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Johanna Nuutisen OPIA saa ensi-iltansa verkossa
Zodiakin kevään toinen kantaesitys, koreografi Johanna Nuutisen OPIA, saa ensi-iltansa to 1.4. editoituna
tallenteena. Esitys on myynnissä TikettiStream palvelussa to 15.4. saakka.
Johanna Nuutisen OPIA-teoksen piti saada ensi-iltansa toukokuussa 2020. Koronaepidemian ensimmäinen
aalto siirsi yleisöesitykset lähes vuodella eteenpäin maaliskuulle 2021. Uudelleen voimaan astuneet
yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset pakottivat esitykset siirtymään vielä kerran, tällä kertaa yleisön silmien
edestä kameran linssin läpi nähtäväksi.
Siirtymä ei ole merkityksetön, sillä OPIAn lähtökohtana on joukko katsomiseen ja katseeseen liittyviä
kysymyksiä.
– Vaikka janoni katsoja-kokijan kohtaamiseen teatteritilassa onkin suuri, on teoksen jakaminen striimauksen
kautta yhteiskunnallisen tilanteen huomioiden ainutlaatuinen mahdollisuus, toteaa teoksen koreografi ja
ohjaaja Johanna Nuutinen.
– Koen, että virtuaaliset maailmat eriyttävät meitä omista kehoistamme ja meitä ympäröivästä
konkreettisesta maailmasta. On tärkeätä kokea maailmaa koko kehon kautta ja luoda yhteys ympäristöömme
kaikkien aistien avulla. Näiden ajatusten saattelemina keskitymme yhdessä työryhmämme kanssa OPIAssa ja
sitä seuraavissa teoksissamme aisteihin ja maailman havainnoinnin kehollisuuteen, Nuutinen jatkaa.
OPIAssa sukellamme näköaistin monimuotoiseen ja huokoiseen maailmaan kysyen, kuinka rakennamme
merkityksiä ja mitä muuta näkemisen tapahtuma on katsomisen ja katseen vastaanottamisen lisäksi.
Teoksessa tanssivat Jenna Broas ja Mia Jaatinen. Esityksen tila- ja valosuunnittelusta vastaa Joonas Tikkanen
ja äänisuunnittelusta Tuomas Norvio. Taiteellisen työryhmään kuuluvat lisäksi pukusuunnittelija Erika
Turunen ja dramaturgi Jarkko Lehmus.
OPIA on Johanna Nuutinen +CO:n ja Zodiakin yhteistuotanto. Teos saa ensi-iltansa TikettiStream-palvelussa
1.4.2021 klo 19.00. Liput ovat myynnissä 15.4. klo 19.00 saakka.
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Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat
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Helsinki. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus ja
Helsingin kaupunki.
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