"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 13.12.2007

Johanna Tuukkaselta kaksi uutta teosta ensi-iltaan tammikuussa 2008!
Ensi vuonna 10-vuotista taiteilijajuhlaansa viettävä tanssitaiteilija Johanna Tuukkanen tuo
ensi-iltaan tammikuussa 2008 sooloteoksen soft skin / harsh life sekä juhlateoksen, joka
on ryhmäteos kolmelle naiselle. Teosten ensi-ilta on Kuopiossa Galleria Carreessa 10.1.08
ja teoksia esitetään kahdesti päivässä 13.1.08 saakka. Lisäksi sooloteos soft skin / harsh
life on osa ArtContact –tapahtumaa Helsingissä 25. Ja 26.1.08 sekä molemmat teokset
ovat mukana Paikallisliike 08 –tapahtumassa Kuopiossa 12.-18.6.2008.
soft skin / harsh life
- teos elämän sietämisestä kosmetiikan avulla Soft skin / harsh life on teos ihon ja maailman kosketuspinnalta, selviytymisestä ylellisen
kosmetiikan lupausten voimalla. Tuukkanen itse kuvaa teosta yhtä aikaa syvälliseksi ja
aistimukselliseksi matkaksi ihon kerroksiin sekä pinnalliseksi tutkimukseksi
kosmetiikkateollisuuden vallasta nykynaisen arjessa.
Helsinkiläinen esitystaiteilija Maija Hirvanen on suunnitellut teoksen videomateriaalin ja
kuopiolainen valokuvaaja Pekka Mäkinen vastaa teoksen kuvamateriaalista.
Juhlateos
Mistä tietää milloin arki muuttuu juhlaksi, teos juhlateokseksi? Juhlateoksen naisten
havainnot kohottavat olemassa olollaan arjen yläpuolelle, jolloin lempeys leviää kehossa ja
häpeän huumori on sallittua. Silti ilmassa leijuvat kysymykset: Saako nainen puhua? Saako
ottaa tilaa? Ja kuinka paljon?
Juhlateoksen esiintyjät ovat Anniina Aunola, Mirva Mattila ja Sanna Valkeapää.
Esitykset Galleria Carreessa, Kauppakatu 13, 70100 Kuopio:
10.1.2008 klo 15 ja klo 19
11.1.2008 klo 15 ja klo 19
12.1.2008 klo 15 ja klo 19
13.1.2008 klo 15 ja klo 19
Liput: 0-15 €
Varaukset: info@tuukkanen.net / gsm 050 3800 979
Soft skin / harsh life esitykset ArtContact –tapahtumassa Helsingissä:
25.1.2008 klo 19, Vuotalo
26.1.2008 klo 19, HIAP, Cable Factory
Lisätiedot: http://www.sunpoint.net/~ArtContact/index.html
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.”
Lisätietoja:
www.tuukkanen.net
Johanna Tuukkanen
Gsm 040 742 9091
Email johanna@tuukkanen.net

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

Tuottaja Maija Eränen
Gsm 050 380 0979
Email info@tuukkanen.net

