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Radikaalia unelmointia ruskealla näyttämöllä
– Koreografi Sonya Lindforsin uusi teos kurkottaa tulevaisuuteen
Zodiakin kevään viimeinen kantaesitys täyttää Kaapelitehtaan Pannuhallin pienillä ja suurilla unelmilla.
Koreografi Sonya Lindforsin uusi teos COSMIC LATTE kurkottaa utooppiseen tulevaisuuteen, mustan ja
valkoisen jälkeiseen aikaan. Esitys saa ensi-iltansa 11. toukokuuta.
On vuosi 2018.
Ruskea taiteilija istuu ruskealla näyttämöllä.
Ruskea taiteilija istuu ruskealla näyttämöllä ja unelmoi tulevaisuudesta jota ei vielä osaa kuvitella.
On vuosi 3018.
Ruskea taiteilija istuu ruskealla näyttämöllä.
Ruskea taiteilija istuu ruskealla näyttämöllä. Se ei merkitse enää mitään mutta tuntuu silti joltain.
COSMIC LATTE on Sonya Lindforsin mustuutta käsittelevän teossarjan kolmas osa. Esitys jatkaa
ajatuksellisesti siitä mihin edellinen, palkittu NOBLE SAVAGE jäi; COSMIC LATTE kurkottaa kohti
tulevaisuutta, jota ei osata vielä kuvitella.
Esityksenä COSMIC LATTE on yhtä aikaa futuristinen ja mytologinen, eikä kumpaakaan niistä. Se syntyy
radikaalin unelmoinnin ja konkreettisen leikin kautta. Kovat ajat vaativat pehmeitä tekoja, tulevaisuus on
beige.
COSMIC LATTEn utopioille tarjoaa viitekehyksen Mark Deryn vuonna 1993 lanseeraama termi
afrofuturismi. Afrofuturismi unelmoi paikasta, jossa vapaus, tasa-arvoisuus, mennyt, nykyisyys ja
tulevaisuus ovat läsnä rajoja pakenevassa, mystisessä välitilassa.
- Afrofuturismiin liittyy tietty syklisyys. Tulevaisuutta ei voi kuvitella, jollei kuvittele samalla menneisyyttä,
Lindfors avaa käsitettä.
- Olemme lähestyneet esityksen tekemistä samalla tavalla: kuvitelleet ja unelmoineet tulevaisuutta,
mutta luoneet myös sille menneisyyttä. Lavalla leikitellään erilaisilla mielikuvilla, ennakko-odotuksilla ja
representaatioilla, jotka sulautuvat ja sekoittuvat toisiinsa kuin nesteet.
Sonya Lindfors on helsinkiläinen koreografi ja UrbanApa yhteisön taiteellinen johtaja. Töillään hän pyrkii
ravistelemaan valtarakenteita. Vuosina 2017–2018 Lindfors on Zodiakin housekoreografi.
Työryhmässä ovat Lindforsin lisäksi mukana tanssija-koreografi Ima Iduozee, paremmin
taiteilijanimellään Gracias tunnettu näyttelijä ja rap-artisti Deogracias Masomi, valo- ja tilasuunnittelija
Erno Aaltonen, äänisuunnittelija Jussi Matikainen, tanssitaiteilija Pauliina Sjöberg sekä
pukusuunnittelija Sanna Levo.
COSMIC LATTE nähdään Kaapelitehtaan Pannuhallissa 12 kertaa ajalla 11.–30.5. Esitykset 15.5. ja 16.5.
ovat myös osa kolmatta kertaa järjestettävää, Sonya Lindforsin ideoimaa #StopHatredNow-tapahtumaa.
#SHN on usean taideinstituution ja interkulttuurisen organisaation yhteistyönä toteuttama tapahtuma,
joka luo diskurssia, sekä tarjoaa tietoa ja työkaluja moninaisuudesta, tänä vuonna teemalla Valta ja
muutos.

KANTAESITYS
Sonya Lindfors: COSMIC LATTE
Koreografia, ohjaus: Sonya Lindfors
Työryhmä: Deogracias Masomi, Ima Iduozee, Erno Aaltonen, Jussi Matikainen, Pauliina Sjöberg, Sanna
Levo, Sonya Lindfors
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Sonya Lindfors
Kuva: Ernest Protasiewicz
Teosta tukee Suomen Saksan-instituutti.
Ensi-ilta: pe 11.5.2018 klo 19.00, Pannuhalli, Kaapelitehdas, (Tallberginkatu 1, P-ovi), Helsinki
Muut esitykset: la 12.5. klo 19.00 | su 13.5. klo 15.00 | ti 15.5. klo 19.00 | ke 16.5. klo 19.00 |
pe 25.5. klo 19.00 | la 26.5. klo 15.00 & klo 19.00 | su 27.5. klo 15.00 | ti 29.5. klo 14.00 & klo 19.00 |
ke 30.5. klo 19.00
Teosalustus 12.5. klo 18.15.–18.45
Taiteilijatapaaminen 15.5. esityksen jälkeen.
Liput: 27,50/20,50/16,50€
Lippuja ennakkoon: Tiketti
Lisätietoja #StopHatredNow-tapahtumasta: www.facebook.com/events/983594498455604
Lisätiedot ja pressilippuvaraukset: Tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 09 3154 4729
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle > Lehdistökuvat > Kevät 2018

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 Tanssin aluekeskus Helsinki. 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

