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Mikko Niemistön Odd Meters poukkoilee rytmien välissä 
 
 
Zodiakin näyttämöllä saa 2. syyskuuta ensi-iltansa koreografi ja esitystaiteilija Mikko Niemistön sooloteos Odd 
Meters. Muun muassa Mad House Helsingissä viime vuosina vaikuttanut Niemistö nähdään nyt ensi kertaa 
Zodiakin esitysohjelmistossa. 
 
Mikko Niemistön Odd Meters perustuu hänen Ruotsin Uddevallassa, Bjällansåsin farmilla kesällä 2018 
näkemiinsä uniin: residenssipaikan kerrostuneisuus, jossa limittyivät luonnon syklit, tanssiminen ja 4G-yhteys 
nykyajan uutisvirtaan ja viihteeseen, tihkui osaksi hänen öistä todellisuuttaan. 
 
- Olen viime aikoina työskennellyt paljon unien pohjalta, jotka ovat minulle eräänlainen vaihtoehtoinen 
taajuus esimerkiksi arkitodellisuuden, digitaalisen maailman tai yhteiskunnallisen keskustelun rinnalla. Uniin 
suodattuu paljon informaatiota paitsi senhetkisestä henkilökohtaisesta kokemuksesta, myös 
yhteiskunnallisista muutoksista ja kulutetusta viihteestä, Niemistö pohtii. 
 
- Kehollisesta näkökulmasta katsottuna unet kiinnostavat minua, sillä niitä on mahdoton saavuttaa täysin. 
Kaikki niiden pohjalta tehty työskentely valveilla on käännöstyötä, kuin sotkuisten signaalien tulkitsemista 
ulkoavaruudesta. 
 
Teoksen nimi on musiikissa käytetty termi, joka viittaa epätyypillisiin tahtilajeihin. Niemistön Odd Meters on 
läkähdyttävä tanssi, joka poukkoilee rytmien väleissä ja pyrkii kokoamaan itseään unien, ruumiin ja ajan 
sirpaleista. Teos nojaa esityshetkellä läsnäoleviin rytmeihin, jotka limittyvät, riitelevät ja ravistelevat lihaa. 
 
- Olen aina hahmottanut esitystaide- ja tanssiteokset rytmisinä kokonaisuuksina, joissa live-hetkenä 
läsnäoleva, joskus väsynyt, erehtyväinen ja epätäydellinen keho rönsyilee harjoiteltujen kokonaisuuksien sekä 
tilanteen tuomien epävarmuuksien keskellä, Niemistö sanoo. 
 
- Käytin Odd Meters -teosta työstäessäni ensimmäistä kertaa äänisuunnitteluohjelmia studiopraktiikkani 
rinnalla, mikä mahdollisti minulle omien pohjien luomisen puheeseen, rytmeihin ja kehon ääniin perustuen. 
Näistä äänimatoista muodostui jo varhaisessa vaiheessa prosessia kehoni ja alitajuntani jatkeita, mikä tuntui 
sopivan tapaani lähestyä esiintyjyyttä, hän jatkaa. 
 
Mikko Niemistö on koreografi, esitystaiteilija ja kuraattori, joka työskentelee Helsingissä ja ulkomailla. Hän on 
toteuttanut sekä sooloteoksia että monialaisia kokonaisuuksia, joissa eri taiteenlajit käyvät vuoropuhelua. 
Niemistö on koulutukseltaan Master of Fine Arts in Choreography (Dans och circushögskolan / New 
Performative Practices -maisteriohjelma, Tukholma, 2017).  
 
Odd Meters nähdään Zodiak Stagella yhteensä kahdeksan kertaa ajalla 2.–13.9.  
 
Lue Mikko Niemistön koko haastattelu Zodiakin verkkosivujen Päiväkirjasta. Katso esityksen videotiiseri täältä: 
https://youtu.be/ZFCKmXYcS6U 
 

KANTAESITYS 
Mikko Niemistö: Odd Meters 
 

https://www.zodiak.fi/fi/paivakirja/haastattelu-mikko-niemisto


 

  

 

Koreografia ja esitys: Mikko Niemistö 
Tilasuunnittelu: Elina Lifländer 
Äänisuunnittelu: Johannes Vartola 
Valosuunnittelu: Teo Lanerva 
Tuottaja: Riikka Thitz 
Taiteellinen dialogi: Karolina Ginman 
Tuotanto: Zodiak, Mikko Niemistö  
Residenssit: Konstnärsnämndens internationella dansprogram: Atalante / Bjällansås studio, Ehkä-tuotanto 
Tukijat: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden 
Kuva: Katri Naukkarinen 
 
Ensi-ilta: ke 2.9.2020 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (V-aula, Tallberginkatu 1), Helsinki 
Muut esitykset: to 3.9. klo 19.00 | la 5.9. klo 15.00 | su 6.9. klo 15.00 | ti 8.9. klo 19.00 | ke 9.9. klo 19.00 | pe 
11.9. klo 19.00 | su 13.9. klo 15.00 
 
Taiteilijatapaaminen ti 8.9. esityksen jälkeen.   
 
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 
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