
Lång
Romance

”Oletko todella niin varma itsestäsi, että voit sanoa: 
sisäinen maailmani? Olen, niinkuin arvet ihollani. 
Olen tajunnut rujouteni maailman silmin; 
sen, että olen ehjä.”

Risto Ahti

“Are you really so self-confident that you can say: 
my internal world? I exist, just like the scars on my 
skin. I have understood my disfigured appearance 
in the eyes of the world; the fact that I am whole.” 

Risto Ahti’s poem



Pitkän romanssin ainekset:

Kulhollinen röyhkeää ja samalla inhimillisintä myrskyn-
silmää, salailuoperaatio kuutioituna, ruokalusikallinen 
traagista virhettä, teelusikallinen peittely-yritystä ja vääriä 
valintoja, lisukkeena huonot vaihtoehdot valinnan mu-
kaan sekä rankka ja kiihtyvä kurimus, uppoamishetkellä  
kiskaistaan kiinni köydestä ja tarjoillaan kuuden minuutin 
PYÖRTEENÄ, mustan huumorin kera.

Lång Romance on tunnelmakuvaus tekijänsä sielunmaise-
masta tässä ja nyt, lapsenomaisen avoimena, pyörryttävän 
kauniina kokemuksena, leikkinä. Samalla Lång Romance 
piirtää esille universaalin IHMISEN – aikalaisen konemai-
sena selviytyjänä, kauniisti ja rujosti. Tämä pyörre alkaa 
viedä ihmistä kohtisuoraan ensin vihjaillen ja sitten rajusti 
syöksyen, kuin klassiset romanssit. Pelottavinta ja kau-
neinta on sen päättymättömyys, never-ending story…

Koreografin sanat:

Riittää, että olet elossa. Monelle meistä sekin on haaste. 
Työtä tehdään leikkimielellä tosissaan. Armeliaisuuden 
tunne on uusi ja haastava tapa työskennellä suomalaiselle 
sielulle. Sitä me työstetään salissa joka päivä hikihatussa. 
Liikutaan pyörteissä ja sen ulkopuolella.



The ingredients for a long romance: 

Start with one cup eye of the storm – simultaneously 
impudent and humane, stir in a covert operation, add one 
teaspoon of tragic error, one teaspoon of attempted cover 
up and the wrong choices, season with poor alternatives 

to taste, add a severe and escalating vortex and a final 
grab for the rope at the moment of submersion. Serve as a 

six-minute VORTEX garnished with black humor. 

Lång Romance is a moody portrait of the artist’s soul at 
this very moment: a stunningly beautiful experience that 

is open in a childlike and playful manner. At the same 
time, Lång Romance paints an image of the universal 
PERSON – a contemporary mechanical survivor both 

beautiful and grotesque. This maelstrom captures its audi-
ence like the classic romances – first by insinuation and 
then with full force. The most frightening and beautiful 

element is its infinity - a never-ending story... 

In the words of the choreographer: 

It is enough to be alive. For many of us, even this is a 
challenge. We work in a playful but serious way. For the 
Finnish soul, the feeling of mercy represents a new and 

challenging way of working. This is what we toil at every 
day in the training room. We move in and outside of 

vortices. 
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