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Zodiakin house-koreografi Maija Hirvanen kysyy mikä on koti
Zodiakin tuore house-koreografi Maija Hirvanen on vetänyt syksyn 2013 ajan työpajaa, jossa on
tarkasteltu kotia neljästä näkökulmasta. Työpajan päättää yleisölle avoin esitys-demo
perjantaina 13.12.2013. Maija Hirvanen on kutsuttu Zodiakin house-koreografiksi vuosiksi 2013–
2015.
House-koreografikäytännön kautta Zodiak tarjoaa vuosittain 1–2 suomalaiselle koreografille
mahdollisuuden työskennellä pitkäjänteisesti ja erilaisia työskentelytapoja kokeillen. Housekoreografeille tarjotaan vuosittain myös mahdollisuus luoda uusi teos Zodiakin
kausiohjelmistoon.
Maija Hirvasen on aloittanut house-koreografikautensa työskentelyn kokonaisvaltaisesti
sanasta house: talo, koti, rakennus. Tämä on ollut lähtökohta myös syksyn ajan toimineelle
Koirattomia portteja – 4 näkökulmaa kotiin -työpajalle.
Työpajan neljä näkökulmaa ovat olleet Yksityinen koti, Kaupunki kotina, Kodittomuus ja Kehoni
on kotini. Työskentelyyn on osallistunut 15 avoimella haulla mukaan tullutta henkilöä.
Ryhmä on tavannut ja työskennellyt yksityiskodeissa, Vailla vakinaista asuntoa ry:n tuetun
asumisen yksikkö Sällikodissa, jossa asuu aikanaan yli 10 vuotta asunnottomana olleita miehiä;
tanssistudiossa ja erilaisissa julkisissa paikoissa kaupungilla.
Työpajan päättää yleisölle avoin esitys-demo perjantaina 13.12. klo 18 Zodiakin Studio C4:ssä
Kaapelitehtaalla. Tule katsomaan, miten kodin saa mahtumaan putkikassiin, miltä näyttävät
tavarat, joista voi luopua, ja millainen on oikeasti hyvä emäntä.
Työpajan päättävää esitystä on valmisteltu kaksi tuntia. Esitys-demo käsittelee kodin teemaan
liittyviä ristiriitoja hullujen, hauskojen ja koskettavien tarinoiden kautta. Koko tilaisuuden kesto
keskusteluineen on n. 2 tuntia.
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Zodiak – Uuden tanssin keskus on suomalainen ja kansainvälinen nykytanssin
tuotanto-, esitys- ja tapahtumakeskus ja Helsingin tanssin aluekeskus. Zodiak
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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

