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Zodiakin helmikuu jatkuu kotimais-kansainvälisillä vierailuilla
– Tomi Paasonen ja Nada Gambier vierailevat Helsingissä
Zodiakin helmikuu on omistettu vierailuesityksille. Kansainvälisen Sivuaskel-festivaalin jälkeen
Zodiakissa nähdään peräkkäisinä viikonloppuina kahden kansainvälisen uran tehneen suomalaisen
taiteilijan teokset: Tomi Paasosen 2nd Nature (20.–22.2.) ja Nada Gambierin fiction in action (26.–27.2.).
Tomi Paasonen on luonut pitkän uran ulkomailla, toimien ensin San Franciscossa ja nyt jo yli kymmenen
vuoden ajan Berliinissä. Syksyllä 2013 Paasonen aloitti ITAK Itäisen tanssin aluekeskuksen taiteellisena
suunnittelijana Kuopiossa. Zodiakissa on aikaisemmin nähty muun muassa Paasosen teokset
MONOGRAM – a signature piece (2011) ja Olotila (2000).
Zodiakissa nähtävä 2nd Nature sai ensi-iltansa 28.8.2014 Kuopiossa. Esitys on sci-fi-henkinen
yltäkylläisyyden spektaakkeli kolmelle tanssijalle ja kolmelle robotille. Vinksahtanut kauhusatiiri
pakenee omaa sanomaansa genrestä toiseen, tarkastelleen ihmisen luomaa runsauden tyhjiötä
etäisyyden päästä.
Paasonen tunnetaan esitystensä kokonaisvaltaisesta visuaalisesta suunnittelusta. Myös 2nd Naturen
yksityiskohtia pursuava näyttämökuva on Paasosen käsialaa. Esityksen elävästä äänimaailmasta vastaa
Pan Sonic ja Angel-yhtyeistä tuttu Ilpo Väisänen. Hänen lisäkseen teoksessa esiintyvät Salla-Maria
Santos, Ville Nylén, Maija Karhunen sekä Roxanne Xiaoping, Vilma ja Parrot AR.Drone 2.0 Power Edition
Quadricopter.
Nada Gambier ensimmäistä kertaa Helsingissä
Nada Gambier on Turusta kotoisin oleva tanssi- ja esitystaiteilija, jonka taiteellinen tukikohta on Belgian
Antwerpenissä. Gambier opiskeli Lontoossa The Place'ssa ja P.A.R.T.S.-koulussa Brysselissä, josta
valmistui vuonna 2002. Gambier teki kansainvälisen läpimurtonsa esikoisteoksellaan Confessions - the
Autopsy of a Performance (2003). Teos on nähty myös Suomessa, Täydenkuun Tanssit -festivaalilla.
Gambier on aiemmin esiintynyt myös Turussa, mutta Zodiakin vierailu on hänen ensiesiintymisensä
Helsingissä.
Gambier pyrkii teoksissaan häivyttämään esityksen ja todellisuuden välisen rajan. Näyttämöteosten
lisäksi hän tekee paikkasidonnaisia esityksiä sekä videoteoksia. Omien teostensa lisäksi Gambier
työskentelee myös esiintyjänä sekä taiteellisena neuvonantajana toisten taiteilijoiden teoksissa.
Zodiakissa nähtävä fiction in action on duetto, joka luottaa katsojien mielikuvituksen ja intuitioon. Esitys
tunnustelee abstraktion ja narratiivin välistä häilyvää rajaa. Esiintyjien toiminnassa on vahva
tarkoituksellisuuden tuntu, mutta teos ei silti kerro tarinaa. Merkitysten muodostaminen jää jokaisen
katsojan mielikuvituksen ja assosiaatioiden varaan.
Teoksen esittävät Gambier ja tanssija-koreografi Norberto Llopis Segarra. Teoksen musiikin on
säveltänyt Christophe Albertijn ja valosuunnittelusta vastaa Marc Dewit. Teoksen ensi-ilta oli vuonna
2012.

Vierailuesitys:
TOMI PAASONEN: 2ND NATURE
Ensiesitys: pe 20.2.2015 klo 19.00, Zodiak Stage (Kaapelitehdas, V-ovi, Tallberginkatu 1)
Muut esitykset: la 21.2. klo 19.00 | su 22.2. klo 15.00
Taiteilijatapaaminen la 21.2. esityksen jälkeen.

Vierailuesitys:
NADA GAMBIER: FICTION IN ACTION
Ensiesitys: to 26.2.2015 klo 19.00, Zodiak Stage (Kaapelitehdas, V-ovi, Tallberginkatu 1)
Muut esitykset: pe 27.2. klo 19.00
Taiteilijatapaaminen pe 27.2. esityksen jälkeen.
Liput: 23 / 15 €. Lippuja ennakkoon Tiketistä.
Lisätiedot ja lehdistölippuvaraukset: tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 040 719 2016
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi ! Medialle ! Lehdistökuvat ! Kevät 2015

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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