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Sonja Jokiniemen uudessa teoksessa kädet
tekevät kieltä
Zodiakin ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin tämän vuoden yhteistuotanto on koreografi
Sonja Jokiniemen uusi ryhmäteos ÖH. Pitkäkestoinen, kosketusaistiin tukeutuva esitys
saa ensi-iltansa Zodiak Stagella ti 10.11.
Sonja Jokiniemen taiteellinen työskentely sijoittuu esitysten ja installatiivisten muotojen maastoon,
joissa piirrosten ja tekstiilien ruumiillisuus keskustelee inhimillisen kanssa. Teoksillaan Jokiniemi luo
vaihtoehtoisia ja monitekstuurisia kieliä.

Jokiniemi rakentaa ÖH-teoksessa käsintehdyistä ryijyistä, puusta, erilaisista esineistä ja arkisista
materiaaleista installaation, joka avautuu kodin maisemiin. Esitys ehdottaa tapoja olla yhdessä
yksinkertaisten kotoisten tekojen avulla. Teoksessa sosiaalisen eristäytymisen vastapainoksi
asettuu kokoontuminen ruuan, käsitöiden ja tanssimisen äärelle.
- Koen tarvetta päästä uudelleen yhteyteen yksinkertaisten objektien ja elävien materiaalien kanssa.
Tämä on reaktio meneillään olevaan merkityksellisyyden kriisiin. Elämme maailmassa, joka on täynnä
merkityksettömiä objekteja ja kirjoituksia (esim. ”fake news); koko tapamme ajatella ihmisyyden tilaa
on kriisissä, Jokiniemi toteaa.

ÖH-teoksen keskiössä on käden ja aineen tutkiminen. Kosketus, käsillä tekeminen, palasiksi
rikkominen, kokoaminen ja asioiden käsitteleminen nähdään esityksessä tapoina puhua maailman
kanssa.
- Samalla ÖH on myös oodi tai rakkauslaulu kodille – sen tekstuureille, symboleille sekä talolle
mielikuvituksen tilana. Sille, miten luomme jokapäiväisessä elämässämme yhteyksiä, merkityksiä,
tapoja olla suhteessa eri asioihin. Sille, miten pienet asiat voivat olla mielikuvituksen innoittajia,
Jokiniemi pohtii.
Teoksessa esiintyvät Leila Kourkia, Marlon Moilanen, Herman Nyby, Maria Saivosalmi-Katinas,
Sonja Jokiniemi ja Tuuli Vahtola. Teoksen visuaalisesta suunnittelusta vastaavat Heikki Paasonen
ja Sonja Jokiniemi. Esityksessä nähtävät ryijyt ovat Aino Ojalan toteuttamia, Sonja Jokiniemen
piirustusten pohjalta. Taiteelliseen työryhmään kuuluu lisäksi sveitsiläinen äänisuunnittelija Gil
Schneider.
Kansainvälisesti työskentelevä Jokiniemi on valmistunut amsterdamilaisesta Das Theatre koulutusohjelmasta vuonna 2013. Jokiniemen lukuisista näyttämöteoksista Zodiakin ohjelmistossa
on aikaisemmin nähty teokset Hmm (2015) ja Blab (2017). Näistä jälkimmäinen oli myös
yhteistuotanto Liikkeellä marraskuussa -festivaalin kanssa. Blab-teosta esitettiin useissa
esitystaloissa eri puolilla Eurooppaa vuosina 2017–2019.

ÖH nähdään Zodiak Stagella yhteensä kymmenen kertaa ajalla 10.11.–24.11. Esitykset 10.–14.11. ovat
osa Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmistoa.

KANTAESITYS
Sonja Jokinemi: ÖH
Esiintyminen & yhteistyö: Leila Kourkia, Marlon Moilanen, Herman Nyby, Maria Saivosalmi-Katinas,
Tuuli Vahtola
Koreografia ja konsepti: Sonja Jokiniemi
Visuaalinen suunnittelu: Heikki Paasonen ja Sonja Jokiniemi
Äänisuunnittelu: Gil Schneider
Ryijyjen toteutus: Aino Ojala, Sonja Jokiniemen piirrosten pohjalta
Tuottaja: Riikka Thitz
Yhteistuontanto: Zodiak (Helsinki, FI), Liikkeellä marraskuussa -festivaali (Helsinki, FI), STUK – A
House for Dance, Image and Sound (Leuven, BE) in the framework of the Life Long Burning –
Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe project (2018-2022)
supported by the Creative Europe programme of the European Union.
Residenssit : Arts Centre BUDA (BE)
Kansainvälinen levitys: Something Great (Berlin)
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, TelepART Mobility Support
Kuva: Katri Naukkarinen
Ensi-ilta: ti 10.11.2020 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas (V-aula, Tallberginkatu 1), Helsinki
Muut esitykset : ke 11.11. klo 19 | pe 13.11. klo 20 | la 14.11. klo 15 | ti 17.11. klo 19 | ke 18.11. klo 19 | pe
20.11. klo 19 | la 21.11. klo 19 | ma 23.11. klo 19 | ti 24.11. klo 19

Esitykset 10.11.–14.11. ovat osa Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmistoa.
Taiteilijatapaaminen ti 17.11. 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.
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