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Fields of Glory – Kunnian kentät avaa Zodiakin yleisötyön
10-vuotisjuhlasyksyn
Zodiakin yleisötyö viettää ensi syksynä 10-vuotisjuhlia. Juhlasyksyn käynnistää koreografi Jarkko
Partasen Fields of Glory – Kunnian kentät. Suuren mittaluokan ulkoilmateos saa ensi-iltansa 19.8.2015
Eläintarhan urheilukentällä osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa. Teos tuotetaan yhteistyössä RAY:n
kanssa.
Fields of Glory – Kunnian kentät on fiktiiviset urheilukisat ja niiden avajaisseremonia. Elokuun
pimenevässä illassa Eläintarhan kentälle marssii 100 miestä. Yleisön kannustamana he astuvat esiin
vahvuuksineen ja heikkouksineen haastamaan itsensä ja katsojat. Luvassa on suuria seremonioita ja
inhimillisiä suorituksia.
Teoksen esiintyjiksi haetaan 18–100 vuotta täyttäneitä miehiä tai itsensä mieheksi tuntevia, kaikilta
elämän aloilta. Teokseen kutsutaan mukaan esiintyjiä muun muassa RAY:n tukemien järjestöjen kautta.
Haku käynnistyy 22.4., jolloin myös esityksen liput tulevat myyntiin.
Partasen teoksissa on aiemminkin nähty esiintyjinä ei-ammattilaisia. Fields of Glory – Kunnian kentät
menee tässä askeleen pidemmälle tuodessaan esiintyjiksi miesten koko kirjon. Toisin kuin monessa
muussa tilanteessa yhä kovenevaan kilpailuun perustuvassa yhteiskunnassamme, näillä kentillä on tilaa
kaikille.
- Olemme Zodiakissa vuosien varrella toteuttaneet menestyksekkäästi useita kaikille avoimia
taideprojekteja, joissa kaikkien osanottajien tasa-arvoisuus on ollut keskeinen arvo. Fields of Glory –
Kunnian kentät -teoksen ainutlaatuisuus on tavassa, jolla se tuo yhteen juuri nämä esiintyjät ja esittävän
nykytaiteen ammattilaiset, kertoo Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi.
Juhlaviikkojen esitysten jälkeen Fields of Glory – Kunnian kentät esitetään syyskuun alussa Kuopiossa
paikallisten osallistujien voimin. Myös siellä esiintyjiä kutsutaan mukaan RAY:n tukemien järjestöjen
kautta.
Yleisötyön juhlasyksyyn kuuluu myös Kannelmäessä toteutettava yhteisöllinen KOTI-teos. Koreografi
Jenni Koistisen ohjaama esitys haluaa nostaa pääosaan kannelmäkeläiset kodit ja niissä asuvat
ainutkertaiset ihmiset. Elokuun lopussa ensi-iltansa saava KOTI on osa Zodiakin Minun nimeni on yhteisötaideprojektia. Hanketta tukee Helsingin kulttuurikeskus.
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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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