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Iiris Herttua
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Zodiak; Georgie Goater, Maikki Palm, Gesa Piper

Globe Art Point

Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto

Georgie Goater,
Maikki Palm, 

Gesa Piper: 
Memory Matter

Ke / Wed 21.10. 19:00
Ensi-ilta / Premiere
Pe / Fri 23.10. 19:00 
Taiteilijatapaaminen / Post-performance discussion 

La / Sat 24.10. 15:00
Su / Sun 25.10. 15:00
Ti / Tue 27.10. 19:00
Ke / Wed 28.10. 19:00

Esityspaikka / Venue:
Zodiak Stage
Kesto/ Duration:
60 min.

Työryhmä on asennoitunut taiteelliseen työhön kollektiivisesti.
The artistic work has been collaboratively devised with the whole working group.

Kuva /Photo: Sanna Lehto



Bios

Georgie Goater on Helsingissä asuva, Uudesta-Seelannista kotoisin oleva tanssitaiteilija, esiintyjä ja pedagogi. Goater 
rakastaa työskennellä ja oppia asioita inklusiivisissa konteksteissa ja moninaisten kehollisten havaintojen kautta. 
Hänen tanssinsa, koreografiansa ja kirjoittamisensa versovat yhteistyöstä sekä kiinnostuksesta materiaalisuuteen, 
mielikuviin, unelmointiin, välitilaan ja prosessikeskeiseen luomiseen.
Georgie Goater is a dance artist, performer and pedagogue from New Zealand based in Helsinki. She loves to work 
and learn from inclusive contexts and diverse embodied perceptions. Her dance, choreographies and writing stem 
from collaboration and interests in materiality, the imagination, dreaming, betweenness and process-oriented creation.

Maikki Palm on esiintyvä koreografi ja pedagogi. Hän opiskeli Trinity Labanissa vuoteen 2016 ja valmistui tanssitaiteen 
maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2019. Maikki rakastaa koiria, vapauden tuntemuksia, kontrasteja, koreologisia 
teorioita ja hiljaisen älyn tarkkailua. Haaveilu keskittyy asumiseen ja työskentelyyn järven tuntumassa.
Maikki Palm (She/They) is a performer, dance maker and pedagogue based in Helsinki. She trained in Trinity Laban 
(BA/2016) and studied in Teatterikorkeakoulu (MA/2019).  Maikki loves dogs, sensations of freedom in the body, 
contrasts, choreology and observing someone’s silent intelligence.  The biggest dream is to live next to a clear lake.

Gesa Piper on saksalainen tanssitaiteilija ja pedagogi. Työssään Gesa esiintyy, opettaa ja koreografioi kansainvälisesti 
ja paikallisesti. Suomeen Piper muutti 2011 ja opiskeli tanssipedagogiikan maisteriohjelmassa valmistuen 2014. 
Kandidaatin tutkinnon hän teki Arnhemissa, Dance Academy ArtEZ:ssa  2008. Taiteelliset kiinnostukset asettuvat 
monisyisiin ihmisyyden ja ei-ihmisyyden suhteisiin olemisessa, niin sosiaalisesti kuin ympäristöllisesti.
Gesa Piper is a German dance artist and pedagogue. She is active as a performer, teacher and choreographer 
nationally and internationally.  Piper has been based in Finland since 2011 where she did her MA in Dance Pedagogy in 
2014. She holds a BA from the Dance Academy ArtEZ in Arnhem since 2008. Her artistic interests lie within the field of 
the multiplicity of the human and non-human existence in its social and environmental context.

Iiris Herttua on valmistunut Lahden muotoiluinstituutista (BA) ja opiskelee kestävän vaatesuunnittelun 
maisteriohjelmassa Design School Koldingissa, Tanskassa. Iiriksen ammatillinen uteliaisuus suuntautuu avoimeen 
suunnitteluun, kestävän kulttuurin ja taiteen vuoropuheluun, sekä talouskasvun jälkeiseen (post-growth) potentiaaliin.
Iiris Herttua is a BA graduate fashion designer from Lahti Institute of Design and she currently studies sustainable 
fashion in a master program in Design School Kolding, Denmark. Iiris’ work is currently driven by curiosity towards 
open design, the interplay of art and sustainable cultures and post-growth futures.

Riku-Pekka Kellokoski on Helsingissä asuva äänisuunnittelija ja esityksentekijä. Esittävän taiteen kentällä 
monialaisesti työskentelevä Kellokoski on kiinnostunut äänen materiaalisuudesta ja toimijuuden kysymyksistä 
teknologian ja taiteen rajapinnoilla. Hän on valmistunut Teatteritaiteen kandidaatiksi Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulusta ja viimeistelee tällä hetkellä opintojaan äänisuunnittelun maisteriohjelmassa. Hänen 
teoksissaan ääni toimii dramaturgisena ja skenografisena elementtinä tekojen ja tilojen välimaastossa. 
Riku-Pekka Kellokoski is sound designer, performance maker and composer based in Helsinki.  At the moment he  
is studying sound design in a master program in Uniarts Helsinki’s Theatre Academy and working as a freelancer. He 
mainly works in the field of performative arts and is interested in questions of materiality and agency in the context 
of sound and technology. In his work for theatre and contemporary dance, sound works as a dramaturgical and 
scenographic element intertwined with actions and affects.

Sofia Palillo on valosuunnittelija ja skenografi, joka vaikuttuu tiloista ja tunnelmista. Hän valmistui Teatterikorkeakoulun 
valosuunnittelun koulutusohjelmasta keväällä 2020. Häntä kiehtoo minimalismi, käsittämättömyys, herkkyyden 
radikaalisuus ja empatian voima. Hän nauttii kollektiivisesta ja tasa-arvoisesta työskentelystä. Hän rakastaa tavallisia 
variksia, jotka köpöttelevät supermarketin parkkipaikalla. 
Sofia Palillo is a lighting designer and a scenographer who is affected by spaces and atmospheres. She 
graduated from the department of lighting design in Teatterikorkeakoulu 2020. She is fascinated by minimalism, 
incomprehensibility, the radicality of sensitiveness and the power of empathy. She enjoys equal and collective working 
environment. She loves ordinary crows that are tiptoeing on the supermarket parking lot.

Kiitokset/ Thank you

Sally Davison, Hanne Jurmu, Virpi Nieminen, Tarleena Laakko, Markus Schaffter, Maria Nurmela, Anna-Liisa 
Parkkinen, Samuli Emery, Giorgio Convertito, Gabrilele Goria, Markus Heino, Mirjami, Urpo & Marko, Kelly Nash, Nancy 
Wijohn, Alisha McLennan Marler, Jessie McCaull, Presley Ziogas, Piha beach, Barnett Hall, the wonderful Zodiak team, 
amazing GAP people. 

Monika & Bernd Piper, Martha (1913-2003), Herta (1926-2020), Emma (1900-1977), Aune Kallinen & family, Patricia 
(1925-1990), Edna-Daisey (1921-1981), Philippa & James Goater, Alice (1868-1953), Sarah (1833-1919), Chris Sterry, 
Fran Pucilowski, Mariana Rinaldi, Maija Mustonen, Juha Penttilä.

Venla Mustonen, Alina Pappi, Aapeli Hakala. äiti ja iskä Palm, Ali ja Matias. Marketta-mummo, Pirkko-mummo, Timo-
pappa, Samuli-serkku ja muu kööri. Suvi Kajaus, Irmeli Toiviainen ja Sari Tuunanen. Pedat.

Jaana Herttua, Raakel Herttua, Ville Aumala, Sari Aumala, Anni Sirkka, Milja Terho.


