Johanna Tuukkasen uusi teos ensi-iltaan tammikuussa 2009!
Johanna Tuukkasen uusin teos HUIPPUSUORITUS – OUTSTANDING PERFORMANCE saa ensiiltansa Kuopiossa Sotkulla 8.1.2009. Esityksiä järjestetään yhteensä kuusi, jonka lisäksi teos
on nähtävissä osana Paikallisliike – tapahtumaa 13.6.2009.
Sami Henrik Haapalan ja Vaatu Kalajoen kanssa yhteistyössä tehty HUIPPUSUORITUS –
OUTSTANDING PERFORMANCE kokoaa yhteen ne ajan, arjen ja sukupuolen teemat, jotka
ovat näyttäytyneet myös Tuukkasen aikaisemmissa teoksissa. Teoksen luomista varten
tekijät kävivät läpi Tuukkasen taiteellisen tuotannon kymmenen vuoden ajalta, ja hänen
tuotantoaan tuntevat voivatkin nähdä uudessa teoksessa häivähdyksenomaisia
muistikuvia menneistä teoksista. HUIPPUSUORITUS – OUTSTANDING PERFORMANCE kokoaa
nämä muistikuvat uudeksi, ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, ja samalla juhlistaa
taiteilijuutta tapana katsoa maailmaa ja tarkastella arkea.
Esitykset Sotkulla (Suokatu 42/2, Kuopio)
To 8.1. klo 19 ensi-ilta
Pe 9.1. klo 19
La 10.1. klo 19
Su 11.1. klo 15
Ti 13.1. klo 19
Ke 14.1. klo 19
Liput: 0-15€ HUOM! Rajoitettu katsojamäärä!
Pakolliset paikkavaraukset ensisijaisesti sähköpostilla pk.aluekeskus@elisanet.fi tai p.
044 055 3009
Konsepti ja koreografia: Johanna Tuukkanen
Esitys: Sami Henrik Haapala, Vaatu Kalajoki, Johanna Tuukkanen
Musiikki ja äänet: Tatu Metsäpelto
Valokuvaus: Pekka Mäkinen
Valosuunnittelu: Jari ”Piki” Lappalainen
J o h a n n a T u uk k a n e n tunnetaan erityisesti intiimeistä, esiintyjän ja katsojan vuorovaikutukselle perustuvista
teoksistaan. Tuukkanen lähestyy teostensa teemoja usein itseironian kautta ja hän on kiinnostunut tuomaan
esille ajan, paikan, fyysisyyden, hetkellisyyden ja arjen käsitteitä. Maija Hirvasen mukaan ”Arjen lisäksi Johannan
töissä ovat 10 vuoden ajan näyttäytyneet leikkisästi erilaiset naismyytit ja sukupuoliset todellisuudet. Hän on
diiva, äiti, olento, humoristinen luomu-bitch, Niskavuoren emäntä viettelevässä versiossa.” Vuonna 2009
Tuukkanen työskentelee Valtion tanssitaidetoimikunnan 1-vuotisella taiteilija-apurahalla.
S a m i H e n r i k H a a p a l a on näyttelijä, tanssija ja dj. Hänen esiintyjyydessä yhdistyy kokeellisen nykytanssin
vapaus ja ilmaisuvoima sekä perinteisen englantilaisen näyttelijäntyön tarkkuus ja muototietoisuus. Hän on
esiintynyt teoksissa, joiden genrejä ovat olleet mm. perinteinen ja kokeellinen teatteri, katuteatteri,
nykytanssi, kuunnelma, mainos, tanssi- ja esitysklubit, live art, roolipelit, draamallinen kaupunkitapahtuma ja
musikaali. Hän unelmoi tekevänsä seuraavaksi elokuvan.
V a atu K a l a j o k i on tanssija-koreografi ja performanssitaiteilija joka laulaa, näyttelee ja kirjoittaa. Vaatu
Kalajoen viimeisin oma ohjaus on kokoillan nykytanssiteos RaamattuShow 2007. Tällä hetkellä hän työstää
sooloteostaan Jeanne d’Arc eli Arkin Joanna, jonka ensi-ilta on 18.2.2009 Jojo – Oulun tanssin keskuksessa.
Kalajokea kiinnostaa kontakti-improvisaatio ja muu improvisaatio, äänenkäyttö, tanssiminen ihmisten ilmoilla,
Jumala ja vähän ihmisetkin.

Lisätietoja: www.tuukkanen.net

