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TUNNETUN SAKSALAISKOREOGRAFIN TEOS SYNTYY YHTEISTYÖSSÄ
SUOMALAISTANSSIJOIDEN KANSSA
Saksalainen Thomas Lehmen tunnetaan innovatiivisena ja uraauurtavana koreografina, tanssijana ja
pedagogina niin Euroopassa kuin Amerikassa. Lehmenin uusin teos „Bitte..." nähdään ensi-illassa
Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa 27.9.2012. Ryhmäteos syntyy suomalais-saksalaisena
yhteistuotantona ja sen muotoutumiseen vaikuttaa viisi vahvaa koreografi-tanssijaa: Lehmenin itsensä
lisäksi Hermann Heisig (Saksa), Eeva Muilu, Vera Nevanlinna ja Liisa Risu.
Pyytämisen teemaan keskittyvä teos „Bitte..." rakentuu tarinoista: viisi tanssijaa, viisi tarinaa. Kukin
esiintyjä pyytää vuorollaan toisia esittämään elementtejä omasta tarinastaan. Jokainen pyyntö ja
tehtävänanto sekä sen näyttämöllinen toteutus on hetkessä syntyvä elävä tilanne. Puheen ja liikkeen
lisäksi tanssijat luovat näyttämöllä reaaliaikaisesti myös teoksen äänimaailman kitara, basso, piano,
mikrofoni ja erilaisia ääniä päästäviä esineitä instrumentteinaan. Teoksen edetessä yksittäisistä
tarinoista paljastuu yhä uusia yhteyksiä toisiin tarinoihin. Interaktiivinen ulottuvuus pyytämisen ja
pyyntöön vastaamisen välillä luo erityislaatuisen mahdollisuuden muutokseen.
„Bitte..." on Zodiakin, PACT Zollvereinin ja Thomas Lehmenin yhteistuotanto. Teoksen kansainvälinen
työryhmä on aloittanut harjoitukset heinäkuussa taidekeskus PACT Zollvereinin residenssissä Saksan
Essenissä. Parhaillaan Lehmen viimeistelee teostaan Helsingin Kaapelitehtaalla taiteilijaresidenssissä,
joka toteutetaan yhteistyössä residenssikeskus HIAPin (Helsinki International Artist Programme)
kanssa, osana Zodiakin ja HIAPin yhteistä DANCE LINK -residenssiprojektia 2011–2012.
Thomas Lehmen on vieraillut Suomessa aiemmin teoksillaan Schreibstück vuonna 2003 ja Lehmen
lernt vuonna 2011. Teokset nähtiin osana Zodiakin Sivuaskel-festivaaliohjelmistoa.
THOMAS LEHMEN: „BITTE…” (Kantaesitys)
Ensi-ilta: 27.9. klo 19
Muut esitykset: 29.9. klo 19, 30.9. klo 19, 2.10. klo 19, 3.10. klo 19, 4.10. klo 19
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, V-ovi)
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 > Syksy 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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