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Kävelyteos Aidatut unelmat saa uusintaesityksiä
– Koreografi Sari Palmgrenin ohjaama esitys avaa uuden näkökulman Kannelmäen alueeseen
Jotta voisi jatkaa matkaa, pitää aina ensin juurtua. Jalka juurtuu kietoutumalla toistuvasti maahan. Jokainen
askel solmii uuden solmun. Ei ole parempaa tapaa olla maan asukas kuin kävellä: maaperän monotonisuus on
yletöntä.
Yksi viime vuoden Helsingin juhlaviikkojen ainutlaatuisimmista ja kehutuimmista esityksistä, koreografi
Sari Palmgrenin ohjaama ja ideoima Aidatut unelmat, nähdään myös tänä kesänä Kaarelan alueen
puistoissa ja puutarhoissa. Zodiakin ja Kanneltalon yhteistuotantona toteutuva kävelyteos saa
uusintaensi-iltansa la 18. elokuuta.

Ainutlaatuinen matka ihmisen ja luonnon suhteeseen
Kantaesityskaudellaan kriitikot ja yleisön lumonnut Aidatut unelmat on taianomainen tanssia, musiikkia
ja luontoa yhdistävä matka. Kävellen koettava esitys johdattaa kokijansa arjen ihmeiden äärelle.
Aidatut unelmat koostuu kuudesta kokemuksellisesta reitistä: aidatuista ja aitaamattomista tiloista, eri
ihmisten puutarhatarinoista, sekä muistoista ja kokemuksista rajoista ja vastuusta.
Sari Palmgren vastaa mittavan esityksen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta. Teoksen keskeisessä osassa
on kuulokkeista koettava äänimaisema. Sen suunnittelusta vastaavat Tuomas Norvio ja Esa Mattila.
Äänimaisemassa kuullaan myös Mikko Perkolan ja Tuomas Norvion säveltämään musiikkia.
Lähietäisyydeltä intiimiltä kuulostava ja näyttävä esitys on toteutukseltaan suuren mittaluokan projekti.
Teoksen tekemiseen osallistuu lähes 80 esiintyjää, heistä suurin osa vapaaehtoisia.

Illallinen omenatarhalla
Teos koetaan kävellen, paikoitellen haastavassa maastossa. Yleisöä pyydetään varustautumaan
säänmukaisilla vaatteilla ja hyvillä kävelykengillä. Vaellus alkaa Kanneltalon edestä Sitratorilta ja päätyy
monien polkujen ja käänteiden jälkeen Malminkartanon omenatarhalle. Esityksen kesto on n. 2,5 h.
Omenatarhalla elokuun iltaa on mahdollista jatkaa esityksen jälkeen maukkaan ja tunnelmallisen
kasvisruokaillallisen parissa. Illallislippu tulee varata esityslipun oston yhteydessä.
Katoksen alle katettava illallinen koostuu noin viidestä ruokalajista ja niille valituista alkoholittomista
ruokajuomista. Illallisen tarjoaa Labby catering, joka on kokannut kausi- ja lähiruokaa vuosia ennen kuin
siitä tuli trendi.
Elokuussa 2017 Helsingin juhlaviikoilla kantaesitetty Aidatut unelmat on osa Zodiakin yhteisöllistä
kaupunkikulttuuria rakentavaa Minun nimeni on -taideprojektia (MNO). Vuodesta 2012 alkaen toiminutta
hanketta rahoittaa Helsingin kulttuurikeskus.
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Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa
korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii
nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina
Suomessa. Zodiak on myös Vuoden Teatteri 2018 ja Helsingin tanssin
aluekeskus. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja
Helsingin kaupunki.
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