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IHMISEN ASUSSA -MENESTYSTEOS UUSINTANA
Huomiota, hämmennystä ja keskustelua syksyllä 2009 herättänyt koreografi Eeva Muilun ja
teatteriohjaaja Milja Sarkolan yhteisohjaus Ihmisen asussa saa toivotun uusintaensi-illan 22.3.2011.
Ihmisen asussa -teoksessa tarkastellaan alastomuutta olosuhteena; ihmisen ihmeellisyyttä ja
vierautta joka on läsnä silloin kun hänen ruumistaan katsotaan vailla sosiaalisia, kulttuurisia tai
yhteiskunnallisia statuksia. Teoksessa ihminen on eriskummallinen anatominen eläin oudoissa
asennoissa ja kummallisista vinkkeleistä. Iho lähikuvassa. Arvet, mustelmat, rypyt, juovat ja näppylät,
historia piirrettynä ihoon, ruumiiseen.

Ainutlaatuisen onnistunut nykyteatterin ja -tanssin liitto, joka koostuu hankalien asioiden
kohtaamisesta sekä epäsujuvasta ulosannista. Ihmisen asussa esiintyy komediennejoukko kiehtovan outo Hanna Raiskinmäki, tunneskaalan heilauttelija Joanna Haartti, hulvaton Niina
Hosiasluoma ja vähäeleisen vakuuttava Monika Hartl - jollaista ei kasva joka oksalla.
(Maria Säkö, Helsingin Sanomat 7.11.2009)
Eeva Muilu tunnetaan suorasukaisista sooloteoksistaan Liikaa ääniä yhdelle (2003), Vermiculus
(2005) ja Loppuunmyyty (2007), jotka ovat kiertäneet laajasti sekä Suomessa että ulkomailla. Zodiakin
housekoreografina vuosina 2007-2009 toimiessaan Muilu teki kiitetyn ryhmäkoreografian Jossain on
jotain (2008) ja vuonna 2010 teoksen Yhdessä, joissa kummassakin esiintyjäjoukko muodostui pääosin
ei-ammattilaisista. Muilu sai vuonna 2008 Suomen arvostelijain liiton myöntämän Kritiikin kannukset
-palkinnon.
Milja Sarkola työskentelee helsinkiläisen Teatteri Takomon taiteellisena johtajana yhdessä Pauliina
Feodoroffin kanssa. Sarkola ohjasi vuonna 2007 Zodiakiin teoksen Postia Eva Dahlgrenille, jota
esitettiin yleisön pyynnöstä uusintana myös syksyllä 2008. Sarkola on ohjannut ja käsikirjoittanut
myös mm. Lilla Teaternissa ja Kajaanin kaupunginteatterissa.
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Zodiak – Uuden tanssin keskus (Tallberginkatu 1 V)
Muut esitykset 24.3. klo 19, 26.3. klo 19, 27.3. klo 15, 29.3. klo 19, 31.3. klo 19, 2.4. klo 19, 3.4. klo 15,
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Zodiak – Uuden tanssin keskus on suomalainen ja kansainvälinen nykytanssin
tuotanto-, esitys- ja tapahtumakeskus ja Helsingin tanssin aluekeskus. Zodiak toimii
nykytanssin tekijöiden kokoavana toimintayhteisönä ja tuotanto-organisaationa.

Zodiak on tunnettu merkittävänä, innovatiivisena ja omaleimaisena toimijana niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Zodiakin toimintaa tukevat opetusministeriö ja
Helsingin kaupunki.
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