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EEVA MUILUN KVINTETTO ON VIIDEN IHMISRUUMIIN KEHOLLINEN
KONSERTTO
Tanssija-koreografi Eeva Muilun odotettu uusi ryhmäteos Kvintetto nähdään ensi-illassa Zodiakin
näyttämöllä 3.5.2012.
Suorasukaisista, kansainvälisesti menestyneistä sooloteoksistaan sekä pääosin eiammattilaisesiintyjille tekemistään kiitetyistä koreografioista tunnettu Muilu on tällä kertaa koonnut
ympärilleen vahvoista tanssin ammattilaisista koostuvan työryhmän. Teoksen upean tanssijakvintetin
muodostavat Joona Halonen, Saku Koistinen, Leila Kourkia, Vera Nevanlinna ja Saara Töyrylä.
Valosuunnittelusta vastaa Heikki Paasonen ja pukusuunnittelusta Monika Hartl.
Kvintetossa yhdistyvät minimaalisuus ja kehollinen leikkisyys. Teoksessa liikutaan jatkuvassa
kysymisen, ihmettelyn ja oivaltamisen tilassa. Tanssijoiden äänet, liikkeet, eleet ja teot muodostavat
teoksen koreografisen sävellyksen. Miten arkinen ja tunnistettava voi muuttua runolliseksi tai
musikaaliseksi? Kuinka yhdestä yksinkertaisesta tapahtumasta voi kehittyä kohtaus? Voiko
koreografia rakentua hetkessä havainnoiden, mutta pysyä silti selkeässä muodossa?
”Ajattelen tanssiteoksen, tai ylipäänsä tanssin ytimen, sijaitsevan ruumiillisuudessa, joka on myös
olemassaolomme perusta. Kaipaan ruumiita joita ei voi tyhjentävästi lukea. Merkityksiä, jotka jäävät
avoimiksi. Teos ei pyri vain kommentoimaan maailmaa, vaan se on osa maailmaa, yksi maailman
tapahtumisen paikka.” -Eeva Muilu
Eeva Muilun sooloteokset Liikaa ääniä yhdelle (2003), Vermiculus (2005) ja Loppuunmyyty (2007) ovat
kiertäneet laajasti sekä Suomessa että ulkomailla. Zodiakin housekoreografina vuosina 2007-2009
toimiessaan Muilu teki pääosin ei-ammattilaisista koostuville esiintyjäryhmille menestysteokset
Jossain on jotain (2008) ja Yhdessä (2010). Teatteriohjaaja Milja Sarkolan kanssa yhteistyössä
valmistunut teos Ihmisen asussa (2009) sai niin ikään laajasti huomiota sekä yleisöltä että medialta.
Muilulle myönnettiin vuonna 2008 Suomen arvostelijain liiton Kritiikin kannukset -palkinto.	
  
	
  
Eeva Muilu: KVINTETTO
(Kantaesitys)
Ensi-ilta 3.5.2012 klo 19
Zodiak – Uuden tanssin keskus
Muut esitykset 5.5. klo 19, 6.5. klo 15, 8.5. klo 19, 9.5. klo 19, 10.5. klo 19, 12.5. klo 19, 13.5. klo 15
Liput 20/12 €
Lippuja ennakkoon Lippupalvelusta.
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Tiedottaja Kaisa Rissanen, Zodiak (09) 694 4948 tai kaisa.rissanen@zodiak.fi
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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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