"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."
Laura Mannila, Finnish Dance in Focus 2007-2008
Tiedote 1.8.2008

Johanna Tuukkasen uusin
sooloteos Kööpenhaminan PSI
# 14 -tapahtumaan!

Tanssitaiteilija Johanna Tuukkasen tammikuussa kantaesitetty, erittäin paljon positiivista
palautetta saanut sooloteos soft skin / harsh life on nähtävillä Kööpenhaminassa
22.8.2008 osana PSI # 14 -tapahtumaa. Sooloteos sai kantaesityksensä Kuopiossa ja sen
jälkeen Tuukkanen on esittänyt sitä ArtContact –tapahtumassa Helsingissä ja Paikallisliike
08- tapahtumassa osana Kuopio tanssii ja soi –festivaalia.
PSI # 14 –konferenssiin sisältyy myös paneeli 23.8.2008, jonka aiheena on ANTI –
Contemporary Art Festival. Taiteellisena johtajana toimivan Johanna Tuukkasen lisäksi
panelisteina ovat amerikkalainen taidehistorioitsija Jeannette Klein sekä kuopiolainen
taiteilija, ANTI-festivaalin hallituksen jäsen Kirsi Pitkänen.
PSI on kansainvälinen organisaatio (Performance Studies International), jonka tavoitteena
on edistää performanssin ja esitysten tekijöiden ja niiden tutkijoiden välistä vuorovaikutusta
ja kommunikaatiota. PSI-konferensseja on järjestetty eri puolilla Yhdysvaltoja ja IsoBritanniaa sekä mm. Uudessa-Seelannissa ja Singaporessa. 14. PSI-konferenssi, jonka
teema on Interregnum; In Between States, järjestetään Kööpenhaminassa 20.-24.8.2008.
Konferenssiin osallistuu laaja joukko taiteilijoita ja tutkijoita eri puolilta maailmaa.
soft skin / harsh life
- teos elämän sietämisestä kosmetiikan avulla Soft skin / harsh life on teos ihon ja maailman kosketuspinnalta, selviytymisestä ylellisen
kosmetiikan lupausten voimalla. Yhtä aikaa pinnallisessa ja ihon syvempiin kerroksiin
kurottavassa, monitaiteellisessa soft skin / harsh life -sooloteoksessaan Tuukkanen on
tehnyt yhteistyötä taiteilija Maija Hirvasen ja valokuvaaja Pekka Mäkisen kanssa.
”Lukuisten kauneudenhoitotuotteiden keskeltä Tuukkanen osoittaa sen todellisuuden, johon
naisen halutaan kuuluvan. Tuukkanen haastaa katsojat pohtimaan itsestäänselvyyksinä
pidettyjä käsityksiä ja tekee näkyväksi valtarakenteita, joiden varassa kulttuuris-sosiaalinen
ymmärryksemme lepää.” Riina Hannuksela, Savon Sanomat 11.1.08
Johanna Tuukkanen 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.”
Lisätiedot: www.interregnum.dk ja www.psi-web.org
www.tuukkanen.net
Johanna Tuukkanen, puh. 040 742 9091
Email johanna@tuukkanen.net tai info@tuukkanen.net
Kuva: Pekka Mäkinen, www.pekkamakinen.net
"Tuukkanen on kerrassaan aseistariisuva."
Anni Valtonen, HS 18.5.2007

