
Esityksen kesto matkoineen 2 tuntia.
Pakoll inen paikkavaraus / Mandatory reservation: 

info@tuukkanen.net / +358 4O 7O8 OOO5 (Asta Elijoki) 
Liput / Tickets: O -  5O €. Vain käteinen / Cash only.
Teos alkaa Kuopion keskustasta, josta on bussikuljetus 
esityspaikkaan. Kokoontumispaikka on Haapaniemenkatu 24, 
Sokoksen edessä, torin puolella. Varaudu sään kestävillä jal-
kineilla. 

E S i T y K S E T  P E R F O R M A N C E S

K U O P i O  -  F i N L A N D

KONSEPTi & KOREOgRAFiA / CONCEPT & CHOREOgRAPHy Johanna Tuukkanen

ESiiNTyjäT / PERFORMERS Johanna Tuukkanen & Johanna Tuukkanen

MUSiiKKi & ääNET / MUSiC & SOUND Tatu Metsäpelto

VALOKUVAUS / PHOTOgRAPHy Pekka Mäkinen

TUOTANTO / PRODUCTiON Live Umbrella / Johanna Tuukkanen & Asta Elijoki

TEOKSEN OVAT MAHDOLLiSTANEET / SUPPORTED by

Suomen Kulttuurirahasto / Finnish Cultural Foundation, 

Taiteen edistämiskeskus / Arts Promotion Centre Finland

jOHANNAN TREENiPAiKKA / jOHANNA’S TRAiNiNg PLACE Element Studio 

KiiTOKSET / THANKS Anniina Aunola 

www.tuukkanen.net

TATU METSäPELTO is a composer and musician from Kuopio who has 
created music and sound for Johanna Tuukkanen’s works since 2007. Along-
side composing for stage, Metsäpelto performs as Dave Forestfield. He 
has released five albums, the latest being Party Music For Wasteland Teens 
2013.

PEKKA MäKiNEN is a freelance photographer who has worked exten-
sively across the performing arts, dance and live art. Mäkinen has taught 
photography in various art schools.

jOHANNA TUUKKANEN is a 40 year-old freelance performance maker 
and curator. She has collaborated with artists from different backgrounds in 
the contexts of dance, live art and performance for over 15 years. Recent 
works include Map of Scars (2012), Follow me – audio walk (2012), Twirling 
World (2010), Acts of Clothing (2009) and BODY/HAIR (2009). Tuukkanen is 
the artistic director, and senior producer, of ANTI - Contemporary Art Festi-
val. Tuukkanen lives with her family in Kuopio. 

jOHANNA TUUKKANEN is a 52 year-old anaesthesiology specialist 
working at the Central Finland Central Hospital as a medical superintendent 
and manager of emergency duty. Tuukkanen moved home to Jyväskylä 12 
years ago where she currently lives with her family. 

Meet johanna Tuukkanen

is a chance to step inside the life of johanna Tuukkanen. Who exactly 
is johanna Tuukkanen? What is a ‘johanna Tuukkanen’? And what’s in a 
name, could it be an omen? 

The performance begins in central Kuopio where bus transportation 
takes us to the performance venue. Meet at Haapaniemenkatu 24, in 
front of Sokos by the market square. A reservation is mandatory!

TATU METSäPELTO on kuopiolainen säveltäjä ja muusikko, joka on teh-
nyt musiikkia ja äänimaailmoja Johanna Tuukkasen teoksiin vuodesta 2007. 
Näyttämömusiikin säveltämisen lisäksi Metsäpelto esiintyy taiteilijanimellä 
Dave Forestfield. Häneltä on julkaistu mm. viisi sooloalbumia, joista viimeisin 
Party Music For Wasteland Teens syksyllä 2013.

PEKKA MäKiNEN on freelance valokuvaaja, joka on työskennellyt muun 
muassa esittävän taiteen alalla teatterin, tanssin ja live artin produktioissa 
sekä toiminut valokuvauksen opettajana eri oppilaitoksissa. 

jOHANNA TUUKKANEN on 40-vuotias freelance taiteilija ja kuraattori, 
joka on tehnyt yhteistyötä eri alojen taiteilijoiden kanssa tanssin, live artin ja 
performanssin konteksteissa yli viidentoista vuoden ajan. Hänen viimeisim-
piin teoksiin kuuluvat Map of Scars (2012), Seuraa minua – kävelykuunnelma 
(2012), Twirling World (2010) ja Acts of Clothing (2009). Tuukkanen toimii 
myös kuraattorina sekä ANTI- Contemporary Art Festivalin taiteellisena joh-
tajana – vastaavana tuottajana. Hän asuu perheensä kanssa Kuopiossa. 

jOHANNA TUUKKANEN on 52-vuotias anestesiologian erikoislääkäri, 
joka työskentelee tällä hetkellä Keski-Suomen keskussairaalan päivystysalu-
een toimialuejohtajana ja ylilääkärinä. Hän on asunut perheensä kanssa vii-
meiset 12 vuotta Jyväskylässä, joka on myös hänen koulukaupunkinsa.

Meet johanna Tuukkanen 

on mahdollisuus kurkistaa johanna Tuukkasen elämään. Kuka johanna 
Tuukkanen oikeastaan on? Mikä on ’johanna Tuukkanen’? Onko nimi 
enne?

Teos alkaa Kuopion keskustasta, josta on bussikuljetus esityspaikkaan. 
Kokoontumispaikka on Haapaniemenkatu 24, Sokoksen edessä, torin 
puolella. Pakollinen paikkavaraus! 

Meet 
johanna 

Tuukkanen

PE / FRi 15.11.2O13  18:3O

LA / SAT 16.11.2O13  13:3O & 18:3O

SU / SUN 17.11.2O13  13:3O & 17:3O

PE / FRi  22.11.2O13  18:3O

LA / SAT 23.11.2O13  13:3O & 18:3O

SU / SUN 24.11.2O13  17:3O


