"Johanna Tuukkanen is a Kuopio-based dance artist whose work is unique in the Finnish dance field, sitting engagingly
at the intersection between dance and Live Art."

Finnish Dance in Focus 2007-2008
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Johanna Tuukkasen arvostelu- ja yleisömenestys MAP OF
SCARS -teos vierailee Oulussa 1.-2.2.2013
”Yhteistyö on synnyttänyt kipeänhauskan kokonaisuuden. Näitä naisia ei voi olla jumaloimatta.”
Sari Hakala, Savon Sanomat
“Tanssijat ovat häpeilemättömiä ja rohkeita, mutta onnistuvat silti säilyttämään aistikkuuden ja erinomaisen
viehkeyden ensi hetkestä loppuun saakka. ” Maaria Drake, Sanomalehti Karjalainen

Tanssi- ja live art taiteilija Johanna Tuukkasen uusin teos MAP
OF SCARS vierailee Kulttuuritalo Valveella Oulussa 1.2.2.2013. Vierailu toteutetaan Live Umbrellan, Flow
Productionsin ja Itäisen tanssin aluekeskuksen yhteistyönä.
MAP OF SCARS piirtää lavalle monikerroksisen arpien kartan.
Esiintyjiksi Tuukkanen on valinnut teokseen vahvoja, jo
pidempään tanssinkentällä toimineita, kokeneita taiteilijoita.
Teos muodostuu draamalliseksi kokonaisuudeksi työryhmän
jäsenten jakaman omaelämänkerrallisen materiaalin kautta.
Teos on Tuukkasen sekä kolmen karismaattisen naistanssijan
Sannamaria Kuulan, Tuovi Rantasen ja Pirjo Yli-Maunulan
yhteistyön tulosta. Lisäksi työryhmässä ovat mukana muusikko
Tatu Metsäpelto, valosuunnittelija Ainu Palmu ja valokuvaaja
Pekka Mäkinen.
Traileri: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EROHuuS5Kwg
Taiteen keskustoimikunnan kolmivuotisella taiteilija-apurahalla työskentelevä Johanna
Tuukkanen tunnetaan erityisesti intiimeistä, esiintyjän ja katsojan vuorovaikutukselle perustuvista
teoksistaan. Tuukkasen teoksista huokuu huumori ja lämmin vuorovaikutus, mutta myös
terävänäköinen havainnointi aikamme ilmiöistä. Hänen taiteensa liikkuu tanssin, performanssin
ja live art - taiteen rajamaastoissa, mutta se perustuu aina vahvaan fyysiseen läsnäoloon,
kehollisuuteen ja aistimuksellisuuteen. Kuopiossa asuva Tuukkanen on tehnyt yhteistyötä eri
alojen taiteilijoiden kanssa tanssin, live artin ja performanssin konteksteissa viidentoista vuoden
ajan. Hänen viimeisimpiin teoksiin kuuluvat Seuraa minua -kävelykuunnelma (2012), Twirling
World (2010), Acts of Clothing (2009) ja Body/Hair (2009). Tuukkanen toimii myös
kuraattorina sekä ANTI - Contemporary Art Festivalin taiteellisena johtajana - vastaavana
tuottajana.
Pe 1.2.2013 klo 19 & la 2.2.2013 klo 19 Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu.
Liput 10/15€, Ennakkovaraukset: Valveen lippupiste, 08-55847585
Lisätiedot:
Johanna Tuukkanen, puh. 040 742 9091, www.tuukkanen.net
Email: johanna@tuukkanen.net tai info@tuukkanen.net
Kuva: Pekka Mäkinen, www.pekkamakinen.net

"Tuukkanen on kerrassaan aseistariisuva."
Anni Valtonen, HS 18.5.2007

