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Mitä jos kaikki menisi mahdollisimman hyvin?
Koreografi Sari Palmgrenin ideoima Utopia (empatiasta) on monitaiteellinen esityskokonaisuus,
jossa luodaan parempaa ja empaattisempaa tulevaisuutta. Jokaiselle esitysperiodille uudelleen
muokattava esitys saa Helsingin ensi-iltansa Hotel Katajanokan eli Katajanokan entisen vankilan
Kirkkosalissa to 28.10.

Utopia (empatiasta) on yhdistelmä tanssia, liikettä, laulua, musiikkia ja keskustelua tulevaisuuden
visioista ja empatian roolista visioinnissa. Yhdeksänhenkisen työryhmän luoma esitys avaa liikkeen,
tiedon ja elävän musiikin keinoin uusia näkökulmia tulevaisuuteen – ja sitä kautta vaikuttaa
valintoihimme nyt-hetkessä. Esiintyjäryhmä toimii esityksessä yhdessä orkesterina: koreografioiden
tapahtuvaa, soittaen, laulaen ja tanssien.
Esitys koostuu 10 minuutin kohtauksista, jotka ovat tarkoitettu yhdelle katsojalle kerrallaan. Yksi
katsoja ja yksi esiintyjä istuvat tuoleilla vastakkain, katsoen toisiaan. Katsomisen jälkeen esiintyjä
aloittaa esityskohtauksen, jota myös muu yleisö voi seurata. Esitys on jokaiselle katsojalle yksilöllinen
ja monitaiteellinen. Aiemmat kokijat ovat kuvailleet esitystä ihanimmaksi ja empaattisimmaksi
esityskokemuksekseen.
Työryhmässä ovat mukana Sari Palmgren, Heikki Paasonen, Tuomas Norvio, Janne Masalin,
Karoliina Koiso-Kanttila, Tuovi Rantanen, Jukka Peltola, Lotta Suomi ja Jukka Tarvainen . Lisäksi
esityksissä nähdään joukko vapaaehtoisia, jotka ovat osallistuneet Sari Palmgrenin ohjaamalle
Vuosikurssille Zodiakissa.
Työryhmä katsoo Utopia (empatiasta) -esityksen kautta tulevaisuutta rehellisesti silmiin, kuitenkin
suhtautuen optimistisesti tulevaisuuteen. Mitä jos kaikki menisi mahdollisimman hyvin, miltä
maailma näyttäisi? Miten näitä visioita on mahdollista tavoitella nykypäivän valinnoilla?

Utopia (empatiasta) -esitykset toteutuvat yhteistyössä Hotel Katajanokan kanssa.
Esityskokemukseen kuuluu mahdollisuus kolmen ruokalajin illalliseen hotellin Ravintola
Linnankellarissa. Syksyiseen kattaukseen kuuluu liha- tai kasvisalkuruoka, kala- tai kasvispääruoka
sekä jälkiruoka. Illallisliput à 41,50 eur vain ennakkoon Tiketistä.

Utopia (empatiasta) nähdään yhteensä kuusi kertaa Hotel Katajanokan Kirkkosalissa. Jokaisena
esityspäivänä on kaksi esitystä. Yhteen esitykseen mahtuu 35 katsojaa.

HELSINGIN ENSI-ILTA
Sari Palmgren: Utopia (empatiasta)
Koreografia (yhdessä muun työryhmän kanssa), ohjaus: Sari Palmgren
Valo- ja tilasuunnittelu: Heikki Paasonen
Musiikki, sävellys, äänisuunnittelu: Tuomas Norvio & Janne Masalin
Pukusuunnittelu: Karoliina Koiso-Kanttila
Esiintyjät: Janne Masalin, Tuomas Norvio, Sari Palmgren, Jukka Peltola, Tuovi Rantanen, Lotta

Suomi, Jukka Tarvainen, Sanna Hirvonen; Vuosikurssilaiset Anna Korpinen, Niina Virkkala, Julia
Pakkanen, Katia Skylar, Jenni Rytkönen, Jaakko Kaartinen.
Tuotanto: Sari Palmgren, Zodiak
Ensi-ilta: to 28.10.2021 klo 18.00, Hotel Katajanokka, Kirkkosali (Merikasarminkatu 1a), Helsinki
Muut esitykset: to 28.10. klo 21.00 | la 30.10. klo 18.00 & 21.00 | su 31.10. klo 15.00 & 18.00
Liput: 30,50/24,50/17,50 €
Liput ennakkoon : Tiketti.fi
Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset : 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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