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Nykytanssin kansainvälinen residenssitoiminta nousussa
Zodiak – Uuden tanssin keskus on kehittänyt pitkäjänteisesti nykytanssin kansainvälistä
residenssitoimintaa, joka pitää sisällään sekä yksittäisiä taiteilijaresidenssejä että
residenssivaihtokokonaisuuksia. Nykytanssin residenssit eivät ole vain taiteilijavaihtoja, vaan ne
nivoutuvat tuotantotoimintaan ja työskentelyyn paikallisyhteisöissä; residenssitaiteilija jättää
jalanjälkensä kohdemaan taidekenttään. Tavoitteellisesti toteutettu residenssitoiminta lisää sekä
tanssitaiteilijoiden että suomalaisen nykytanssin tunnettuutta ja vetovoimaa.
Syksyllä 2011 residenssitoiminnan kehitystyö konkretisoituu aivan uudenlaatuisina taiteilijavierailuina:
saksalaisen TANZ-lehden "Vuoden esiintyjä" -palkinnolla juuri palkittu berliiniläiskoreografi Jared
Gradinger ja hänen työparinsa Angela Schubot työskentelevät residenssissä Zodiakissa yhdessä
suomalaistanssijoiden kanssa. Residenssiyhteistyö huipentuu lauantaina 10.9. yleisölle avoimeen
Open studio -tapahtumaan, jossa työryhmä avaa työskentelyään ja sen tuloksia. Suomesta mukana
ovat tanssijat Meeri Altmets, Janne Aspvik, Jonna Eiskonen, Anne Hiekkaranta, Anna Maria
Häkkinen, Leila Kourkia, Maija Nurmio, Jarkko Partanen, Katja-Maria Taavitsainen, Laura
Vesterinen ja Soile Voima. Residenssi toteutetaan yhteistyössä residenssikeskus HIAPin (Helsinki
International Artist Programme) kanssa, osana Zodiakin ja HIAPin yhteistä DANCE LINK residenssiprojektia 2011–2012.
Vastavuoroisesti tunnustettu suomalaiskoreografi Eeva Muilu työstää kuukauden mittaisella
residenssijaksolla Berliinissä kaksi uutta teosta, jotka saavat ensi-iltansa Berliinin Nordwindfestivaalilla marraskuussa. Teosten esiintyjinä nähdään berliiniläisiä tanssin ammattilaisia sekä
paikallisia nuoria. Residenssi on osa monivuotista yhteistyötä Nordwind-festivaalin, Tanssiareenan ja
Zodiakin välillä.
Jared Gradingerin ja Angela Schubot'n työskentely Suomessa jatkuu residenssin jälkeen
eurooppalaisten koreografilupausten teoksia yhteisiltaan kokoavalla Aerowaves FALL FOR DANCE kiertueella, jossa he esiintyvät kiitetyllä duetollaan What they are instead of. Kiertue alkaa syyskuun
puolivälissä Oulusta ja matkaa Kuopion ja Tampereen kautta Helsinkiin, jossa se nähdään 21.–
23.9.2011. Zodiak tuottaa kiertueen yhteistyössä Tanssiareenan ja kolmen tanssin aluekeskuksen
kanssa. Gradingerin ja Schubot'n Suomen vierailu on hyvä esimerkki Zodiakin residenssitoiminnan
monitasoisuudesta; siinä yhdistyvät mielekkäiden työskentelyolosuhteiden tarjoaminen, tanssiteosten
tuottaminen, esittäminen, kierrättäminen, koulutuksellinen näkökulma sekä yleisö- ja yhteisötyö.
OPEN STUDIO
10.9.2011, klo 16-18
Zodiak Studio C4 (Tallberginkatu 1, C-rappu, 4.krs.)
Vapaa pääsy
AEROWAVES-kiertue
Jared Gradinger & Angela Schubot (USA/Saksa): WHAT THEY ARE INSTEAD OF
Itamar Serussi Sahar (Israel/Hollanti): FERRUM
Alma Söderberg (Ruotsi): COSAS
[Yhteisilta]
Helsingin ensi-ilta 21.9.2011 klo 19
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Tallberginkatu 1, ovi V)
Muut esitykset 22.9. klo 19, 23.9. klo 19
Liput 20/12 €. Lippuja ennakkoon Lippupalvelusta.

Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset Aerowaves-esityksiin:
Tiedottaja Kaisa Rissanen, Zodiak (09) 694 4948 tai kaisa.rissanen@zodiak.fi
LEHDISTÖKUVAT: www.zodiak.fi > Medialle > 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 opetus- ja
kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
ZODIAK Uuden tanssin keskus Center for New Dance
Tallberginkatu 1B/154, FI–00180 Helsinki, tel +358 9 694 4948, fax +358 9 562 5805, email zodiak@zodiak.fi
www.zodiak.fi

