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TIIA KASURINENTIIA KASURINEN

Konsepti, koreografia, videot ja esitys: Tiia Kasurinen 
Valosuunnittelu: Sofia Linde 
Äänisuunnittelu: Olli Lautiola
Pukusuunnittelu: Annukka Havukumpu 
Mentorointi: Lydia Ofimja  
Tuotanto: Zodiak, Tiia Kasurinen 
Valokuvat: Saara Taussi 
Teaservideot: Eva-Liisa Orupõld 

Kuva- ja videolähteet*: Tiia Kasurinen, Pinterest (@pinterest) Arvida Byström (@arvidabystrom), Rickey Thompson (@rickeythompson), 
Donte Colley (@dontecolley), Miro (@mirogeorgeff), Stephanie Sarley (@stephanie_sarley), QUEEF Magazine (@queefmagazine), Pearl 
(@pearliaison), Marguerite Thiam (@margthiam), Jill Megan Kortleve (@jilla.tequila), Zara Larsson (@zaralarsson), Rosalia (@rosalia.vt) 
Fabian (@classicalfuck), Jessie Loraine Rocha (@snoosielucy), NAROPINOSA (@_naropinosa), @grey93, Amalie Have (@amaliehave), 
Emanuela Amato (@emanuela_amato), Emotional Club (@emotionalclub), @girllsociety, Kim Kardashian West (@kimkardashian), Bret-
man Rock (@bretmanrock), QuincyFox (quincyfox), @michelgaubert
(*joissain tapauksessa vain kuvien välittäjä, ei tekijä; kaikkien viraalien videoiden ja kuvien alkuperää ei ole löydettävissä)
Instagram-filtterit: “PEEKABOO PORTRAITS” @milanoartguide, “SEAVIBEY” @miraalmomani, “Super 8mm” @h_ekal, “LAMBY X 
AHC” @adrianahotcouture, “WHAT WILL U DANCE” @_romain_leroux, GOODGIRL METER @awandonjuan, “NUDE&TIFFANY 2.0” @
alinavelnikovskaya, “C A N D Y” @bariscavusoglu, “WHO IS UR TRUE LOVE” @wnmlmmr, “BUTTERFLY PRETTY” @sophie

Tiia Kasurinen on Tukholman taideyliopistosta vuonna 2017 valmistunut taiteilija ja koreografi. Kasurinen on 
kiinnostunut mm. identiteetin, sukupuolen, katseen ja pop-kulttuurin teemoista, ja tutkii niitä töissään maskeerauksen, 
visuaalisen muodonmuutoksen ja liikkeen työkaluja hyödyntäen. Youtube-tutorialit ja somaattinen liike kulkevat hänen 
töissään rinnakkain, luoden tunnistettavan estetiikan. Kun Kasurinen ei työskentele omien projektiensa parissa, hän 
tekee töitä tanssijana, esiintyjänä ja kollaboraattorina muille taiteilijoille ja heidän kanssaan.
Sofia Linde on Tukholman taideyliopistosta valmistunut valosuunnittelija. 
Sofia työskentelee tanssin, teatterin, musikaalien ja oopperan parissa: hän on työskennellyt mm. Kulturhuset 
Stadsteaternille, Riksteaternille ja Folkteatern Gävleborgille. Sofian intohimo on luoda äänimaailman kanssa 
vuoropuhelua käyviä valaistuksia. I’m not entirely here (cybersad) on Sofia Linden ja Tiia Kasurisen neljäs 
yhteistyöprojekti.
Olli Lautiola on freelance-äänisuunnittelija, muusikko, tanssija, tanssinopettaja ja koreografi. Hän on valmistunut 
tanssin kandidaatiksi Tukholman taideyliopistosta, ja työskennellyt opintojensa jälkeen monissa eri produktioissa 
Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Olli pyrkii harjoittamaan ammattitaitoaan sekä tanssijana että muusikkona 
samanaikaisesti, ja tämän ansiosta hänen töissään on havaittavissa ymmärrys molempien maailmojen tuntemuksesta. 
Äänisuunnittelussa Olli on harjaantunut erityisesti tunnelmoinnissa: hän pyrkii tarjoamaan esiintyjille ja katsojille 
syvemmän kokemuksen äänen kautta, kuitenkin korostaen ja tukien lavalla tapahtuvaa esitystä. Äänessä Ollia 
kiinnostaa mm. kuinka musiikki herättää muistoja, kuinka ääni luo tiloja ja tunnelmia, kuinka ääni liikuttaa fyysisesti 
ympärillään olevaa materiaa, mitä äänen kautta halutaan viestittää, millainen ääni saa kehon liikkumaan ja mitä 
esiintyjä tarvitsee ääneltä päästäkseen liikkeelle.
Annukka Havukumpu on Helsingissä asuva freelancer puku- ja vaatesuunnittelija, jonka keskeisiä arvoja ja 
inspiraation lähteitä ovat feminismi, tee se itse -kulttuuri ja kestävä kehitys. Tällä hetkellä Havukumpu työskentelee 
työhuonekollektiivi Lento Art Spacessa Helsingin Alppilassa, jossa hän valmistaa suunnittelemansa vaatteet 
käsityönä.
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Tukijat ja yhteistyökumppanit: 
Taiteen edistämiskeskus, Kekäläinen & 
Company / KEIDAS -residenssi
Kiitos: Tuuli Vahtola, Sonjis Laine, 
Vanessa Virta, Jan Nyberg, Pauliina 
Sjöberg, Sara Kauppila, Harri 
Kuorelahti, Julius Konttinen, Petri 
Lyytikäinen, Taiteen edistämiskeskus, 
Kekäläinen & Company, Zodiakin 
henkilökunta, perhe Kasurinen <3

Zodiak Stage
Kesto: 1hr


