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MUSTA näyttämö, jossa valkoinen on toinen
Koreografi Sonya Lindforsin uusin teos NOBLE SAVAGE tutkii toiseuttavia valtarakennelmia,
representaatioita ja stereotypiota. Suuren mittaluokan esitys saa ensi-iltansa perjantaina 15. huhtikuuta
Kaapelitehtaan Pannuhallissa.
- Meitä on kuusi mustaa esiintyjää. Joka kerta kun astumme näyttämölle astumme samalla valkoisen
nykytaiteen kaanoniin. Tanssimme näyttämön haamujen kanssa. NOBLE SAVAGE konkreettisesti
pysäyttää historiallisen flow’n.
NOBLE SAVAGE luo mustan näyttämön, jossa valkoinen on toinen.
Teoksen dramaturgisena kehyksenä toimii tarina Pocahontaksesta, nuoresta alkuperäiskansan
prinsessasta, joka kidnapataan ja viedään Eurooppaan. Näyttämöllisenä metatasona toimii
representaatioiden roolileikki, joka muotoilee kysymykset: Kuka saa esittää ketä? Ja miten? Kuka saa
kertoa toisen tarinan? Ja kenen näkökulmasta tarina kerrotaan?
NOBLE SAVAGE on poliittinen sekä teemansa että esiintyjäkaartinsa takia. Lindforsin lisäksi lavalla
tanssimassa, laulamassa ja soittamassa nähdään näyttelijä/rap-artisti Gracias aka Deogracias
Masomi, näyttelijä Amira Khalifa, koreografi-tanssitaiteilija Ima Iduozee, tanssitaiteilija Esete Sutinen,
sekä tanssija-näyttelijä Julian Owusu.
- Kun instituutio palkkaa kuusi mustaa taiteilijaa tekemään teosta, meidän on otettava tila haltuun. Tämä
on vasta toinen kerta suomalaisen tanssin historiassa, kun teoksen koko esiintyjäkunta koostuu
afrosuomalaisista taiteilijoista. Me haluamme asettaa mustuuden ja samalla itsemme keskelle, tulla pois
marginaalista. Nyt tämä näyttämö on meidän!
NOBLE SAVAGEn esitykset ovat myös osa uutta interkulttuurista ja antirasistista tapahtumaviikkoa.
Lindforsin aloitteesta syntynyt #StopHatredNow on tapahtumaviikko monimuotoisen ja avarakatseisen
Suomen puolesta. 18.–24.4. toteutettava viikko tuo yhteen taiteilijoita, kulttuurivaikuttajia, bloggareita,
aktivisteja ja kaikkia niitä, jotka ovat kyllästyneet vihaan ja vihapuheeseen.
Tapahtumaviikon toteuttavat yhteistyössä Caisa, Kulttuuriyhdistämö Interkult Kassandra, Rasmus ry,
UrbanApa ja Zodiak. Tarkemmat tiedot viikon ohjelmasta löytyvät Facebook-tapahtumasta:
https://www.facebook.com/events/769297909871305/
NOBLE SAVAGEn esitykset Pannuhallissa 15.4.–3.5.2016.

Kantaesitys
SONYA LINDFORS: NOBLE SAVAGE
Ohjaus ja konsepti: Sonya Lindfors
Työryhmä: Ima Iduozee, Amira Khalifa, Sonya Lindfors, Deogracias Masomi, Julian Owusu, Esete
Sutinen, Erno Aaltonen, Jussi Matikainen, Aino Koski, Sanna Levo, Timo Wright, Laura Jantunen,
Maryan Abdulkarim
Ensi-ilta: pe 15.4. klo 19.00, Pannuhalli Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, Helsinki
Muut esitykset: su 17.4. klo 15.00 | ti 19.4. klo 19.00 | ke 20.4. klo 21.00 | pe 22.4. klo 19.00 |
la 23.4. klo 19.00 | ma 25.4. klo 19.00 | ti 26.4. klo 15.00 | ke 27.4. klo 19.00 | pe 29.4. klo 19.00 |
ma 2.5. klo 19.00 | ti 3.5. klo 19.00
Taiteilijatapaaminen pe 22.4. esityksen jälkeen.
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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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