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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. 
 
 

KANTAESITYS 
Jenni Koistinen: Kotimatkalla/Edöntie 
 
Koreografia: Jenni Koistinen ja esiintyjät 
Äänisuunnittelu: Esa Mattila 
Esiintyjät: Beniamino Borghi, Amandine Doat, Kotimatkalla-teoskurssien osallistujat Bavi Kpade Fidele, Nina 
Fogelberg, Laura Frösen, Ella Holappa, Jaakko Kaartinen, Ville Kulmala, Roosa Länsipuro, Auri Olkkonen, Lumi 
Olkkonen, Vilja Suomalainen, Ksenia Vaherjoki, Virppi Venell 
Musiikki: Esa Mattila, Mikko Idlax, Antti Pesonen 

https://www.zodiak.fi/fi/ohjelmisto/kotimatkallaedontie
https://www.zodiak.fi/fi/paivakirja/haastattelu-jenni-koistinen


 

  

 

Tuotanto: Jenni Koistinen, Zodiak, Loviisa Contemporary ry, Loviisan kaupunki 
Kuva: Kati Rapia 
 
Tukijat: Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Wihurin rahasto, Svenska Kulturfonden, Uudenmaan 
rahasto, Loviisan kaupunki, Loviisan taidekeskuksen tukiyhdistys ry 
Yhteistyökumppanit: Isnäsin kylätoimikunta, Isnäsin koulu – Isnäs Skola, Labby Catering 
 
Ensi-ilta: la 29.8.2020 klo 16.00, Kaarnaranta, Edöntie 142, Loviisa 
Muut esitykset: su 30.8. klo 16 | la 5.9. klo 16 | su 6.9. klo 16          
 
Liput: 30,50/24,50/16,50€ 
Lippuja ennakkoon: Tiketti.fi 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  
Tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 044 971 6344 
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle 
 
 

 
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat 
taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen 
keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiak on myös Tanssin aluekeskus 
Helsinki. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja 

Helsingin kaupunki. 
 
 
ZODIAK Uuden tanssin keskus Center for New Dance 
Tallberginkatu 1 A/154, FI–00180 Helsinki, tel +358 41 319 8722, email zodiak@zodiak.fi 
www.zodiak.fi 
 

http://www.zodiak.fi/
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