TIEDOTE PRESS
Helsingissä 25.4.2012

VELI LEHTOVAARA KIERTÄÄ EUROOPAN MERKITTÄVIMMILLÄ
TANSSIFESTIVAALEILLA
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen housekoreografi Veli Lehtovaara on kutsuttu esiintymään useille
vuoden 2012 keskeisille eurooppalaisille tanssifestivaaleille. Lehtovaara kiertää tanssitapahtumia
yhdessä työparinsa portugalilaistanssija Maria Ferreira Silvan kanssa duetolla Light as a Feather,
Green as an Apple. Teos kantaesitettiin Kaapelitehtaan Pannuhallissa helmi-maaliskuun vaihteessa
Zodiakin ja belgialaisen Theater Malpertuisin yhteistuotantona.
Suurta kansainvälistä huomiota herättänyt duetto nähdään 27.–28.4. maineikkaassa Springdancetanssitapahtumassa Hollannin Utrechtissa osana nuorten koreografien kokonaisuutta. Hollannista
teos jatkaa Belgian Antwerpeniin, jossa se esitetään 11.5. osana taidekeskus deSingelin järjestämää
suosittua BOUGE B -tanssi- ja performassifestivaalia. Belgian kiertue jatkuu syksyllä muun muassa
korkeatasoisella December Dance -festivaalilla Bruggessa, November NEXT -festivaalilla Kortrijkissa
sekä taidekeskus Opekissa Leuvenissa.
Lehtovaaran ja Ferreira Silvan Light as a Feather, Green as an Apple on kollaasimuotoinen sukellus
roomalaiskatoliseen kuvastoon ja kristinuskon myytteihin. Teoksessa ikonografian ja koreografian
suhde aukeaa yllättävästi ja leikkisän keveästikin kun vuosisatoja vanhat tunnistettavat kuvat,
henkilöhahmot ja tapahtumat vääntyvät ulos perinteisistä merkityksistään. Tekijöidensä myötä
teoksessa kohtaavat protestanttinen Suomi ja katolinen Portugali, kaksi eri näkökulmaa kristilliseen
kulttuuriperintöön.
Veli Lehtovaara (1982) toimii Zodiakin housekoreografina näytäntövuosina 2011-13. Hän valmistui 2010
PARTS Research Cycle -koulutusohjelmasta Brysselistä ja vuonna 2011 Teatterikorkeakoulusta (MA)
Helsingistä. Lehtovaaran viimeisimmistä töistä myös ryhmäteos Kynnyksellä – On the Threshold on
herättänyt kansainvälistä kiinnostusta. Teos syntyi yhteistyössä tanssija-koreografi Mikko Hyvösen
kanssa kesällä 2011. Jyväskyläläisen Tanssiryhmä Off/Balancen, Keski-Suomen Tanssin Keskuksen ja
Zodiakin yhteistuottama teos nähdään elo-syyskuun vaihteessa Euroopan merkittävimpiin
lukeutuvassa tanssitapahtumassa, Düsseldorfin kansainvälisillä tanssimessuilla.
Lisätiedot ja kuvamateriaali:
Tiedottaja Kaisa Rissanen, Zodiak (09) 694 4948 tai kaisa.rissanen@zodiak.fi

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 opetusministeriö ja
Helsingin kaupunki.
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