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ZODIAK TUO 100 HELSINKILÄISTÄ NÄYTTÄMÖLLE JA VIE
TANSSITAITEILIJAT KOTEIHIN
Zodiak – Uuden tanssin keskus on vahvasti kiinni ajassa. Syyskausi alkaa portugalilaisen taiteilijaparin
Ana Borralhon ja João Galanten teoksella Atlas Helsinki, jossa 100 helsinkiläistä aina papista
siivoojaan ja sairaanhoitajasta asianajajaan astuu näyttämölle vaatimaan paikkaansa yhteiskunnassa.
Poliittisesti ajankohtainen teos peräänkuuluttaa taiteilija Joseph Beuysin alunperin julkituomaa
ajatusta: Jokainen ihminen on taiteilija, yhdessä olemme vallankumous. Lissabonissa vuonna 2011
lanseerattu esityskonsepti ja näyttämöteos saattaa vaikuttavasti esille sekä kuvan nykyyhteiskunnastamme että yksittäisen ihmisen kehoon piirtyneen historian. Atlas Helsinki
kantaesitetään Kaapelitehtaan Pannuhallissa 22.–26.8.2012. Teos on Zodiakin ja Helsingin
juhlaviikkojen yhteistuotanto.
Helsinkiläisten valloittaessa elokuun lopulla näyttämön, vierailevat tanssijat puolestaan
kaupunkilaisten kodeissa: rakastetut taiteilijat Leena Gustavson ja Reijo Kela luovat kumpikin neljä
ainutkertaista esitystä ennakkoon valittuihin koteihin. Erilaisten isäntäperheiden, yleisöjen ja
esitystilanteiden ehdoilla syntyvät intiimit Tanssi kotiin -esitykset nähdään eri puolilla Helsinkiä 26.–
29.8.2012. Tuotannosta vastaa Zodiak ja Helsingin juhlaviikot. Tanssi kotiin -esitykset jatkavat
juhlaviikkojen suuren suosion saavuttanutta Taidetta kotiin -sarjaa.
Syyskaudella Zodiakissa esitetään lisäksi kantaesitysteokset koreografeilta Joona Halonen, Thomas
Lehmen, Anna Mustonen, Maija Hirvanen ja Jyrki Karttunen. Vierailuteoksia nähdään koreografeilta
Jolika Sudermann, Tabea Martin, Gabriela Aldana-Kekoni, Sandra Lolax, Ronja Verkasalo sekä
Janina Rajakangas.

KUTSU ZODIAKIN SYYSKAUDEN AVAJAISILTAMIIN
TORSTAINA 16.8. KLO 19 ZODIAK NÄYTTÄMÖ (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, V-ovi)

Lähtölaukaus syyskaudelle on oivallinen ennakkokatselmus Zodiakin tulevaan kauteen! Rento
illanvietto kokoaa yhteen alkavan kauden koreografit työryhmineen. Taiteilijat esittäytyvät pienin
ohjelmanumeroin tarjoten samalla esimakua tulevista teoksistaan. Avajaisiltamat toimii myös
tiedotustilaisuutena, jonka yhteydessä on mahdollista tavata tekijöitä. Paikalla ovat muun muassa
Atlas Helsinki -teoksen ohjaajat Ana Borralho ja João Galante sekä Tanssi kotiin -taiteilijat Leena
Gustavson ja Reijo Kela.
Ilmoittautumiset iltamiin sekä haastattelupyynnöt ke 15.8. mennessä: kaisa.rissanen@zodiak.fi
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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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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