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Ihmisen peilisolujen tutkimus tanssitaiteen materiaalina
– Koreografi Mikko Orpana lähestyy maailmaa, jossa mielemme sulautuvat yhteen
Zodiakissa saa syyskuun lopussa ensi-iltansa teos, jossa asetutaan tanssitaiteen keinoin ihmisen
sosiaalisen toiminnan perusedellytysten äärelle.
Koreografi Mikko Orpanan uusi teos I AM IN YOUR MIND hyödyntää ihmisen peilisolu- ja
peilausjärjestelmien tutkimuksen löytöjä. Esitys nähdään Zodiak Stagella Kaapelitehtaalla 27. syyskuuta
– 4. lokakuuta.
Neurotutkija Vittorio Gallesen mukaan peilisolut aktivoituvat sekä toiminnasta että sen katsomisesta.
Tästä johtuen kommunikoimme hermostollisella tasolla jatkuvasti kaiken ympärillämme olevan kanssa. I
AM IN YOUR MIND -esityksessä lähestytään tämän neurologisen ilmiön kautta maailmaa, jossa
mielemme sulautuvat yhteen.
Orpana työryhmineen on lähtenyt liikkeelle tutkimalla kuinka pitkälle peilausjärjestelmät mahdollistavat
tanssillisen liikkeen, kosketuksen ja tunteiden siirtymisen ihmisten välillä. Samalla liikutaan paitsi
tanssitaiteen, myös ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen perusedellytysten äärellä.
Ajatuksemme, sikäli kuin niiden voi sanoa olevan kehostamme riippumattomia, eivät ole niin yksilöllisiä
ja salaisia kuin ehkä kuvittelemme. Minun mieleni kommunikoi sinun mielesi ja kehosi kanssa. Kun sinä
liikut, minä tiedän miltä sinusta tuntuu, samoin kuin sinä tunnet minun kehoni jännityksen.
Suomalainen pitkän linjan peilautumisjärjestelmien tutkija Riitta Hari ja neurotutkija Lauri Nummenmaa
kirjoittavat koskettavista tunteista:
- Toiset ihmiset ovat tärkein osa ympäristöämme. Vaikka aivomme ovatkin toisistaan erillisiä,
kykenemme usein ymmärtämään toisiamme hämmästyttävän hyvin. - - on saatu selville, että toisten
ihmisten eleiden, kehon asentojen ja liikkeiden automaattinen ”sisäistäminen” vastaavien aivoalueiden
aktivoitumisen kautta auttaa heidän aikeidensa tai tavoitteidensa ymmärtämisessä.
Tällainen kommunikaatio on runollista, abstraktia ja merkityssuhteiltaan suhteellisen vapaata
jokapäiväistä kanssakäymistä, mutta kuitenkin äärimmäisen tärkeää perusturvallisuuden kehittymisen ja
toisen ymmärtämisen kannalta.
I AM IN YOUR MIND -teoksessa tanssivat Laura Faarinen, Mirva Mäkinen, Mikko Orpana ja Katri Soini.
Taiteelliseen työryhmään kuuluvat lisäksi valo- ja videosuunnittelusta vastaava Tiiti Hynninen,
äänisuunnittelija Antti Nykyri ja koreografin assistenttina toimiva tanssitaiteilija Anni Rissanen.
Mikko Orpana viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa
Taideyliopistossa.

KANTAESITYS
Mikko Orpana: I AM IN YOUR MIND
Koreografi: Mikko Orpana
Esiintyjät: Laura Faarinen, Mirva Mäkinen, Mikko Orpana, Katri Soini
Valo- ja videosuunnittelu: Tiiti Hynninen
Äänisuunnittelu: Antti Nykyri

Koreografin assistentti: Anni Rissanen
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Mikko Orpana
Kuva: Tiiti Hynninen

Ensi-ilta: to 27.9.2018 klo 19.00, Zodiak Stage, Kaapelitehdas, V-aula (Tallberginkatu 1, Helsinki)
Muut esitykset: la 29.9. klo 19.00 | su 30.9. klo 15.00 | ti 2.10. klo 19.00 | ke 3.10. klo 19.00 | to 4.10. klo
19.00
Teosalustus la 29.9. klo 18.15–18.45
Taiteilijatapaaminen ke 3.10. esityksen jälkeen. Mukana asiantuntijavieraana taiteellisen tutkimuksen
professori Leena Rouhiainen Taideyliopistosta.
Liput: 27,50/20,50/16,50€
Lippuja ennakkoon: Tiketti.fi
Lisätiedot ja pressilippuvaraukset: Tiedottaja Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, puh. 09 3154 4729
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi > Medialle > Lehdistökuvat > Syksy 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 Vuoden Teatteri 2018 ja Helsingin tanssin
aluekeskus. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja
Helsingin kaupunki.
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