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Kävelyesitys pohtii kodin merkityksiä
Koreografi Jenni Koistisen ideoima ja ohjaama Kotimatkalla/Edöntie sijoittuu entisen sahan alueelle, Isnäsin
kylään Loviisan lähellä. Lauantaina 29. elokuuta ensi-iltansa saavassa esityksessä kuljetaan maisemassa, joka
on kokenut pitkän historiansa aikana monia suuria alkuja, sortumisia ja uudelleen rakentamisia. Se on samalla
retki jälkiteolliseen kylämaisemaan; palaan jaettua historiaamme.
Kotimatkalla/Edöntie-teoksessa pohditaan kodin monia merkityksiä. Fyysisen kodin lisäksi asutamme
ideologioita, aikakausia, yhteisöjä. Kotiin liittyy asettumista ja vakautta, mutta myös muutosta; rakentamista
ja purkamista, luopumista ja uudistumista. Kotimatkalla/Edöntie-teoksessa kuljetaan erilaisten kotien läpi
kohti tulevia koteja; niitä, joista emme vielä tiedä.
- Koti, kodin tuntu, kotona olemisen tunne, on minulle henkilökohtaisesti asia, jota olen aina yrittänyt
tavoittaa. Se ei ole minulle riippuvainen jostain tietystä paikasta, mutta jotkut paikat, ympäristöt, ja ihmiset,
herättävät sen helpommin, koreografi Koistinen kertoo.
Esityksen aikana katsojat kulkevat yhteisen reitin oppaan johdolla pitkin Edöntietä, joka on saha-alueen läpi
kulkeva kylänraitti. Esityksen näyttämöinä toimii kaksi yksityiskotia, kaksi ulkotilaa sekä höyrykonemuseo.
- Minua on aina kiinnostanut tehdä esityksiä sellaisiin paikkoihin ja konteksteihin, joissa ei ole infrastruktuuria
esityksen tekemiselle. Tämä pätee myös Kotimatkalla/Edöntie-teokseen. Käytännössä on varsin työlästä
ryhtyä toimimaan ilman teatteriympäristöä, aloittaa tavallaan ihan nollasta, mutta se on myös jännittävää,
Koistinen sanoo.
Kotimatkalla/Edöntie on jatkoa Jenni Koistisen pitkään jatkuneelle työskentelylle erilaisia esitysympäristöjä ja
ihmisiä osallistavan tanssitaiteen parissa. Esitys on osa Koistisen Kotimatkalla-teoskonseptia, jonka
ensimmäinen versio on toteutettu lähiömaisemassa Kannelmäessä osana Minun nimeni on -taidehanketta
vuonna 2015.
Ammattitanssijoiden kanssa teoksessa esiintyy eri-ikäisiä ei-ammattilaisia Isnäsistä, Loviisasta ja Helsingistä,
sekä paikallisia muusikoita.
Kotimatkalle | Edöntie nähdään Isnäsissä yhteensä neljä kertaa ajalla 29.8.–6.9.2020. Esitykset 29. ja 30.8.
ovat osa Kucku Kylä(ssä) -festivaalia. Esitykset 5. ja 6.9. ovat osa Loviisan Sibeliuspäivien oheisohjelmaa. Lue
Jenni Koistisen koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta.
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