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TULEVAISUUDEN TANSSINTEKIJÄT KOHTAAVAT
Kaapelitehtaan Pannuhallissa nähdään helmi-maaliskuun vaihteessa kaksi duettoa, jotka ovat
saaneet alkunsa arvostetussa PARTS-tanssikoulussa Brysselissä keväällä 2010. Zodiakin
housekoreografi Veli Lehtovaara ja portugalilaistanssija Maria Ferreira Silva ovat jatkaneet
lopputyöduettonsa Light as a Feather, Green as an Apple parissa tänä talvena, ja esittävät nyt uuden,
pidemmän teosversion Zodiakin ja belgialaisen Theater Malpertuisin yhteistuotantona.
Lehtovaaran ja Ferreira Silvan duetto on kollaasimuotoinen sukellus roomalaiskatoliseen kuvastoon
ja kristinuskon myytteihin. Ikonografian ja koreografian suhde aukeaa ennalta-arvaamattomalla
tavalla, kun tunnistettavat kuvat, henkilöhahmot ja tapahtumat vääntyvät ulos perinteisistä
merkityksistään. Teoksessa kohtaavat protestanttinen Suomi ja katolinen Portugali, kaksi eri
näkökulmaa kristilliseen kulttuuriperintöön.
Dueton uudisversio jatkaa Helsingin jälkeen kohti Eurooppaa: teos nähdään myöhemmin keväällä
merkittävässä Springdance-tanssitapahtumassa Hollannissa osana nuorten koreografien
kokonaisuutta. Lisäksi teos kiertää Belgiassa sekä Antwerpenin taidekeskus deSingelissä että
loppuvuodesta Tieltissä Theater Malpertuisissa ja December Dance -festivaalilla Brugesissa.
Pannuhallin yhteisillassa nähdään vierailuteoksena Kuhmosta Brysselin kautta Helsinkiin saapuneen
tanssitaiteilija Mikko Hyvösen ja ruotsalaistanssija Salka Ardal Rosengrenin duetto Trash Talk.
Live-esityksen haavoittuvaista luonnetta tarkastelevassa teoksessa tasapainoillaan fiktion ja
todellisen rajalla; mikä on ennalta suunniteltua ja mikä hetkessä keksittyä ja kokeiltua? Minimaalisia
resursseja hyödyntäen Hyvönen ja Rosengren pyrkivät avaamaan esitystilanteen sääntöjä ja
tottumuksia. Jännitys ja vaara syntyvät ennakoimattomasta suhteesta yleisön ja esiintyjien välillä.
Veli Lehtovaara & Maria Ferreira Silva: Light as a Feather, Green as an Apple
(Kantaesitys)
Mikko Hyvönen & Salka Ardal Rosengren: Trash Talk
(Vierailu)
Ensi-ilta 28.2.2012 klo 19 (Yhteisilta)
Pannuhalli (Kaapelitehdas, ovi P)
Muut esitykset 1.3. klo 19, 3.3. klo 19, 4.3. klo 15, 6.3. klo 19, 7.3. 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 > 2012

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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