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MAIJA HIRVASEN UUSI TEOS SYNTYY NYKYIHMISEN ELÄMÄNRYTMEISTÄ
Zodiak – Uuden tanssin keskuksen syksyn seuraavana kantaesityksenä nähdään koreografi Maija
Hirvasen ryhmäteos For those who have time, joka on myös tämänvuotisen Liikkeellä marraskuussa
-festivaalin avajaisteos. Teos saa ensi-iltansa 27.10. klo 20. Esityskausi jatkuu 9.11. saakka.
Maija Hirvanen tunnetaan ajatuksia herättävistä ja hykerryttävistä teoksistaan. Uudessa koreografiassaan
For those who have time hän käsittelee nykyihmisen nopeita elämänrytmejä, kiireestä ja stressistä
muotoutuvia tapoja ja kaiken katoavuutta. Toisaalta teoksen nimi on myös omistuskirjoitus; se on
omistettu katsojille, jotka päättävät tulla katsomaan juuri tämän esityksen.
Teosta tehdessään Hirvanen on tutkinut sitä, mitä kehossa tapahtuu nopeassa vauhdissa, nykyihmisen
perusrytmissä. For those who have time on fyysistä teatteria ja tanssia yhdistävä visuaalinen teos, joka
kutsuu yksinkertaisen voimakkaasti epätäydellisyyden, kiihkeyden ja kauneuden äärelle. Esityksen vire
on enemmän tunnepohjainen kuin järjellinen – katsoja johdatetaan vahvaan olotilaan, jossa vauhtihurma
ja -kauhu yhdistää niin tekijöitä kuin yleisöäkin; nykyihmisiä kun kaikki olemme. Aikaamme lempeän
tunnistettavasti ja hauskasti kommentoivan teoksen esittävät persoonalliset, monipuoliset tanssijat
Hanna Ahti, Andrius Katinas ja Jukka Tarvainen. Teoksen valosuunnittelusta vastaa Heikki
Paasonen, äänisuunnittelusta Lauri Wuolio ja pukusuunnittelusta Jouko Korkeasaari ja Ville
Häkkinen.
Sekä Suomessa että kansainvälisestikin laajaa kiinnostusta herättänyt koreografi-taiteilija Maija Hirvanen
elää rikasta luomisvaihetta. Uusi teos For those who have time on Hirvasen Operaatio Me -trilogian
toinen osa. Trilogian ensimmäinen osa Meidän sosiaalidemokraattiset kehomme kantaesitettiin
Zodiakissa keväällä 2011. Sen englanninkielinen versio nähdään syksyllä kansainvälisten areenoiden
lisäksi Helsingissä sekä Baltic Circle -festivaalin että yhteispohjoismaisen Ice Hot -tapahtuman
ohjelmistossa. Hirvaselle myönnettiin tänä syksynä Valtion tanssitaidetoimikunnan viisivuotinen taiteilijaapuraha.

Maija Hirvanen: FOR THOSE WHO HAVE TIME (Kantaesitys)
Ensi-ilta 27.10.2012 klo 20
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, V-ovi)
Muut esitykset 30.10. klo 19, 31.10. klo 19, 1.11. klo 19, 4.11. klo 15, 6.11. klo 19, 7.11. klo 19,
8.11. klo 19, 9.11. 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 > 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 tuotantoorganisaationa. Zodiak on tunnettu merkittävänä, innovatiivisena ja
omaleimaisena toimijana niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Zodiakin

toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.

ZODIAK Uuden tanssin keskus Center for New Dance
Tallberginkatu 1B/154, FI–00180 Helsinki, tel +358 9 694 4948, fax +358 9 562 5805, email
zodiak@zodiak.fi www.zodiak.fi

