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DASHA MAZURKA JA EPÄILYKSEN TEEMA
Puolalaisen koreografi-ohjaajan, kolmen suomalaisen tanssitaiteilijan, mediataiteilijan ja liettualaisen
näyttelijän yhteistyö huipentuu 29.10.2011 kun tanssiteos Doubt in Frame / Queen of Sweden Killed
Descartes kantaesitetään Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa. Näyttämöteoksen lisäksi yhteistyö
konkretisoituu aivan uudella tavalla myös verkossa: työryhmä julkistaa ensi-iltapäivänä kaikille avoimen
taiteellista työskentelyä käsittelevän open source -toimintakehyksen kotisivuillaan. Millaista on esittävän
taiteen avoin lähdekoodi? Kuinka taiteellista työtä voi jakaa ja esittää verkossa?
Dasha Mazurka, Maria Saivosalmi, Veli Lehtovaara, Mikko Hyvönen, Jukka Huitila ja Andrius
Katinas ovat keskittyneet yhteistyössään epäilyksen teemaan. Epäilemiseen suhtaudutaan toimintona,
joka on perustavanlaatuisesti läsnä kaikessa mitä teemme ja keitä olemme. Epäilys on murtuma
havaitsemisen ja toiminnan välissä; hetki, jossa ilmenee mahdollisuus valita. Lavalla nähdään
kehollisia, koneellisia, musiikillisia ja visuaalisia variaatioita epäilyksen teemasta. Aihetta käsitellään
sekä henkilökohtaisista lähtökohdista että suhteessa kulttuurin eri alueisiin, mm. sukupuolisuuteen,
uskontoon ja filosofian historiaan. Linkki nykyhetken, barokin ja virtuaalisen maailman välillä on
vahvasti läsnä.
Doubt in Frame / Queen of Sweden Killed Descartes on Zodiakin ja Liikkeellä marraskuussa -festivaalin
tilausteos. Dasha Mazurka Open Source julkaistaan 29.10.2011 osoitteessa www.dashamazurka.net.

Dasha Mazurka:
DOUBT IN FRAME / QUEEN OF SWEDEN KILLED DESCARTES
(Kantaesitys)
Ensi-ilta 29.10.2011 klo 19
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Tallberginkatu 1, ovi V)
Muut esitykset 1.11. klo 19, 3.11. klo 19, 4.11. klo 19, 8.11. klo 19, 9.11. klo 19, 10.11. klo 19,
12.11. klo 19, 13.11. klo 15, 15.11. 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 > 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

