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Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi palkittiin tanssitaiteen
valtionpalkinnolla
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi Helsingissä torstaina 26.11. esittävien taiteiden
valtionpalkinnot. Tanssitaiteen valtionpalkinnon 2015 sai Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi.
Palkintoperusteissa todetaan seuraavasti:
"Katja Kirsi on toiminut kymmenen vuotta Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa yleisötyövastaavana.
Tänä aikana hän on ideoinut, kehittänyt ja toimeenpannut poikkeuksellisen mittavan, luovan ja
taiteellisesti kunnianhimoisen yleisötyötoiminnan.
Zodiakin yleisötyö tavoittaa laajasti kaikki ikäryhmät lapsista senioreihin ja osallistumisen kynnys on
matala. Zodiakin saama palaute yleisötyöstä on ollut poikkeuksetta anteliasta ja kiitollista. Toiminnan
laajuus mitataan useissa tuhansissa ihmisissä ja sadoissa tapahtumissa vuosittain. Katja Kirsin
luotsauksessa yleisötyön muotoja kehitetään ja toteutetaan jatkuvasti yhteistyössä ammattitaiteilijoiden,
yleisön ja instituutioiden, kuten koulujen kanssa.
Palkittavan työ on rikastuttanut ratkaisevasti sitä tapaa, jolla kulttuuri-instituutio toimii yhteisössään;
taidelähtöisesti, taiteellisia menetelmiä käyttäen sekä henkisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia raja-aitoja
ylittäen ja laajentaen. Katja Kirsi on sitoutunut, aikaansaava ja näkemyksellinen työssään. Hän on
huippuammattilainen, jonka toiminnalla on laajaa ja syvällistä taiteellista, kulttuuripoliittista ja
sosiaalista merkitystä."
Zodiak on syksyn ajan juhlinut yleisötyönsä 10-vuotisjuhlia. Juhlasyksyn avasivat elokuussa komeasti
kaksi teosta, Jarkko Partasen Fields of Glory Eläintarhan kentällä sekä Jenni Koistisen intiimi
Kotimatkalla-teos Kannelmäessä.
Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimet, valtion taidetoimikunnat, myöntävät
valtionpalkintoja tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta
työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.
Musiikin valtionpalkinnon sai muusikko Maarit Hurmerinta. Näyttämötaiteen valtionpalkinto jaettiin
DuvTeaternin ja pääjohtaja Mika Myllyahon kesken. Sirkustaiteen valtionpalkinnon sai Mad in Finland työryhmä.
Kukin valtionpalkinto on suuruudeltaan 13 500 euroa. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.
Lisätiedot: tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 040 719 2016

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.

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

