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Kolme näkökulmaa sooloteokseen
– yhteisillassa ZOOM, Organic synthetic ja Red
Zodiakin huhtikuun aloittaa kolmen soolon yhteisilta. Taneli Törmä, Mikko Hyvönen ja Carl Knif ovat
omintakeisia ja keskenään virkistävän erilaisia tanssija-koreografeja. Oman, merkittävän panoksensa
vahvasti liikkuvaan iltaan tuovat nimekkäät valo-, ääni- ja pukusuunnitelijat.

ZOOM on Taneli Törmän ja valosuunnittelija Petri Tuhkasen yhteisteos, jossa tilassa liikkuva tanssi kohtaa
liikkuvan tilan. Tuhkasen valosuunnittelu venyttää ja muovaa tilaa, leikitellen katsojan näköaistilla ja
ajantajulla. Teos tarkentaa nimensä mukaisesti erilaisiin yksityiskohtiin, lähelle ja kauas, katsoen liikkuvaa
ihmistä eri näkökulmista.
Taneli Törmän tukikohtana toimii Odense, Tanska. Suomen Kansallisoopperan balettikoulussa
koulutuksensa saanut Törmä työskentelee monialaisesti nykytanssin ja esitystaiteen rajapinnalla. ZOOM
perustuu Törmän samannimiseen sooloteokseen vuodelta 2012.
Keho luonnon ja teknologian puristuksessa
Myös Mikko Hyvösen soolon pohjana on aiemmin tehty teos. Organic syntethic -teoksesta on esitetty
ensimmäinen versio Brysselin lähellä sijaitsevassa Forêt de Soignes -metsässä syyskuussa 2013.
Soolon teemana on ihminen teknologian ja luonnon välimaastossa ja puristuksessa. Esitys on kehollinen
sukellus aiheeseen. Onko olemassa keinotekoista luonnollisuutta tai luonnollista keinotekoisuutta? Teos
ammentaa YouTubesta löytyneistä videomateriaaleista, jotka suodattuvat Hyvösen kehon läpi soolon
liikemateriaaliksi.
Mikko Hyvönen on kuhmolaislähtöinen tanssija-koreografi, joka valmistui Brysselin P.A.R.T.S.tanssikorkeakoulusta vuonna 2010. Hän työskentelee tällä hetkellä freelance-tanssijana ja -koreografina
Belgiassa ja Suomessa. Hyvösen taiteellisen työryhmän muodostavat valosuunnittelija Jani-Matti Salo,
äänisuunnittelija Pauli Riikonen ja pukusuunnittelija Henna-Riikka Taskinen.

"Jag trodde jag inte fanns "
Törmän ja Hyvösen soolot lähtevät liikkeelle yhdestä ideasta tai teemasta. Kokonaisuuden kolmannessa
teoksessa, Carl Knifin soolossa Red , lähestymistapa on toinen.
Knifin soolo on henkilökohtainen muotokuva sisäisen punaisen hälyytystilan kanssa kamppailevasta yksilöstä.
Esityksen koskettava avoimuus syntyy tavasta, jolla Knifin ainutlaatuinen liike yhdistyy hänen kirjoittamiinsa
ruotsinkielisiin runomuotoisiin teksteihin. Redin valo- ja tilasuunnittelusta vastaa Jukka Huitila,
äänisuunnittelusta Janne Hast ja pukusuunnittelusta Karoliina Koiso-Kanttila.
Suomen eturivin tanssijoihin kuuluva Carl Knif on viime vuosina profiloitunut yhä vahvemmin myös
koreografina ja oman ryhmänsä Carl Knif Companyn taiteellisena johtajana.

TANELI TÖRMÄ: ZOOM (Kantaesitys)
MIKKO HYVÖNEN: ORGANIC SYNTHETIC (Kantaesitys)
CARL KNIF: RED (Kantaesitys)
Ensi-ilta: ti 8.4.2014 klo 19, Zodiak Stage (Kaapelitehdas, V-ovi, Tallberginkatu 1)

Muut esitykset: to 10.4. klo 19.00, pe 11.4. klo 19.00, la 12.4. klo 19.00, su 13.4. klo 15.00, ti 15.4. klo 19.00,
ke 16.4. klo 19.00. Taiteilijatapaaminen 15.4. esityksen jälkeen
Liput: 22 / 14 €. Lippuja ennakkoon Tiketistä.
Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset: tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, (09) 694 4948
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle > Lehdistökuvat > Kevät 2014
Lisätietoja teoksista Zodiakin verkkosivuilla:
ZOOM, www.zodiak.fi/kalenteri/taneli-torma-zoom
Organic synthetic, www.zodiak.fi/kalenteri/mikko-hyvonen-organic-synthetic
Red, www.zodiak.fi/kalenteri/carl-knif-red

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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