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YHTEISILLASSA YSTÄVYYDEN JA RAKKAUDEN DUETOT
Zodiakissa tanssitaan helmikuussa ystävyyden ja rakkauden äärellä. Lauantaina 18.2. saa ensi-iltansa
Eliisa Erävalon ja Kati Korosuon kantaesitysteos Hyvä Ystävä – A Good Friend. Humoristisesti etenevä
duetto on sekä yhden pitkän ystävyyden dokumentaatio että eritoten yritys ymmärtää hyvän
ystävyyden kokemus teoksena. Tanssitaiteilijaystävykset tarkastelevat tapoja toteuttaa anteliaisuutta,
epäitsekkyyttä ja paljautta liikkeen keinoin. Voiko tanssiteos sisäistää hyvän ystävän luonteen? Entä
voiko katsoja kokea teoksen vastaavalla lämmöllä, jota hän tuntisi jos kohtaisi hyvän ystävän?
Ystävänpäivänä 14.2. Erävalo ja Korosuo ohjaavat Zodiakissa tanssityöpajan, jossa osallistujat
pääsevät tutustumaan Hyvä Ystävä – A Good Friend -teoksen valmistamisprosessissa käytettyihin
harjoituksiin ja koreografisiin tehtäviin. Työpaja on suunnattu kaikille hyvän ystävyyden
harjoittamisesta ja kokemisesta kiinnostuneille.
Erävalon ja Korosuon ystävyysaiheisen tanssiteoksen rinnalla nähdään tanssi- ja esitystaiteilija Anna
Mustosen ja Masi Tiitan vierailuteos Thank You For Your Love (2011). Rakkaudesta ja rakastetun
poissaolosta on kirjoitettu lukemattomia kansanlauluja ja chansoneita sekä esitetty lukuisia duettoja.
Thank You For Your Love asettuu osaksi rakkausduettojen loputonta jatkumoa. Minimalistinen,
toistoon perustuva tanssiteos on kunnianosoitus niin esille asettautumiselle kuin katseen voimalle.
Zodiakin kevätkauden tammikuussa avannut Maija Mustosen teos The Greatest Love Songs sai
menestysvastaanoton ja kaikki esitykset myytiin loppuun. Nyt yhteisillassa nähtävä teospari jatkaa
Mustosen tapaan rakkauden – yhdessä kokemisen, jakamisen ja kohtaamisen – äärellä.
Eliisa Erävalo & Kati Korosuo: Hyvä Ystävä – A Good Friend
(Kantaesitys)
Anna Mustonen & Masi Tiitta: Thank You For Your Love
(Vierailu)
Ensi-ilta 18.2.2012 klo 19 (yhteisilta)
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Tallberginkatu 1, ovi V)
Muut esitykset 21.2. klo 19, 22.2. klo 19, 23.2. klo 19, 25.2. klo 19, 26.2. klo 15
Liput 20/12 €
Lippuja ennakkoon Lippupalvelusta.
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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 opetus- ja
kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
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