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JYRKI KARTTUSEN JEMINA PURKAA PORNOGRAFISTA NAISKUVASTOA
Rakastettu koreografi-tanssija Jyrki Karttunen esiintyy pitkästä aikaa Zodiak – Uuden tanssin
keskuksessa. Kantaesitysteos Jeminan monta elämää saa ensi-iltansa 22.11.2012 Zodiakin ja Karttunen
Kollektivin yhteistuotantona.
Zodiakin näyttämö muuttuu vuosikymmenten saatossa patinoituneen viihdyttäjäveteraanin estradiksi
kun Jyrki Karttunen antaa kehonsa ja mielensä tragikoomisen ja lujaluonteisen diivan käyttöön. Jemina
kutsuu vieraat salonkiinsa ja paljastaa anatomisesti epäkorrektin muotokuvansa, joka heijastelee
omalaatuisesti meitä ympäröivää todellisuutta.
Jeminan monta elämää purkaa populaaria pornografista naiskuvastoa. Teos käsittelee drag-showta
yhteiskunnallisen klovnerian mahdollisuutena. Jemina törmäyttää miehen ja naisen, aikuisen ja lapsen,
aidon ja kopion sekä glamourin ja arjen. Jemina on alati liikkeessä oleva päätähuimaava ilmiö iän ja
sukupuolen tuolla puolen. Rakenteelliseen improvisaatioon perustuvan esityksen esikuvat asettuvat
trashin, stand-upin ja nykytanssin viitekehyksiin. Teos ei sovellu alle 15-vuotiaille.
Jyrki Karttusen uralle on mahtunut monia käänteitä ja tyylivaiheita. Jyrkin mukaan vain kaksi asiaa on
säilynyt: Pohjois-Karjalan murre ja hänen taipumuksensa unohtua tarkkailemaan ihmisiä. Karttusen
luomat hellyttävät, persoonalliset ja ihmisenkokoiset esitykset ovat saaneet osakseen suurta suosiota
niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Karttunen on työskennellyt Karttunen Kollektivin taiteellisena
johtajana vuodesta 2008. Hänet on valittu vuoden 2013 alusta alkaen Helsingin Kaupunginteatterin
tanssiryhmän, Helsinki Dance Companyn, taiteelliseksi johtajaksi. Zodiakin ja Karttunen Kollektivin
yhteistuotantoina on viimeksi nähty teokset Days of Disco (2009) ja Situation Room (2008).
JYRKI KARTTUNEN: JEMINAN MONTA ELÄMÄÄ
(Kantaesitys)
Ensi-ilta 22.11.2012 klo 19
Zodiak – Uuden tanssin keskus (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, V-ovi)
Muut esitykset 24.11. klo 19, 25.11. klo 15, 27.11. klo 19, 28.11. klo 19, 29.11. klo 19, 30.11. klo 19,
2.12. klo 15, 4.12. 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

