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Zodiak ja Cullberg-baletti yhteistyössä
– Figure a Sea tuo yhteen koreografi Deborah Hayn ja säveltäjä Laurie Andersonin
Tukholman Tanssin talossa saa torstaina 24.9. ensi-iltansa Cullberg-baletin uusi teos Figure a Sea.
Esitys tuo ensimmäistä kertaa yhteen amerikkalaislegendat, koreografi Deborah Hayn sekä äänitaiteilija
Laurie Andersonin. Valosuunnittelusta vastaa suomalainen Minna Tiikkainen. Uuden tanssin keskus
Zodiak on yksi teoksen kansainvälistä tuottajista.
Figure a Sea -teoksessa Cullbergin vakioryhmää täydentää viisi Hayn valitsemaa vierailevaa tanssijaa
USA:sta ja Euroopasta. Heidän joukossaan ovat Zodiakin ja Koneen säätiön tukemina suomalaiset Anne
Hiekkaranta ja Vera Nevanlinna. Zodiak myös tuottaa teoksen vierailuesitykset Helsingissä vuoden 2016
aikana.
- Emme ole pystyneet vielä vahvistamaan vierailuesitysten tarkkoja päivämääriä, sillä riittävän suuren
näyttämön löytäminen Helsingistä on haastavaa. Helsingin Tanssin talo olisi meille jo nyt ajankohtainen!
toteaa Zodiakin taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti.
Figure a Sea -teosta esitetään Tukholman Dansens husin 750-paikkaisella isolla näyttämöllä syys- ja
lokakuussa yhteensä viisi kertaa. Pääosa teoksen kiertueesta tapahtuu vuonna 2016. Esitys kiertää
Helsingin lisäksi ainakin USA:ssa, Italiassa ja Saksassa.
Ruotsin tunnetuimpiin tanssiryhmiin kuuluva Cullberg-baletti on kahden viime vuoden aikana uudistanut
taiteellista linjaansa. Deborah Hayn kutsuminen koreografiksi jatkaa uudistusprojektia, jonka aikana
Cullberg on aiemmin tilannut teokset muun muassa Trajal Harrellilta, Eszter Salamonilta, Edouard
Lockilta, Benoît Lachambrelta ja Jefta van Dintheriltä.
Zodiak ja Cullberg-baletti neuvottelevat parhaillaan yhteistyön jatkamisesta. Tavoitteena on luoda
monivuotinen yhteisprojekti, jossa on mukana useampia tahoja Pohjoismaista ja Euroopasta.

Lisätiedot: tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 040 719 2016
Lisätiedot Cullberg-baletin sivuilla: http://cullbergbaletten.se/en/work/figure-a-sea-choreography-bydeborah-hay-music-and-sound-score-by-laurie-anderson

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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