Elverket –näyttämöllä lauantaina 19.3.2011. EN EGEN Ö -näytelmän ohjaa Jenny 
Andreasson. Näytelmän on kääntänyt ruotsiksi Camilla Frostell. Kirjailija Laura Ruohonen menee pai-
kalle ensi-iltaan.

Ohjaaja Jenny Andreasson näki Laura Ruohosen KUNINGATAR K:n Dramatenissa vuonna 2005. Myö-
hemmin Andreasson tutustui Laura Ruohoseen Suomessa ollessaan Riksteaternin järjestämällä kiertu-
eella ja tiedusteli tältä mahdollista nuortennäytelmää ohjattavakseen. Ruohoselta löytyi SAARI KAU-
KANA TÄÄLTÄ, jota ei Suomessa ole esitetty ammattiteatterissa.

SAARI KAUKANA TÄÄLTÄ syntyi alun perin vuonna 2003 Lontoon Royal National Theatren tila-
uksesta Shell Connections –festivaalille, minkä jälkeen 17 nuorten teatteriryhmää esitti sitä Isossa-Bri-
tanniassa vuosina 2003-2007. Nyt Ruotsissa esitettävä teksti on Laura Ruohosen sittemmin päivittämä.

Ruohosen näytelmillä on myös kansainvälistä kysyntää

Laura Ruohonen (s. 1960) on yksi tämän hetken kansainvälisesti kysytyimpiä suomalaisia näytelmä-
kirjailijoita. Lea-palkitun Ruohosen tunnetuimpia näytelmiä ovat SOTATURISTIT (2008), YKSINEN 
(2006), KUNINGATAR K (2003), SUURIN ON RAKKAUS (2001) ja OLGA (1995). Lukuisten suoma-
laisten näyttämöiden lisäksi Ruohosen näytelmiä on esitetty mm. Isossa-Britanniassa (Traverse Theat-
re, Edinburgh; Royal National Theatre, Lontoo) Irlannissa (Rough Magic Theatre Company ja Samuel 
Beckett Theatre, Dublin), Ruotsissa (Kungliga Dramatiska teatern ja Stadsteatern, Tukholma) sekä teat-
tereissa Tsekissä, Hollannissa, Liettuassa, Valko-Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Italiassa. 

Laura Ruohosen näytelmiä on käännetty yli 14 kielelle. SAARI ON KAUKANA TÄÄLTÄ on olemassa 
ruotsin lisäksi saksaksi ja englanniksi. 

Laura Ruohonen ohjaa parhaillaan Helsingin kaupunginteatterissa 2.4.2011 kantaesitettävää lasten mu-
siikkinäytelmää YÖKYÖPELIT, joka perustuu Ruohosen runoihin. 

Saari kaukana täältä
Näytelmässä sisarukset Lida ja Sofi a haaveilevat unelmiensa saaresta, jonne he voisivat muuttaa kah-
destaan. Eräänä päivänä he löytävät kerrostalonsa kellarista vanhan naisen, joka piileskelee vankilasta 
tulevaa poikaansa. Kun teini-ikäinen Lida ystävystyy pojan kanssa, sisarusten suhde joutuu aivan uuden-
laiselle koetukselle. Heidän on opittava ottamaan vastuuta itsestään ja toisistaan. 
Näytelmä tasapainoilee realismin ja fantasian rajamailla tuoden esille rakkauden ja rakastamisen monet 
kasvot kuten perheen rakkauden ja seksuaalisuuden.  SAARI KAUKANA TÄÄLTÄ tarkastelee perheitä 
lasten näkökulmasta, vailla sentimentaalisuutta. Vieraantuminen luonnosta, historiasta ja toisista ihmi-
sistä pakottaa nuoret pohtimaan omaa olemassaoloaan ja kehittämään oman tapansa elää.

Suomi-näytelmää Ruotsiin
Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) keräämien tietojen mukaan vuonna 2010 esitettiin kaiken kaikki-
aan 48 suomalaista näytelmätekstiä ulkomailla. Näiden joukossa ei ole erityisesti nuorisolle kirjoitettuja 
näytelmiä. Ruotsin teattereissa meni viime vuonna ylipäänsä vain muutama suomalainen näytelmä.

TINFO koordinoi suomalais-ruotsalaista teatteriyhteistyön FINNDrama-hanketta, jonka tarkoitus on li-
sätä tietoa suomalaisista näytelmistä ja teatteriesityksistä Ruotsissa. Ruotsalainen kiertuejärjestäjä Rik-
steatern on TINFOn yhteistyökumppani suomalaisten agentuurien, Labbetin ja Teatterikeskuksen ohella. 

http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/En-egen-o/
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