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KÄSIALOJEN KOREOGRAFIAA
Berliiniläiskoreografi Tomi Paasosen uutuusteoksessa MONOGRAM – a signature piece neljä
tanssijaa signeeraa nimensä liikkeen keinoin. Toukokuussa Kaapelitehtaan Pannuhallissa ensiiltansa saavassa tanssiteoksessa keskitytään tanssijan ominaislaatuun, liikekielen yksityiskohtiin
sekä koreografiseen liikkeeseen. Teos leikkii identiteetin todistamisen sekä tanssin ja liikkeen
jatkuvan muutoksen välisen paradoksin kanssa.
Koreografian perustana on joko tanssijan oma nimi, käsiala tai nimikirjoituksen fyysinen muoto.
Ryhmäteos on syntynyt Satu Herralalle, Linda Prihalle, Iiris Raipalalle ja Anna Sochackalle
luoduista henkilökohtaisista sooloista, jotka toisiinsa limittyessään muodostavat yhtenäisen teoksen.
Nimikirjoitusten koreografiaa tahdittaa berliiniläisen äänitaiteilija Mike Koloskan esityshetkessä
livenä muokkaama äänimaailma. Valosuunnittelusta vastaa Max Wikström.
Tomi Paasonen on suomalaissyntyinen Berliinissä asuva koreografi, joka työskentelee pitkästä aikaa
Suomessa, suomalaisten tanssijoiden kanssa. Kiinnostus identiteettiin liittyviin kysymyksiin ja
teemoihin on vahvasti läsnä hänen teoksissaan. Paasonen loi MONOGRAM-teoksen ensimmäisen
version kreikkalaistanssija Kiriakos Hadjiioannoulle. Sooloteos kantaesitettiin ja palkittiin Stuttgartin
kansainvälisillä soolotanssifestivaaleilla vuonna 2009. Suomessa Paasonen muistetaan erityisesti
vuonna 2000 Zodiakissa kantaesitetystä menestysteoksestaan Olotila, jonka esittäjät olivat pääosin eri
tavoin liikkuvia ja liikuntarajoitteisia tanssin harrastajia. Esiintyjien omaan liikekieleen ja
kokemusmaailmaan perustuva teos palkittiin Vuoden teatteriteko 2000 -palkinnolla ja sitä on esitetty
viimeisen kymmenen vuoden aikana mm. Pariisissa, Berliinissä, Bergenissä ja Hongkongissa.
Tomi Paasonen:
MONOGRAM – a signature piece [kantaesitys]
Ensi-ilta 12.5.2011 klo 19
Pannuhalli, Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1, ovi P)
Muut esitykset 14.5. klo 19, 15.5. klo 15, 18.5. klo 19, 19.5. klo 19, 21.5. klo 19, 22.5. klo 15,
25.5. klo 19, 27.5. klo 19, 28.5. klo 19
Liput 20/12 €
Lippuja ennakkoon Lippupalvelusta
Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset:
Tiedottaja Kaisa Rissanen, Zodiak (09) 694 4948 tai kaisa.rissanen@zodiak.fi
LEHDISTÖKUVAT: www.zodiak.fi > Media > Lehdistökuvat
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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