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L
iikkeellä marraskuussa -festivaali 
juhlii ylpeänä 30-vuotista historiaansa 
vakuuttuneena nykytanssin rikkaasta 

ja monimuotoisesta nykytilasta, sekä sen 
elinvoimaisesta tulevaisuudesta. 

Vuosien kuluessa festivaali on luonut 
nahkansa moneen kertaan. Niin on 
myös tanssitaide. Tanssitaiteen nykyinen 
moninaisuus ja teosmuotojen rikkaus 
ovat tosiasioita. Enää emme voi väittää 
tanssitaiteesta jotain yhtä; taiteelliset  
ideat, teosten esiin tuoma ruumiillisuus 
ja esityksen muodot liikkuvat ja muun-
tuvat. Missiomme mukaan festivaalin 
keskeinen tehtävä on tuoda yleisömme 
nähtäväksi kansainvälisillä näyttämöillä 
huomiota ja keskustelua herättäneitä 
taiteellisia ehdotuksia ja esityksiä, ja siten 
tukea ja rikastaa maamme taidekenttää 
ja yleisöä. 

Taide pakenee haltuunottoa. Tämä pako 
turvallisesta ja helposti tunnistettavasta 
on yksi taiteen ominaisuuksia. Siksi se 
ei ole helposti muokattavissa tuotteiksi. 
Kansainvälinen taidekenttä ei lähtökoh-
taisesti ole tuonti- ja vientiteollisuutta, 
jossa tuotetaan kaikille käypiä elämyk-
siä, vaan yksilöiden yritys ymmärtää 
maailmaa kehoina, tekoina ja omalaki-
sina taiteellisina näkyinä. Haluamme 
siis osallistua maailmassa kuohuvaan 
väittelyyn ihmisyyksistä: sukupuolista, 
roduista ja kansallisuuksista; väistämättö-
mästä uudelleenmäärittelystä sille, mitä 

näyttämö meille merkitsee ja miten siellä 
artikuloituu jotain vierautta, meidän 
aisteillemme ja ajattelullemme uusia 
haasteita. Tässä mielenkiintoisessa tilassa 
on mahdollisuus avautua uudelle ja sivis-
tyä, osallistua keskusteluun joka taiteessa 
ja yhteiskunnassa usein ohitetaan. Näitä 
kysymyksiä pohtii myös André Lepecki 
tähän ohjelmakirjaan käännetyssä essees-
sään. 

Jotta tämä temaattinen rikkaus olisi 
yleisön saavutettavissa, olemme pitäneet 
festivaalipassin kohtuullisen hintaisena. 
Ei siksi, että emme uskoisi esittelemiem-
me teosten olevan arvokkaita, vaan siksi 
että teosten arvo syntyy juuri yleisön mah-
dollisuudesta kohdata niissä esiin tulevia 
ajatuksia – monipuolisesti. Ajassamme 
on haasteita suhteessa niihin poliittisiin 
ja eettisiin perusteisiin, jotka määrittävät 
taiteen yhteiskunnallista ja kulttuurista 
asemaa. Pinnallistuminen ja lyhytjännit-
teisyys näyttäytyvät jännitteisessä suh-
teessa taiteen pitkiin kehityskulkuihin, 
sen toisenlaiseen aikasuhteeseen. On 
uskottava siihen että mahdollisuus seu-
rata laaja-alaisesti moniäänistä taiteellista 
keskustelua on pidemmällä tähtäimellä 
arvokkainta.

Festivaalin juhlavuoden ohjelma heijaste-
lee edellä kuvattuja kysymyksenasetteluja 
ja tavoitteita. Ohjelmaan kutsutut taiteili-
jat tulevat Libanonista, Iranista, Kanadas-
ta, Yhdysvalloista, Italiasta, Sveitsistä 
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Foreword

M
oving in November festival proudly 
celebrates its 30-year history, 
assured of the richness and diversity 

of contemporary dance today, and its 
vibrant future. 

Throughout the years, the festival has 
transformed itself several times. And so 
has dance as an art form. The current 
multiplicity of dance and the richness of 
its performative forms are matters of fact. 
We cannot make one absolute claim about 
the art of dance anymore; artistic ideas, 
embodiments, and forms of performance 
are shifting and changing. The mission 
of this festival is to present our audience 
with artistic proposals and works that 
have gained attention and evoked discus-
sion in the international scene. Thus, 
Moving in November strengthens and 
enriches the art scene and its audiences 
in Finland. 

Art escapes delimitation. This escape 
from certainty and effortless recognition 
is one of the characteristics of art. The 
international art scene is not fundamen-
tally an industry of import and export, 
where universal experiences are produced, 
but rather an attempt by individuals to 
understand the world as bodies, actions, 
and unique artistic visions. We are living 
in times of heated global debates concern-
ing humanity and societies; with issues 
of gender, race, and nationality. We want 
to take part in the unavoidable redefini-

ja Suomesta. Heidän teostensa kautta 
on mahdollista saada rikas ja monisär-
mäinen näky aikamme kansainväliseen 
näyttämötaiteeseen, ja sen kautta esiin 
piirtyviin esteettisiin, eettisiin ja poliitti-
siin kysymyksiin. Juhlavuonna olemme 
halunneet painottaa myös kotimaisten 
kantaesitysten tärkeyttä festivaalin kehit-
tyvässä kansainvälisessä toimintaympä-
ristössä. Tässä yhteydessä kiitämme 
Uuden tanssin keskus Zodiakia tärkeästä 
yhteistyöstä tuotantopartnerina.

Haluamme kiittää lämpimästi myös kaik-
kia festivaalilla esiintyneitä taiteilijoita, 
rahoittajia, tukijoita, yhteistyöpartnereita, 
festivaalin kehittämiseen osallistuneita 
hallituksen jäseniä, tuotannollista ja tek-
nistä henkilökuntaa, sekä ennen kaikkea 
festivaalin rohkeaa ja kriittistä yleisöä.

Siispä: taiteelle, tanssille ja festivaalin 
tulevaisuudelle!

Mikael Aaltonen & Ari Tenhula

Festivaalin taiteelliset johtajat
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tion of the stage, the articulation of the 
unfamiliar, and challenge our perception 
and thinking. The present moment is an 
interesting opportunity for unfolding, for 
opening up to the new, for learning, and 
for taking part in the discussion that is 
often bypassed in art and society. André 
Lepecki poses similar questions in his 
essay, which has been translated into 
Finnish for this catalogue.

To ensure that this thematic richness 
is accessible to our audience, we have 
kept the price of our festival pass at a 
moderate level. Not because we think the 
performances are cheap, but because the 
true value of the programme is created 
in the spectators’ possibility to access 
and encounter the whole range of artistic 
propositions. In our times, there are many 
political and ethical undertows concern-
ing the societal and cultural status of art. 
Superficiality and shortsightedness often 
clash with the timespan and dimensions 
of art. We have to believe that the possibil-
ity to follow a polyphonic, voluminous 
artistic discourse is most valuable, in the 
long run.

Our anniversary year programme reflects 
these questions and aspirations. We 
have invited artists from Lebanon, Iran, 
Canada, USA, Italy, Switzerland, and 
Finland for this year’s festival. Their works 
provide a rich and multifaceted view into 
the international performance scene 

and its aesthetic, ethical, and political 
questions. To celebrate this anniversary, 
we also want to highlight our Finnish 
premiere works of recent years, and their 
importance in the evolving and interna-
tional environment. They have been made 
possible by our important collaborator, 
partner and co-producer, Zodiak – Center 
for New Dance.

We want to extend our gratitude to all fes-
tival artists, funders, supporters, partners, 
board members, production staff, and 
technical crew, and foremost to our brave 
and critical audience.

Thus – here is a toast to art, to dance, and 
to the future of the festival!

Mikael Aaltonen & Ari Tenhula

Artistic Directors
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AIKATAULU 

SCHEDULE

PE | FRI 28.10.2016

18:00 Kiasma-teatteri
Omar Rajeh / Maqamat & MaHa Group: 

Zaafaran

20:00 Zodiak
Eeva Muilu: 〰 〰 〰

LA | SAT 29.10.2016

17:00 Kiasma-teatteri
Omar Rajeh / Maqamat & MaHa Group: 

Zaafaran

19:00 Zodiak
Eeva Muilu: 〰 〰 〰

19:30 Kanuti Gildi Saal (Tallinna)
Dana Michel: Mercurial George

SU | SUN 30.10.2016

15:00 Zodiak
Eeva Muilu: 〰 〰 〰

17:00* Kanuti Gildi Saal (Tallinna)
Dana Michel: Mercurial George

MA | MON 31.10.2016

17:00 Nuoren Voiman Liitto
Keskustelu:

Esineistä ja esityksestä.  

TI | TUE 1.11.2016

19:00 Zodiak
Eeva Muilu: 〰 〰 〰

KE | WED 2.11.2016

19:00 Stoa
Jaamil Olawale Kosoko: 

 #negrophobia

19:00 Zodiak
Eeva Muilu: 〰 〰 〰

TO | THU 3.11.2016

19:00 Stoa
Jaamil Olawale Kosoko: 

 #negrophobia

19:00 Zodiak
Eeva Muilu: 〰 〰 〰

PE | FRI 4.11.2016

18:00 Mediakeskus Lume
Alessandro Sciarroni: 

 UNTITLED_I will be there 
when you die

20:00 Stoa
Lea Moro: 

 b(reaching) stillness

LA | SAT 5.11.2016

13:00 Teatterikorkeakoulu
Syntymäpäiväbrunssi | 

Birthday Brunch

18:00 Mediakeskus Lume
Alessandro Sciarroni: 

 UNTITLED_I will be there 
when you die

20:00 Stoa
Lea Moro: 

 b(reaching) stillness

21:15 Stoa
Päätösjuhlat |  
Closing party

SUNNUNTAINA 30.10. FESTIVAALIN RYHMÄMATKA HELSINGISTÄ TALLINNAAN | 
FESTIVAL GROUP TRIP HELSINKI-TALLINN ON SUNDAY 30.10.
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KOREOGRAFIA | CHOREOGRAPHY: OMAR RAJEH × 

TANSSI | DANCE: MITRA ZIAEE KIA & MOSTAFA 

SHABKHAN × ‘TOMPAK’ (KÄSIRUMPU | GOBLET 

DRUM): ALI TALEIE × PUKUSUUNNITTELU | 

COSTUME DESIGN: REZA NADIMI × TUOTANTO | 

PRODUCTION: MAHA GROUP × YHTEISTUOTANTO | 

CO-PRODUCTION: MAQAMAT BEIT EL RAQS 

Kantaesitys | Premiere: BIPOD, Beirut 

International Platform of Dance, April 2016

Kesto | Duration: 40 min

L
ibanonilainen koreografi Omar Rajeh 
kutsuttiin viime vuonna Teheraniin 
tekemään koreografia paikalliselle 

MaHa-tanssiryhmälle. Vierailun tuloksena 
syntyi teos Zaafaran, ’sahrami’. Teos käsit-
telee Lähi-idässä vahvasti läsnä olevaa 
uhrautumisen teemaa. Nykytanssi teoksen 
näyttämönä on persialainen matto, joka 
muistuttaa värikkäästä ja rikkaasta histo-
riasta – ajasta jota ei enää ole. 
 Vuonna 2013 Teheranissa perustettu 
tanssiryhmä MaHa taistelee olemassa-
olostaan maassa, jossa tanssi on kiellettyä 
ja paheksuttua. Iranissa ei ole yhtään 
tanssin oppilaitosta tai instituutiota, sillä 
keho nähdään syntisenä ja piilotettavana. 
Tanssi ja kehollisuus on näille taiteilijoille 
tapa asettua vastarintaan ja ilmaista omia 
ajatuksiaan. 

Omar Rajeh on opiskellut koreografiaa 
sekä Englannissa että kotimaassaan Liba-
nonissa. Hänen vuonna 2002 käynnistä-
mänsä tanssiryhmä Maqamat on nykyisin 
Libanonin ja arabimaiden keskeisin 
nykytanssin tuotanto-organisaatio. Omar 
Rajehia kutsutaankin libanonilaisen 
nykytanssikentän perustajaksi. Oman 
tanssiryhmänsä lisäksi hän on perusta-
nut Libanoniin myös tanssikoulun sekä 
vuosittaisen nykytanssifestivaalin BIPOD 
– Beirut International Platform of Dance.

Omar Rajeh / Maqamat & MaHa Group 

Zaafaran
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I
n 2015, Beirut-based choreographer 
Omar Rajeh was invited to Tehran to 
create a piece for MaHa, a local dance 

company. Zaafaran was created based 
on the idea of ‘sacrifice’, a concept that 
Omar Rajeh sees as deeply anchored 
at the root of many cultures today and 
on his personal impressions of Tehran 
and its inhabitants. In a country where 
dance seems to still be unaccepted, the 
Lebanese choreographer creates a con-
temporary examination of coping with the 
past and stages it on a Persian carpet – a 
rich floor, luxuriating, however, in bygone 
memories.
 Dance Company MaHa was founded 
in 2013 in Iran. Without the presence of 
a single dance academy and from various 
backgrounds, a group of young artists 

gathered together and started out of a 
need to create and express their thoughts. 
Survival through dance is at the core of 
their work.

Choreographer and artistic director Omar 
Rajeh has studied dance in his native 
country Lebanon and in England. He 
established his dance company Maqamat 
in Beirut in 2002. As the nexus of  
Lebanon’s contemporary dance scene, 
Maqamat has also helped empower  
aspiring dancers and choreographers, and 
built an infrastructure for contemporary 
dance in Beirut. Notably, the company  
created BIPOD – Beirut International  
Platform of Dance, one of the most impor-
tant platforms for contemporary dance in 
the Arab World.

28.10.2016 18:00
29.10.2016 17:00
Kiasma-teatteri
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KONSEPTI JA OHJAUS | CONCEPT AND DIREC-CONCEPT AND DIREC-

TION: EEVA MUILU × TANSSI | DANCE: JOONA 

HALONEN, ANNE HIEKKARANTA, ANNI 

KOSKINEN × TILA | SPACE: KAISA RASILA, 

VEERA-MAIJA MURTOLA × ÄÄNISUUNNITTELU | 

SOUND DESIGN: MIKKO HYNNINEN × VALOSUUN-

NITTELU | LIGHTING DESIGN: JANI-MATTI SALO 

& HEIKKI PAASONEN × PUKUSUUNNITTELU | 

COSTUME DESIGN: EMILIA ERIKSSON × KOREO-

GRAFIN ASSISTENTTI | CHOREOGRAPHER’S ASSIS-CHOREOGRAPHER’S ASSIS-

TANT: HANNA-KAISA TIAINEN × TUOTTAJA | 

PRODUCER: RIIKKA THITZ × TUOTANTO | PRODUC-PRODUC-

TION: ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS, LIIK-

KEELLÄ MARRASKUUSSA, EEVA MUILU

Tukijat | Supported by: Niilo Helanderin säätiö, 

Alfred Kordelinin säätiö

”Olen viehättynyt tanssin mahdollisuudesta 
avata kokemuksellista, ei-kielellistä tasoa. 
Aistisuudesta ja olemuksen muutoksista. 
Olemme halunneet unohtaa missä aivot 
sijaitsevat tai että on ruumiinosia. Ajatella 
itsemme toisin. Olla osa kokonaisuutta, 
sulautua yhteyksiin ja kadottaa äärirajoja.” 
– Eeva Muilu

L
iikkeellä marraskuussa -festivaalin  
tämänvuotinen kantaesitys on koreo-
grafi Eeva Muilun ja työryhmän teos 

〰 〰 〰. Teos on saanut alkunsa haavees-
ta etsiä tanssia, joka ei ohjaudu koreo-
grafioivasta mielestä käsin vaan muusta 
lähteestä – kuuntelusta ja tilan antamises-
ta keholle. Voiko keho olla paikka, joka on 
läpäisevä ja huokoinen, jonka läpi tanssi 
voi kulkea?
 Teoksessa tanssijat ovat osa kokonais-
valtaisesti elävää näyttämöä, joka väreilee 
ja hellii. Mukana ovat tanssijat Joona 
Halonen, Anne Hiekkaranta ja Anni 
Koskinen. Koko työryhmän välisenä 
yhteistyönä syntyvä teos toteutetaan 
yhteistuotantona Zodiak – Uuden tanssin 
keskuksen kanssa.

Eeva Muilu on kotimaassa ja kansain-
välisesti menestynyt koreografi ja tanssi- 
taiteilija. Vuonna 2012 hänelle myönnet-
tiin eurooppalainen koreografiapalkinto 
Prix du Jardin teoksesta Ihmisen asussa 
yhdessä Milja Sarkolan kanssa. Teos oli 
kantaesitetty Liikkeellä marraskuussa 
-festivaalilla 2009. 

Eeva Muilu 

〰 〰 〰
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”I am fascinated by the vast potential that 
dance has on opening of an experiential and 
non-verbal realm, the sensory experience of 
the bodies as well as their transforming abil-
ity. We have wished to forget where the brain 
resides and that we consist of body parts. 
To rethink ourselves, blur our boundaries, 
merge and become a part of the ”whole”.  
– Eeva Muilu 

T
he artistic process of 〰 〰 〰 is 
inspired by a search for a dance, 
which is not directed by the choreo-

graphic mind, but which emerges from a 
different place – from the ability to listen 
and create space for the body. The start-
ing points of the creation are questions 
related to the work of the dancer, to the 

creation of movement and the creative 
process itself. 
 The work is created by a group of art-
ists led by choreographer Eeva Muilu. In 
this performance, the dancers are part 
of a lively stage, one that vibrates and 
caresses.

Eeva Muilu is a choreographer and 
performer based in Helsinki. Her works 
have been performed widely in Europe 
and Asia. In 2012, Muilu was awarded 
the European choreography award Prix 
du Jardin for her work In human disguise, 
together with Milja Sarkola. The work 
had premiered at Moving in November in 
2009.

28.10.2016 20:00 (ENSI-ILTA) | 29.10.2016 19:00 * | 30.10.2016 15:00 **
1.11.2016 19:00  |  2.11.2016 19:00  |  3.11.2016 19:00

Zodiak – Uuden tanssin keskus
* Teosalustus ennen esitystä 29.10. klo 18:15     ** Taiteili jatapaaminen esityksen 30.10. jälkeen

KANTAESITYS
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KONSEPTI JA ESITYS | CONCEIVED AND PERFORMED 

BY: DANA MICHEL × VALOSUUNNITTELU JA 

TEKNINEN JOHTO | LIGHTING DESIGN & TECHNICAL 

DIRECTION: KARINE GAUTHIER × TAITEELLISET 

NEUVONANTAJAT | ARTISTIC ACTIVATORS: MARTIN 

BÉLANGER, PETER JAMES, MATHIEU LÉGER, 

ROSCOE MICHEL, YOAN SORIN × ÄÄNIKONSULTTI 

| SOUND CONSULTANT: DAVID DRURY × TUOTANTO 

| PRODUCTION: DANA MICHEL × TUOTTAJA | EXEC-

UTIVE PRODUCER: MARIE-ANDRÉE GOUGEON FOR 

DANIEL LÉVEILLÉ DANSE × YHTEISTUOTANTO | 

COPRODUCTION: FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES 

(MONTREAL), TANZ IM AUGUST (BERLIN), CDC 

ATELIER DE PARIS-CAROLYN CARLSON (PARIS), 

IMPULSTANZ (VIENNA), CHAPTER (CARDIFF) × 

RESIDENSSIT | RESIDENCIES: USINE C (MONTREAL), 

DANCEMAKERS (TORONTO), IMPULSTANZ 

(VIENNA), ACTORAL/LA FRICHE BELLE DE MAI 

(MARSEILLE), WOOP (DOUAMENEZ), CDC ATELIER 

DE PARIS-CAROLYN CARLSON (PARIS), M.A.I. 

(MONTREAL)

Tukijat | With the support of: Conseil des Arts et 

des Lettres du Québec, Conseil des arts du Canada

Kantaesitys | Premiere:  

2.6.2016 Festival TransAmérique, Montréal

Kesto | Duration: 60 min.

Dana Michel receives administrative/development  

support from Daniel Léveillé danse company 

(Montreal, Canada) as part of its sponsorship project. 

D
ana Michel on omintakeinen esiin-
tyjä, joka ei pelkää ottaa riskejä ja 
haastaa itseään. Hänen edellinen 

sooloteoksensa, identiteettiä ja stereotypi-
oita dekonstruoinut Yellow Towel nähtiin 
Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla 
2014. Nyt Dana Michel jatkaa siitä mihin 
edellisessä soolossaan jäi – omalla intui-
tiivisella ja kapinallisella tyylillään. 
 Mercurial George on ravisuttava soolo-
teos, jossa horjuva ja ailahtelevainen keho 
etsii tasapainoa. Dana Michel venyttää 
aikaa minimalistisella ja dekonstruoidulla 
liikkeellään, toimien oman persoonansa  
arkeologina. Hänen kummallinen ja 
ajoittain koominen universuminsa kylpee 
lapsuuden viattomuudessa ja pyhän 
mysteerissä. 

Dana Michel on montrealilainen koreo-
grafi ja esiintyjä, joka siirtyi markkinointi-
alalta ja kilpaurheilusta tanssin pariin 
25-vuotiaana. Hän teki läpimurtonsa 
vuoden 2005 debyyttisoolollaan, ja jo 
seuraavana vuonna Kanadan päälehti The 
Globe and Mail nimesi hänet parhaim-
maksi nousevaksi koreografiksi. Dana 
Michelin teoksia on esitetty laajasti Poh-
jois-Amerikassa ja Euroopassa, ja niissä 
sulautuu yhteen koreografia, intuitiivinen 
improvisaatio ja performanssitaide.
 Mercurial George nähdään Tallinnan 
Kanuti Gildi Saalissa, Liikkeellä marras-
kuussa festivaalin ja NU Performance 
Festivalin yhteisesityksenä.

Dana Michel 

Mercurial George

Moving in November meets 

NU Performance festival 2016

Festivaalin ryhmämatka Helsingistä 

Tallinnaan 30.10., ks. sivu 34 | 

Festival group trip Helsinki-Tallinn 

30.10., see p. 34
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“I only just got a bit of dirt under the nails 
with the last thing. Now wading through 
the hairy rubble of a preliminary anthropo-
logical dig. So much debris! I couldn’t have 
predicted how much debris there would be 
and how much work I had created for myself 
in waking this beast.”  
–Dana Michel

D
ana Michel is inimitable. Unique. 
The choreographer doesn’t dance 
so much as dare, taking risks 

and inventing her own body language 
based on questionings of her roots. Her 
strange, quirky work, her audacity and 
her unbridled imagination have won over 
audiences and captivated the world of 
contemporary performance.
 Mercurial George is a quirky plunge 
into the unconventional universe of an 
inimitable performer. In this solo, Dana 

Michel becomes the archeologist of her 
own persona. Bizarre, but also comical,  
her universe is bathed in childhood 
naiveté and sacred mystery. Intuitive, free 
and dissident, Dana Michel breaks the 
mould and shifts points of view.

Dana Michel is a choreographer and 
performer based in Montreal. Before 
obtaining a BFA in Contemporary Dance 
at Concordia University in her late twen-
ties, she was a marketing executive, 
competitive runner and football player. 
An amalgam of choreography, intuitive 
improvisation and performance art, her 
artistic practice is rooted in exploring 
identity as disordered multiplicity.
 Mercurial George is performed at 
Kanuti Gildi Saal in Tallinn, Estonia, as a 
joint performance of Moving in November 
and NU Performance Festival.

29.10.2016 19:30
30.10.2016 17:00

Kanuti Gildi Saal, Tallinna
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KONSEPTI, TOTEUTUS JA INSTALLAATIO | CREATION, 

CONCEPT AND INSTALLATION: JAAMIL OLAWALE 

KOSOKO × ESIINTYJÄT | PERFORMANCE: IMMA/

MESS, JEREMY TOUSSAINT-BAPTISTE, JAAMIL 

OLAWALE KOSOKO × LAVASTUS | SET: KATE 

WATSON-WALLACE, JAAMIL OLAWALE KOSOKO 

× PUVUSTUS | COSTUME: JAAMIL OLAWALE 

KOSOKO, IMMA/MESS × ÄÄNISUUNNITTELU | 

SOUND DESIGN: JEREMY TOUSSAINT BAPTISTE, 

JAAMIL OLAWALE KOSOKO × AV-TEKNIIKKA JA 

ÄÄNISÄESTYS | SOUND ENGINEERING, VIDEO & 

TECHNICAL SUPPORT, AND SONIC ACCOMPANIMENT: 

JEREMY TOUSSAINT-BAPTISTE × VALOSUUN-VALOSUUN-

NITTELU | LIGHTING DESIGNER: SARENA WONG 

× TEKNINEN JOHTO | STAGE MANAGER & LIGHTING 

ASSISTANT: JONATHAN GONZALEZ × DRAMA-DRAMA-

TURGIA | DRAMATURGY: MERSIHA MESIHOVIC 

× VIDEOSUUNNITTELU | VIDEO DESIGN: JAMES 

DOOLITTLE, JEREMY TOUSSAINT-BAPTISTE, 

JAAMIL OLAWALE KOSOKO

Kantaesitys | Premiere:  

23.9.2015 Gibney Dance, New York

Kesto | Duration: 75 min.

#negrophobia was created with commissioning 

support from Gibney Dance.

J
aamil Olawale Kosokon tunnustuk-
sellinen #negrophobia tarkastelee 
mustan miehen kehoon liitettyä 

eroottista pelkoa. Teos paljastaa ja sekoit-
taa identiteettejä, sisäisiä ja ulkoisia 
mielenmaisemia, tyylilajeja ja esteettisiä 
maailmoja. Osin yhteiskuntakommentaa-
ria, osin itsekritiikkiä, #negrophobia  
purkaa mustan maskuliinisuuden 
patriarkaalisia rakenteita ja naisvihaa, 
stereo typioita sekä henkilökohtaista 
menetyksen kipua. Ilmaisuvoimaisten 
esiintyjien ja vahvan kehollisuuden kautta 
teos kohdistaa yleisön huomion myös 
siihen, miten jokainen voi olla osallinen 
rasismin rakentumiseen. Kosokon lisäksi 
teoksessa nähdään brittiläinen malli ja 
esiintyjäpersoona IMMA/MESS. 

Jaamil Olawale Kosoko on Detroitista 
kotoisin oleva amerikannigerialainen 
kuraattori, tuottaja, runoilija, koreografi 
ja esitystaiteilija. Hän työskentelee sekä 
New Yorkissa että Philadelphiassa ja 
johtaa anonymous bodies || art collective 
-ryhmää yhdessä Kate Watson-Wallacen 
kanssa. 

#negrophobia on arvostetun newyorkilai-
sen Bessie-palkinnon ehdokkaana tänä 
vuonna.

Jaamil Olawale Kosoko 

#negrophobia
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#
negrophobia examines the erotic 
fear associated with the black male 
body. Jaamil Olawale Kosoko jux-

taposes interior and exterior landscapes 
to expose a confessional identity-mashup 
where visual and performance aesthet-
ics collide in a face-off of self-revelation, 
ecstatic theatricality, and discomfort. 
Part social commentary and part self-
critique, #negrophobia references issues 
related to grief, misogyny and black 
patriarchal constructs of masculinity. 
Together with model, performance artist, 
and night-life personality IMMA/MESS, 
Kosoko presents the audience with power-
fully staged bodies, forcing them to con-
template how they might also be involved 
in the construction of forms of racism. 

Originally from Detroit, Jaamil Olawale  
Kosoko is a Nigerian American independ-
ent performance and humanities curator,  
producer, cultural strategist, poet, and 
performance artist currently based 
between Brooklyn, New York and Phila-
delphia. With his creative partner Kate 
Watson-Wallace, he co-directs anonymous 
bodies || art collective, a visual perfor-
mance company focusing on innovative 
approaches to curation, performance, and 
education. 

#negrophobia is a nominee for the pres-
tigious Bessie award 2016. 

2.11.2016 19:00
3.11.2016 19:00

Stoa
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ANDREA PIZZALIS





KONSEPTI | BY: ALESSANDRO SCIARRONI × 

ESIINTYJÄT | WITH: LORENZO CRIVELLARI, 

EDOARDO DEMONTIS, VICTOR GARMENDIA 

TORIJA, PIETRO SELVA BONINO × SÄVELLYS, 

ÄÄNISUUNNITTELU, HARJOITTAJA | ORIGINAL 

MUSIC, SOUND, TRAINING: PABLO ESBERT LILIEN-

FELD × VALOSUUNNITTELU | LIGHTING DESIGN: 

ROCCO GIANSANTE × TEKNINEN JOHTO | TECH-TEKNINEN JOHTO | TECH-

NICAL MANAGER: COSIMO MAGGINI × DRAMA-DRAMA-

TURGINEN APU | DRAMATURGICAL CONSULTANT: 

ANTONIO RINALDI, PEGGY OLISLAEGERS × 

PROSESSIA SEURANNUT | STUDY OF PROCESS: 

MATTEO RAMPONI × PROJEKTIKURAATTORI JA 

PROMOOTIO | PROJECT CURATOR AND PROMO-

TION: LISA GILARDINO × TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ 

| PRODUCTION DIRECTOR: MARTA MORICO × 

ORGANISOINTI | ORGANISATION: CHIARA FAVA × 

CASTINGIN TUOTANTO | CASTING ORGANISATION: 

BENEDETTA MORICO × VIESTINTÄ | PRESS OFFICE: 

BEATRICE GIONGO × TUOTANTO | PRODUCTION: 

MARCHE TEATRO- – CORPOCELESTE_C.C.00# 

× YHTEISTUOTANTO | CO-PRODUCTION: COMUNE 

DI BASSANO DEL GRAPPA / CENTRO PER LA 

SCENA CONTEMPORANEA, BIENNALE DE LA 

DANSE / MAISON DE LA DANSE DE LYON, AMAT, 

MERCAT DE LES FLORS/GRANER (BARCELONA), 

DANCE IRELAND (DUBLIN)

Kantaesitys | Premiere: 17.7.2013 Ancona

Realized in the frame of the EU Modul Dance 

project promoted by the European Dancehouse 

Network, with the support of the EU Cultural 

Programme 2007–13

Kesto | Duration: 50 min

A
lessandro Sciarroni on koreografi ja  
ohjaaja, jonka teokset sijoittuvat 
tavanomaisten genremääritelmien 

ulkopuolelle. Hän työskentelee keholli suu - 
den parissa, mutta erilaisissa konteksteissa:  
keho on samanaikaisesti ilmaisuväline, 
analyyttinen työkalu ja kokeiluympäristö. 
 UNTITLED_I will be there when you die 
on koreografinen ja performatiivinen tut-
kielma ajasta. Ihmiselämän haurautta ja 
ajan kulkua tarkastellaan jongleerauksen 
kautta. Teoksessa jongleeraus on riisuttu 
siihen yleensä liitetyistä stereotypioista 
ja maneereista. Jäljellä ovat liikeradat, 
säännöt, keskittyminen ja sitoutuminen, 
tempo ja visuaaliset rytmit – nämä sitovat 
esiintyjät nyt-hetkeen ja vääjäämättömään 
ajan virtaan. 

UNTITLED_I will be there when you die 
on toinen osa trilogiasta Will you still love 
me tomorrow?, jossa Alessandro Sciarroni 
on tutkinut rasitusta, sisukkuutta ja kestä-
vyyttä. Trilogian ensimmäisessä osassa 
Folk-s (2012) Sciarroni pyysi tanssijoitaan 
opettelemaan monimutkaisen tirolilaisen 
Schuhplatter-kansantanssin. Kolmas osa 
Aurora (2015) pohjautuu maalipalloon, 
paralympialaisten urheilulajiin näkö-
vammaisille pelaajille. Trilogian jokainen 
osa tarkastelee eri tavoilla esiintyjyyttä ja 
siihen liittyviä pelkoja, pakkomielteitä ja 
haavoittuvuutta. Sciarroni haastaa esiinty-
jät ja venyttää heidän kestävyyttään ääri-
rajoille, luoden samalla erityisen ajallisen 
ulottuvuuden ja empaattisen suhteen 
esiintyjien ja katsojien välille. 

Alessandro Sciarroni 

UNTITLED_I will be there when you die

26



C
horeographer and theatre director 
Alessandro Sciarroni constructs 
intriguing stage objects on the border 

between dance, performance art and 
ritual anthropology. He makes use of the 
body as a medium, analytical tool and 
testing ground, all at the same time. He 
connects its energy up to diverse contexts, 
sensing its resistance and sounding out 
its limits, in order to blur its perception 
and widen its scope for action.
 UNTITLED_I will be there when you die 
is a choreographic and performative prac-
tice on the passing of time born out of a 
reflection on the art of juggling. The idea 
is to strip away all the stereotypes that are 
commonly associated to this circus art 
in the collective imagination to allow its 
exploration as a language. Practice, rule, 
discipline, commitment, concentration, 
are the building blocks of this work that 
force the actors to stay in the present 
time, with no chance to go back.

This work represents the second chapter 
of the trilogy Will you still love me tomor-
row?, a research on the concepts of strain, 
perseverance and endurance, using a 
range of aesthetic approaches. The first 
part, Folk-s (2012) was conceived using a 
complicated folklore dance from the Tyro-
lean region. The third part, Aurora (2015) 
tackles the paralympic sport of goalball. 
In addition to the rigour, coherence, and 
clarity of each creation, Sciarroni’s work 
tries to uncover the obsessions, fears, 
and fragilities embedded in the act of 
performing, through the use of repetitive 
movements, pushing the limits of physi-
cal endurance and thus challenging the 
interpreters; this creates a different  
dimension of time and produces an 
empathic relationship between the audi-
ence and the performers.

4.11.2016 19:00
5.11.2016 19:00

Mediakeskus Lume
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DIETER HARTWIG





KONSEPTI, KOREOGRAFIA, TANSSI | CONCEPT, 

CHOREOGRAPHY, DANCE: LEA MORO × KOREO-

GRAFIA, TANSSI | CO-CHOREOGRAPHY, DANCE: 

MARC PHILIPP GABRIEL (FOR ENRICO TICCONI), 

JORGE DE HOYOS × DRAMATURGIA | DRAMA-DRAMA-

TURGY: MAJA ZIMMERMANN × ÄÄNI | SOUND: 

MARCUS THOMAS × VALO | LIGHT: CLAIRE 

TERRIEN (FOR ANNEGRET SCHALKE) × LAVASTUS 

| STAGE: KATRIN FÜRST × PUVUSTUS | COSTUME: 

LYDIA SONDEREGGER × KOREOGRAFINEN APU | 

CHOREOGRAPHIC ASSISTANCE: JULIA TURBAHN 

× DRAMATURGINEN NEUVONANTAJA | DRAMA-DRAMA-

TURGICAL ADVICE: LINDA SEPP × TUOTTAJA |  

EXECUTIVE PRODUCER: MARIE SCHMIEDER 

× TUOTANTO | PRODUCTION: LEA MORO, IN 

CO-PRODUCTION WITH SOPHIENSÆLE

Kantaesitys | Premiere:  

4.6.2015 Sophiensæle, Berlin

Kesto | Duration: 75 min.

The performance of (b)reaching stillness during 

Moving in November is kindly supported by 

Pro Helvetia – Schweizer Kulturstiftung and by 

Goethe-Institut Finnland.

With the kind support of the Governing Mayor of 

Berlin – Senate Chancellery – Cultural Affairs, 

Nationales Performance Netzwerk (NPN) Copro-

duction Fund for Dance, which is funded by the 

Federal Government Commissioner for Culture 

and the Media on the basis of a decision by the 

German Bundestag. As well supported by the 

the city of Zürich, Fondation Nestlé pour l’Art, 

Georges & Jenny Bloch Foundation, Stanley 

Thomas Johnson Foundation and Pact Zollverein 

Essen. Special thanks to Tanzfabrik Berlin, 

Wiesen55 e.V., ada Studio Berlin, Gemäldegalerie 

Berlin, Kunsthaus Zürich, Dampfzentrale Bern, 

Tanzhaus Zürich.

K
olme esiintyjää makaa elottoman 
näköisenä sinisellä lattialla. Koreo-
grafi Lea Moron teos (b)reaching 

stillness näyttää kehon liikkumattomana, 
pysähtyneenä. Lähtökohtana on barokin 
asetelmamaalaukset, jotka muistuttavat 
elämän katoavaisuudesta ja samalla tun-tun-
tuvat herättävän henkiin jopa elottomia 
esineitä. Yksivärisestä näyttämökuvasta 
nouseekin hiljalleen asetelmia, assosiatii-
visia näkyjä ja loistokkaita huipentumia, 
jotka hetken kuluttua taas sulavat ja 
katoavat. 
 Vastakohtana liikkeen pysähtyneisyy-
delle toimii Gustav Mahlerin massiivinen 
ja dramaattinen Ylösnousemus-sinfonia 
(1894). Ylösnousemus – riisuttuna sen 
uskonnollisista merkityksistä – onkin 
teoksen keskeisteema: Lea Moro onnistuu 
luomaan elävän, vastakohtaisuuksia pur-
suavan, humoristisen ja älykkään teoksen 
liikkeestä ja liikkumattomuudesta. 

Sveitsiläissyntyinen Lea Moro on Berlii-
nissä työskentelevä esiintyjä ja koreografi, 
joka yhdistää teoksissaan niin popkult-
tuurin elementtejä kuin taidehistoriaviit-
tauksia taidokkaasti. Moron teos Le Sacre 
du Printemps, Kevätuhrin sooloversio, on 
nähty lukuisilla eurooppalaisfestivaaleilla. 
Kaudella 2015/2016 Lea Moro on toiminut 
K3 Centre for Choreography | Tanzplan  
Hamburgin residenssitaiteilijana. Arvos-
tettu Tanz-lehti nimesi Lea Moron yhdeksi 
vuoden 2015 lahjakkaimmista koreogra-
feista.

Lea Moro 

(b)reaching stillness
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T
hree apparently motionless bodies 
are lying on blue ground. In (b)reach-
ing stillness, standstill is regarded as 

a continuous change and investigated on 
its physical potential. The starting point 
is Baroque still life paintings – not only 
due to their obvious element of immobi-
lization, but mainly due to their ability of 
bringing to life dead or inanimate motifs. 
Glamorous climaxes emerge out of a 
monochrome surface before collapsing 
once again.
 On an acoustic level Gustav Mahler’s 
Resurrection Symphony (1894), seems to be 
an opposition; in its dramatic and lush 
form it elude any kind of immobilization. 
However, for (b)reaching stillness the 
motif of resurrection – freed from its 

religious attributions – becomes a 
vital principle within ordinary getting up, 
synchronous revue or simple repetition.

Lea Moro is a performer and 
choreographer from Switzerland, based 
in Berlin and Zurich. Her solo perfor-d Zurich. Her solo perfor-
mance Le Sacre du Printemps, a ballet for 
a single body, has been seen at numerous 
venues in Europe. In 2015/16 Lea Moro 
was artist in residence at the K3 Centre for 
Choreography I Tanzplan Hamburg. She 
was nominated talented choreographer 
within the yearbook 2015 of „tanz“ maga-
zine. (b)reaching stillness was presented 
at the German Dance Platform in Febru-
ary 2016 and at ImPulsTanz Vienna in 
June 2016.

4.11.2016 20:00
5.11.2016 20:00

Stoa
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Esineistä ja esityksestä
Things and performance

KESKUSTELUTILAISUUS |  
DISCUSSION IN FINNISH
ma 31.10. 17:00–19:00
Nuoren Voiman liitto

SYNTYmÄPÄIVÄBRUNSSI 
BIRTHDaY BRUNCH

KESKUSTELUTILAISUUS |  
DISCUSSION

la 5.11. 13:00–15:00
Teatterikorkeakoulu

OHEISOHJELMA

Liikkeellä marraskuussa -festivaali pyrkii 
edistämään taidediskurssia julkaisemalla  
suomennoksia kiinnostavista ja ajankoh-
taisista filosofisista teksteistä. Tänä vuon-
na festivaali on julkaissut suomennoksen 
André Lepeckin tekstistä 9 muunnelmaa 
esineistä ja esityksestä. Nuoren Voiman  
Liitossa järjestetään keskustelutilaisuus 
Lepeckin tekstiin ja sen herättämiin ajatuk- 
siin liittyen. Keskustelemassa esitystaitei- 
lija ja koreografi Sonja Jokiniemi, runoilija  
ja prosaisti Maria Matinmikko sekä Nyky-
taiteen museon Kiasman amanuenssi 
Saara Hacklin.

Moving in November festival wants to 
encourage and advance art discourse in 
Finland, by publishing interesting and 
current texts in the Finnish language. 
This year, the festival has translated and 
published André Lepecki’s text 9 Varia-
tions on Things and Performance. A discus-
sion around the text with performance 
artist and choreographer Sonja Jokiniemi, 
poet and prosaist Maria Matinmikko, and 
Saara Hacklin from Kiasma Museum of 
Contemporary Art. Discussion in Finnish.

Liikkeellä marraskuussa -festivaali on 
juhlavuotensa kunniaksi kutsunut viime 
vuosina kantaesitysteoksensa festivaali-
ohjelmistossa esittäneitä taiteilijoita 
kirjoittamaan ja keskustelemaan omasta 
työstään. Kirjoitetut taiteilijapuheen-
vuorot löytyvät tämän ohjelmakirjan 
sivuilta. Syntymäpäiväbrunssilla taiteilijat 
kommentoivat tekstejä ja keskustelevat 
tanssitaiteesta tänään. Mukana Eeva Mui
lu, Elina Pirinen, Heli Meklin, Andrius 
Katinas, Maija Hirvanen, Veli Lehtovaara. 
Tarjolla kevyt brunssi, vapaa pääsy.

Moving in November festival has copro-
duced new works by Finnish dance artists 
for over ten years. To celebrate its 30th 
anniversary, the festival has invited art-
ists 2007–2016 to write and discuss their 
artistic practice. Written texts can be 
found in this catalogue. At the Birthday 
Brunch, invited artists discuss the text 
and open up a dialogue about dance. 
Discussion will be mostly in Finnish. With 
Eeva Muilu, Anna Mustonen, Heli Meklin, 
Andrius Katinas, Maija Hirvanen, Veli 
Lehtovaara. Light brunch will be served, 
free admission.
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PÄÄTÖSJUHlaT 
ClOSING PaRTY

la 5.11. 21:15–23:30
Stoa

OTHER EVENTS

Festivaaliviikko päättyy juhlaan Stoassa.  
Päätösjuhlat alkavat heti (b)reaching 
stillness -esityksen päätyttyä. Tervetuloa 
kohottamaan malja kuluneelle kolmelle  
vuosikymmenelle ja tanssitaiteen tulevai-
suudelle! Päätösjuhlassa nähdään mm. 
esitystaiteilija ja koreografi Sonja Joki
niemen visuaalinen veistos.  

Jokiniemen teos BLAB saa kantaesityksen-
sä Liikkeellä marraskuussa -festivaalilla 
2017, yhteistuotantona Zodiak – Uuden 
tanssin keskuksen kanssa.

Closing party starts in Stoa after the 
performance of (b)reaching stillness. Come 
and raise your glass for the past 30 years 
and the future of dance! Closing party 
program includes a visual sculpture by 
Sonja Jokiniemi. Jokiniemi’s new work 
BLAB will have its premiere at Moving in 
November festival 2017, in collaboration 
with Zodiak – Center for New Dance.

SONJA JOKINIEMI
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Moving in November meets 
NU Performance Festival

(RYHMÄMATKA | GROUP TRIP)
SU 30.10. 

Liikkeellä marraskuussa -festivaali tekee 
tänä vuonna yhteistyötä virolaisen NU 
Performance Festivalin kanssa. Kahden 
festivaalin yhteisenä esityksenä nähdään 
Dana Michelin teos Mercurial George, 
joka esitetään Tallinnan Kanuti Gildi 
Saalissa 29.–30.10.

Sunnuntaina 30.10. Liikkeellä marras-
kuussa järjestää yhteismatkan Helsingistä 
Tallinnaan. Lähtö on Helsingin Länsi-
satamasta klo 13:30 ja paluu klo 21:30.  
Vain ennakkovarauksella!

This year Moving in November is 
co operating with NU Performance Festival 
in Estonia. As a joint effort of the two 
festivals, Dana Michel will perform her 
solo Mercurial George at Kanuti Gildi Saal 
in Tallinn 29.–30.10.

Moving in November arranges a group 
trip from Helsinki to Tallinn on Sunday 
30.10. Departure is from Länsisatama 
in Helsinki at 13:30 and return at 21:30. 
With reservation only!

HELSINKI ♥ TALLINNA
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TAPAHTUMAPAIKAT 

VENUES

LIPUT 

TICKETS

KIASMA-TEATTERI

Mannerheiminaukio 2, Helsinki

www.kiasma.fi

STOA

Turunlinnantie 1, Helsinki

www.stoa.fi

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1, Helsinki

www.zodiak.fi

MEDIAKESKUS LUME

Hämeentie 135 C, Helsinki

lume.aalto.fi

TEATTERIKORKEAKOULU

Haapaniemenkatu 6, Helsinki

www.uniarts.fi/teak

KANUTI GILDI SAAL

Pikk 20, Tallinn, Estonia

www.saal.ee

NUOREN VOIMAN LIITTO

Fredrikinkatu 23 D 4, Helsinki

www.nuorenvoimanliitto.fi

Festivaalipassilla on mahdollisuus nähdä 

koko festivaaliohjelma. Yksittäisliput 

esityksiin 25/15 €. Festivaalipassien 

ennakkomyynti sekä yksittäislippujen 

myyntitiedot: liikkeellamarraskuussa.fi.  

Lippuja on myynnissä myös ovella 

ennen esityksiä saatavuuden mukaan. 

Oheisohjelma on maksuton.

Festival pass offers access to the 

whole programme. Single performance 

tickets 25/15 €. Festival passes and 

individual tickets can be purchased in 

advance online, for more info: 

moving innovember.fi. 

Tickets are also sold at the door, 

if available. Free admission to other 

festival events.
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L
IIKKEELLÄ MARRASKUUSSA on pää-
kaupunkiseudun vanhin ja merkit-
tävin nykytanssifestivaali, jonka 
toiminta-ajatuksena on esitellä 

ajankohtaista kansainvälistä nykytanssia 
pääkaupunkiseudun yleisöille. Festivaali 
tuo vuosittain Suomeen ajankohtaisia 
tekijöitä ja ilmiöitä sekä herättää kes-
kustelua nykytaiteen ja esittävän taiteen 
kentällä kantaaottavalla ohjelmistollaan. 
Ohjelmistonsa kautta festivaali pyrkii 
tavoittamaan erilaisia yleisöjä ja luomaan 
uusia konteksteja nykytaiteen ja tanssin 
kohtaamiseen.
 Vuodesta 1986 toimineen festivaalin 
tarkoituksena on lisätä tanssitaiteen tun-
nettuutta, monipuolistaa esittävän taiteen 
tarjontaa tarjoamalla yleisölle alan huip-
puosaamista edustavia esityksiä, vaikuttaa 
taidekeskusteluun sekä vahvistaa tanssi-
taiteen merkitystä yhteiskunnassamme. 
Festivaali tekee tiivistä yhteistyötä eri 
esitys- ja tuotantotalojen kanssa, tuomalla 
näiden ohjelmistoon terävän kansainväli-
sen lisän. Pitkäaikaisiin yhteistyökump-
paneihin lukeutuvat Kulttuurikeskus 
Stoa, Kiasma-teatteri ja Zodiak – Uuden 
tanssin keskus, jotka ovat festivaaliteos-
ten esityspaikkoja tänäkin vuonna. Ilman 
yhteistyökumppaneita ja keskeisiä tuki-
joita festivaali ei nykymuodossaan olisi 
mahdollinen. Festivaalin taustavoimana 
ja järjestäjätahona on Tanssiareena, jonka 
jäseniä ovat Taideyliopiston Teatterikor-
keakoulu, Esitystaiteen keskus ja Tanssin 
talo.

 Tänä syksynä Liikkeellä marraskuussa 
-festivaali viettää 30–vuotisjuhlavuottaan. 

Juhlavuosi on tyypillisesti se hetki, jolloin 
katsotaan kuluneita vuosia ja tarkastel-
laan kaikkea sitä, mitä on tapahtunut ja 
minkälaisia muutoksia on saatu aikaan. 
Viisi vuotta sitten, vuonna 2011, Liikkeel-
lä marraskuussa -festivaali julkaisikin 
painetun 25-vuotishistoriikin. Historiik-
kiin koottiin monia kommentteja vuosien 
varrella mukana olleilta ja festivaalin 
kehitykseen vaikuttaneilta ihmisiltä. Nel-
jännesvuosisadan historia ja ohjelmistot 
kerrottiin tarinallisessa muodossa, josta 
muodostui kattava läpileikkaus nykytans-
sin lähihistoriaan Suomessa. 
 Historiikin kautta piirtyi selkeä 
kuva edelläkävijästä: Liikkeellä marras-
kuussa -festivaali on vuosien saatossa 
tuonut Suomeen liudan keskeistekijöitä 
eurooppalaiselta nykytanssikentällä. Sen 
kansainväliset otokset eivät ole olleet 
muiden festivaalien kopioita, vaan ajassa 
ja läpimurrossa olevia ryhmiä ja teoksia, 
jotka ovat tarttuneet suomalaiskatsojien 
mieliin ja vieneet kotimaista taidekeskus-
telua harppauksin eteenpäin.
 Festivaali on ollut monessa suhteessa 
uuden suunnan näyttäjä suomalaisen ja 
kansainvälisen tanssin suhteen. Se on 
avannut ja laajentanut sekä tanssikäsi-
tystä että tanssin yleisöpohjaa. 
 2000-luvulla Liikkeellä marraskuussa 
-festivaali on tuonut suomalaisyleisöjen 
nähtäväksi nykytanssin keskeistekijöitä 
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kansainväliseltä nykytanssin kentältä. 
2010-luvulla painopiste on siirtynyt 
enemmän proaktiiviseen toimintaan, 
jossa festivaali on mukana vaikuttamassa 
siihen, millaista tanssia meillä ja muualla 
tuotetaan ja mihin suuntaan kansainväli-
nen diskurssi liikkuu. 
 Nyt 30-vuotisjuhlavuonna festivaali 
suuntaa katseensa eteenpäin: Minkälai-
selta tulevaisuuden tanssi voi näyttää? 
Mikä tanssintekijöitä kiinnostaa juuri nyt, 
mihin suuntaan he ovat menossa?
 Liikkeellä marraskuussa -festivaalin 
toiminta on kuluneena vuosikymmenenä 
kehittynyt yhä enemmän reaktiivisesta, 
kansainvälistä taidekenttää esittelevästä 
toiminnasta kohti aktiivista kansainvälis-
tä toimijuutta kansainvälisten strategisten 
kumppanuuksien ja taiteellisesti merkit-
tävien suhteiden ja verkostojen avulla. 
Festivaali on ollut mukana kotimaisissa 
ja kansainvälisissä ensi-illoissa osatuotta-
jana, laajentaen omalta osaltaan rihmas-
toja tekijöiden ja tuotantorakenteiden 
välille. Tänä syksynä yksi konkreettinen 
yhteistyön muoto tapahtuu Suomenlah-
den molemmin puolin, kun Liikkeellä 
marraskuussa -festivaali ja tallinnalainen  
NU Performance Festival järjestävät 
yhteisen esityksen Kanuti Gildi Saalissa. 
Suomenlahti ylitetään nyt vielä laivalla, 
mutta tulevaisuudessa kenties Helsingin 
ja Tallinnan välisen tunnelin kautta… 

Liikkeellä marraskuussa -festivaali ei tänä 
vuonna julkaise uutta painettua histo-

riikkia, vaan antaa tässä ohjelmakirjassa 
tilaa tulevaisuudelle ja tekijöiden omille 
äänille.

Seuraavilla sivuilla ääneen pääsevätkin  
taiteilijat, joiden teoksia Liikkeellä  
marraskuussa -festivaali on viime vuosina 
ollut yhteistuottamassa yhdessä Zodiak 
– Uuden tanssin keskuksen kanssa ja 
joita on esitetty festivaalin ohjelmistossa. 
Kirjoitukset toimivat myös avauksina 
festivaaliviikolla 5.11. järjestettävään kes-
kustelutilaisuuteen, syntymäpäiväbruns-
siin, jossa tekijät jatkavat yhteistä dialogia 
yleisön kanssa.

Kohottakaamme malja kuluneelle 30 
vuodelle ja pitkälle elämälle eteenpäin! 
Eläköön taide!

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin  
tärkeimmät rahoittajat ovat opetus- ja 
kulttuuriministeriö sekä Helsingin  
kaupunki. Vuoden 2016 festivaalia  
tukevat myös Suomen Kulttuurirahasto 
sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. 

Päivitetty historiikki on luettavissa  
verkkoversiona osoitteessa 
www.liikkeellamarraskuussa.fi
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M
OVING IN NOVEMBER is the oldest 
and most significant contemporary 
dance festival in the Helsinki 
area. Every year, the festival brings 

international artists and performances 
to Finland and instigates discourse with 
its edgy programming. With a mission to 
educate and inspire local audiences, the 
festival strives to be topical, international 
and progressive. The aim is to create new 
contexts for contemporary dance.
 Moving in November, founded in 1986, 
is an independently curated, topical and 
progressive festival. It functions in close 
collaboration with performance venues 
and production centers, adding value 
through its international work and net-
works. Long-term partners include Stoa, 
Kiasma Theatre and Zodiak – Center for 
New Dance, which are performance ven-
ues for this year’s festival as well. Without 
its partners and supporters, the festival 
would not be possible in its current form. 
The organiser and driving force behind 
the festival is Tanssiareena (Dance Arena), 
with its members: Theatre Academy at 
the University of the Arts, Eskus – Perfor-
mance Center and Dance House Helsinki.

This year, Moving in November celebrates 
its 30th anniversary.

Typically, an anniversary is the time to 
look back and evaluate the past. Five 
years ago, in 2011, Moving in November 
published a 25th anniversary chronicle 

about the festival’s history. The chronicle 
included interesting and insightful com-
ments from key people in and around the 
festival. The past decade, its historical 
events and festival programs were pre-
sented in a narrative form.
 The chronicle painted a picture of a 
trailblazer. Throughout the years, Moving 
in November has introduced Finnish 
audiences to a large number of interna-
tional artists and works from the Euro-
pean scene. It has shaped the art form in 
Finland, and broadened the audience of 
contemporary dance.
 In many ways, the festival has acted as 
the visionary pioneer. It has broadened 
horizons and concepts of dance. In the 
beginning of the 21st century, the main 
focus was to bring important makers of 
the European dance scene to Finland. In 
the past decade, the festival has taken 
on a more proactive role in shaping the 
artistic landscape.
 Now, in its 30th anniversary year, 
Moving in November looks forward: What 
does the future of dance look like? What 
interests the dance makers and artists of 
today, where are they heading? 
 Moving in November has evolved from 
a reactive, presenting festival into a more 
proactive platform, especially through 
its international strategic partnerships 
and artistically interesting networks. 
The festival participates in Finnish and 
international coproductions, providing 
new connections between artists and 
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production structures. This autumn, one 
concrete collaboration happens across the 
Gulf of Finland as Moving in November 
and its Estonian partner, NU Performance 
Festival, present a performance together 
at Kanuti Gildi Saal in Tallinn. The Finn-
ish audience needs to take a boat across 
the gulf this year, but perhaps the possi-
bility of a fast tunnel connection between 
the two cities is not very far in the future… 
 This year, Moving in November festival 
will not publish a new chronicle. Instead, 
the platform is given to the future and the 
voices of artists.
 The following pages of this catalogue 
are dedicated to artists whose works 
have been coproduced and presented by 
Moving in November in the past years, 
together with Zodiak – Center for New 
Dance. These texts also serve as instiga-
tors for the Birthday Brunch discussion 
on 5.11., where the dialogue of the artists 
is continued.

Let’s raise our glass to the past 30 years 
and celebrate the future! Long live the 
arts!

Moving in November festival is supported 
by the Ministry of Culture and the City of 
Helsinki. The 2016 festival is also support-
ed by the Finnish Cultural Foundation, 
and Jenny and Antti Wihuri Foundation. 
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Työskentelen tällä hetkellä 〰 〰 〰 teok-
sen parissa, joka saa ensi-iltansa osana 
tämänvuotisen festivaalin ohjelmistoa.

Teoksen alkuajatteluvaiheessa tunnistin 
halun itsessäni tehdä ”suunnittelutyötä” 
tanssien - en niinkään konseptilähtöisesti  
kirjojen ja tietokoneen parissa vaan 
menemällä harjoitussaliin ja tanssimalla 
ja tanssista kirjoittamalla. En metsästänyt 
mitään tiettyä, mutta uskoin että prosessi 
johtaa johonkin. Tanssi alkaa puhua ja 
tuottaa ajatuksia ja ideoita. 

Tuo tanssimisen ja tanssin ajattelemisen 
praktiikka herätti yhden teoksen alkusysä-
ys-kysymyksen siitä miten tanssi voisi olla 
ennen koreografiaa. Tai miten tanssi voisi 
olla ennen kaikkea, ennen ajatusta, ennen 
kieltä, ennen mitään määrittelyä. Miten 
voisimme työryhmänä luoda olosuhteet 
että tanssi voisi ilmaantua ja tulla olemas-
sa olevaksi ilman meidän yritystämme 
tehdä siitä jotain tiettyä. Miten rakentaa 
teosta niin että se voisi toimia paikkana 
ja olosuhteena tanssin ilmaantumiselle. 
Ja miten säilyttää lopullisessa teoksessa 
tanssin avoimuus mutta samalla pyrkiä 
kuitenkin kohti tarkkuutta ja erityisyyttä. 

Miellän itseni koreografiksi ja tanssitaitei-
lijaksi ja halussani työskennellä tanssin 
kysymyksen parissa ei tavallaan ole mitään  
kummallista. Aina ei kuitenkaan ole ollut 
niin. Kun ensimmäistä kertaa olin festi-
vaalin ohjelmistossa soolollani Loppuun-

Eeva Muilu

myyty (2007), minulle oli tärkeä ajatella 
että teoksessa ei tarvitse olla lainkaan  
tanssia, jos se ei tule luonnostaan. Työsken-
telin silloin aiheiden parissa, jotka eivät  
välttämättä liittyneet niinkään tanssiin. 
Olin enemmän kiinnostunut eri aiheiden 
käsittelystä esityksellisessä muodossa ja 
kaikki ilmaisukeinot olivat mahdollisia. 

Vajaassa kymmenessä vuodessa aiheet 
ovat pikkuhiljaa muuntuneet koreogra-
fisiksi tai tanssillisiksi. Olen kai rakas-
tunut tanssiin taidemuotona jotenkin 
uudelleen. Koen että tanssissa on valtava 
potentiaali ja erityislaatuisuus. Tanssitai-
teen parissa työskentely on tietynlaista 
kehollisen filosofian harjoittamista. 
Minusta on äärimmäisen kiinnostavaa 
tanssia tiettyjen ajatusten kanssa ja antaa 
tanssin tuottaa taas uusia ajatuksia. Tai 
kysyä mitä se ajattelu tanssimalla oikein 
on ja mitä tapahtuu jos ei enää ajattele 
aivoilla vaan ajattelu on levinnyt kaik-
kialle kehoon, tai jos sitä ei kutsukaan 
ajatteluksi vaan vaikka vastaanottamiseksi 
tai liittymiseksi tai kehotilan antamiseksi 
jatkuvalle tapahtumiselle. Ja jos tanssiva 
kehotila onkin suurempi kuin vain ihon 
rajaama pinta. Mitä jos kehoa ajattelee 
huokoisena ja läpäisevänä kiinteän 
kappaleen tai rakenteen sijaan. Mitä jos 
selkeät äärirajat ilmiöiden välillä häviävät 
ja nimet ja irralliset identiteetit hämär-
tyvät ja liukenevat. Millaiseksi tanssi 
muodostuu jos sitä ei ohjaa koreografi 
eikä tanssija?
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Tanssimisen ja tanssin ajattelun praktiikka 
on rinnakkainelänyt teoksen ajattelemi-
sen ja valmistamisen kanssa. Se miten 
ja missä teos lopulta valmistuu säilyy 
mysteerinä. Voimme nimetä työryhmän 
jäsenet jotka kaikki tuovat oman mielensä 
ja kielensä ja kehonsa teoksen äärelle, 
mutta lopulta teos kai valmistuu jossain 
meidän välissämme, ehkä siinä ilmatilas-
sa, joka värähtelee kun toisen suusta tulee 
sanoja ja toisen korva värähtelee niiden 
mukana ja värähtely kulkeutuu kehon 
sisään ja tulee sieltä ulos toiseksi muuntu-
neena ja kimpoaa seinän kautta jonnekin 
toisaalle taas. Sanat, teot, äänet, liikkeet, 
tila ja valo kaikki väreilevät ja värisyttävät 
meitä. Ja jotain asiaa niin intensiivisesti 
miettiessämme harjoitussalin valtaakin 
yhtäkkiä sellainen auringonvalo, että 
kaikki mitä tapahtuu näyttäytyy kauniilta 
vaikka emme paljon mitään tehneetkään 
vaan vain annoimme tilaa ja aikaa asioille 
tapahtua.

Eeva Muilu

LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA -FESTIVAALILLA ON 

AIEMMIN ESITETTY EEVA MUILUN SOOLOTEOS  

LOPPUUNMYYTY (2007) SEKÄ EEVA MUILUN JA 

MILJA SARKOLAN TEOS IHMISEN ASUSSA (2009).
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I am currently working on the piece  
〰 〰 〰, which will have its premiere at 
this year’s festival.

In the beginning of this creation process, 
I recognized a need to do ’planning’ by 
dancing – not by starting conceptually 
with books or the computer, but by going 
into the rehearsal studio to dance and to 
write about dancing. I wasn’t searching 
for anything specific, but I believed that 
the process would lead into something. 
Dance begins to talk and create thoughts 
and ideas.

This practice of dancing and thinking 
about dancing sparked one primary 
question for the piece: what is dance 
before choreography. Or how can dance 
be before everything; before thought, 
language, or definitions. How can we, as a 
working group, create the circumstances 
for dance to appear and become to be, 
without us making it into something 
specific. How can a piece be constructed 
in such a way that it functions as a place 
and environment for dance to appear. And 
how to sustain this openness of dance 
in the final form of the performance, yet 
striving for exactness and specificity.

I consider myself a choreographer and 
dance artist, and in that sense there 
is nothing peculiar about my desire to 
work with the question of dance. But it 
hasn’t always been like that. When I first 

appeared at this festival with my solo Sold 
Out (2007), I found it important to think 
that the performance doesn’t need to have 
any dance at all, if it doesn’t come natu-
rally. At that time, I was working on topics 
that weren’t necessarily connected to 
dance at all. I was more interested in treat-
ing those topics in a performative way and 
all expressive means were possible.

During the past decade, my topics have 
gradually become choreographic or 
danced. I guess I have fallen in love with 
dance as an art form again. I feel that 
dance has a huge potential and speciality. 
Working in the art of dance is practic-
ing a certain bodily philosophy. I find 
it extremely interesting to dance with 
certain thoughts and to let the dance 
create new thoughts. Or to ask what 
thinking in dance is; and what happens 
if one stops thinking with the brain, if 
thinking happens in the whole body; or if 
one doesn’t even call it thinking anymore 
but rather receiving, or connecting, or 
giving space to continuous happening 
in the bodyspace. And if the dancing 
bodyspace is larger than the space defined 
by skin. What if the body is porous and 
permeable, instead of a solid mass and 
structure. What if clear borders between 
phenomena disappear, and names and 
identities blur and dissolve. What will 
dance become if it is not guided by the 
choreographer or the dancer?

Eeva Muilu
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The practice of dancing and dance think-
ing has lived alongside the thinking and 
making of the piece. Where and how the 
performance eventually comes to be is a 
mystery. We can name the members of 
the working group, who all bring their 
own mind and language and body into 
the making, but in the end the perfor-
mance comes to be somewhere between 
us, perhaps in the airspace that vibrates 
as words come out of one’s mouth, and 
another’s ear vibrates with them, and the 
vibration travels into the body and out of 
it, transformed, and bounces off the wall 
somewhere else. Words, actions, sounds, 
movements, space and light all vibrate 
and undulate us. And while we are think-
ing about something intensively, suddenly 
a certain kind of sunlight radiates into the 
studio that everything appears so beauti-
ful, even though we didn’t do much, only 
gave space and time for things to happen.

Eeva Muilu

MOVING IN NOVEMBER HAS PREVIOUSLY PRESENTED 

EEVA MUILU’S SOLO SOLD OUT (2007) AND IN 

HUMAN DISGUISE (2010) BY EEVA MUILU AND MILJA 

SARKOLA. 
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Minua pyydettiin kirjoittamaan Liikkeellä 
marraskuussa -festivaalin juhlavuoden 
ohjelmalehteen teksti liittyen työhöni. 
Puhelinkeskustelun muistiinpanoissani 
lukee:

mikä on kiinnostuksesta   taiteilija
missä   on menossa
mikä on kiinnostus    mitä          kohti

Yhteyteni festivaaliin on, että olen yksi 
sen historian kutsutaiteilijoista. Vuonna 
2008 festivaalille toteuttamani Bruce and 
more oli saanut alkunsa osana belgialai-
sen Michael Laubin Portrait Series Berlin-
teosta, edellisen vuoden Tanz im August 
-festivaalilla Berliinissä. Halusin tehdä 
osastani kokonaisen teoksen, joka lopulta 
päätyi Liikkeellä marraskuussa-festivaalin 
ja Zodiak – Uuden tanssin keskuksen 
tuotantoon. Toteutin teoksen yhteistyössä 
Laubin kanssa. Teoksessa käytin henkilö-
historiaani valaisemaan identiteettien 
muodostumista ja liikuin jossain tanssin 
ja stand up-komiikan välimaastossa. 
Pidän teoksesta yhä tosi paljon.

Mutta siis, mikä on kiinnostuksesta  
taiteilija ?
Pitkäaikaista ns. kattoprojektia työskente-
lylleni määrittää kolme ohjetta. Yksi niis-
tä on juuri kiinnostus ja sen seuraaminen. 
Sitoutuminen seuraamaan kiinnostusta, 
harjoittamaan taitoa tunnistaa sitä, sekä 
myöntymään suuntaan johon se osoittaa. 
Kiinnostuksen ja kiehtovuuden seuraa-

minen linkittyy käsityksessäni rehellisyy-
teen ja vastuullisuuteen. Se vie suuntaan 
josta aukeaa uutta, edellyttäen samalla 
luopumista. 

Missä  on menossa ?
Noin kaksi vuotta sitten päätin etten 
enää koskaan toimi taiteilijana. Päätös 
ilmestyi minulle selkeänä eräänä päivänä. 
Oli myönnettävä että taide näyttäytyi 
merkityksettömänä. Ajaessani alas tulevia 
projekteja ja rahoituksia, minulla ei ollut 
aavistustakaan mitä tilalle tulisi. En 
kertonut asiasta kenellekään, paitsi niille 
joita tulevat projektit koskivat. Päätöksen 
aikana oli kesken erään teoksen esitys-
kausi jonka ansiosta sain mahdollisuuden 
pitää urani lopettavan salaisen ”juhlanäy-
töksen”. Tästä en kertonut kenellekään.

Parin kuukauden kuluttua aloin hiljalleen 
tehdä lisäopintoja toisella alalla. Puolen 
vuoden kuluttua osallistuin ryhmäresi-
denssiin projektin tiimoilta, jota en ollut 
onnistunut perumaan. Tänä aikana, 
matkan päästä katsoessani, aloin oivaltaa 
taiteen hienouden. Kyse ei ollut niinkään 
taiteen merkityksettömyydestä, vaan 
kapeasta identiteetistä jonka kautta olin 
taidetta ja taiteilijan toimijuutta katsonut. 

” (…) Kiirehtiminen ei ole se asia mitä tar-
vitaan. Kuten tarina paljastaa, tarvitaan 
istumista ja tuudittamista. Kärsivällisyys, 
rauha ja tuudittaminen synnyttävät uusia 
ideoita. Pelkkä idean piteleminen ja kär-

Heli Meklin
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sivällisyys tuudittaa sitä ovat asioita, joita 
osa naisista saattaa kutsua ylellisyydeksi. 
Villinainen sanoo, että ne ovat välttämät-
tömyys. Tämä on asia, josta sudet tietävät 
kaiken. Tunkeilijan ilmaantuessa paikalle 
sudet saattavat äristä, haukkua tai jopa 
purra ahdistelijaa, mutta ne saattavat 
myös vetäytyä tiiviiksi ryhmäksi hyvän 
etäisyyden päähän istumaan yhdessä kuin 
perhe. Ne vain istuskelevat aloillaan ja 
hengittelevät yhdessä. Ne keskittyvät, etsi-
vät vakaan jalansijan ja kääntyvät oman 
ytimensä puoleen päättääkseen, mikä on 
tärkeää ja mitä pitää tehdä seuraavaksi. 
Ne päättävät ”etteivät tee mitään juuri nyt, 
vaan istuvat paikoillaan ja hengittävät, 
keinuvat yhdessä. (…)” 
(Clarissa Pinkola Estés: Women who run 
with the wolves)

mikä on kiinnostus mitä   kohti ?
Tanssissa hienointa on se ei-sanallisesti-
tyhjentävästi-kommunikoitavissa-oleva 
alue, joka muotoutuu jossain välimaas-
tossa. Joka alkaa syntyä jostain ja kun sitä 
osaa tukea ja antaa sille tilaa, se sitten 
muodostuu joksikin jota alkaa tunnistaa 
muutkin kuin vain itse. Se on ilahdut-
tavaa, älykästä, odottamatonta, uutta, 
viisasta ja ehdottoman tärkeää. Edellyttää 
taitoa joka on paitsiossa suuressa osaa 
länsimaista yhteiskuntaa.

Minulle kiinnostavaa ja ihastuttavaa on 
kauneus, runsaus ja villeys. Kiinnosta-
via ovat hetket, tilat, kehot ja rakenteet, 

joissa tämä voi vallata alaa, monenlaisissa 
mittakaavoissa. Kiinnostavaa on käsittää, 
tunnistaa ja erotella niin yhteiskunnan 
kuin mielenkin rakenteita, sekä toimin-
taan vaikuttavia normeja ja käytäntöjä.

Se missä muodoissa ja millä toiminnan 
kentällä nämä kiinnostuksen suunnat 
minun kohdallani tapahtuvat, jää nähtä-
väksi.

Hyvää 30-vuotisjuhlavuotta Liikkeellä 
marraskuussa -festivaalille toivottaen,
Heli Meklin

HELI MEKLININ JA MICHAEL LAUBIN BRUCE AND 

MORE KANTAESITETTIIN LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA 

-FESTIVAALILLA 2008.
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I was asked to write a text concerning 
my work for the anniversary program of 
Moving in November. My notes from the 
phone conversation are as follows:

what is the interest   artist
where   are you going
what is the interest  towards

My connection to the festival is that I have 
been one of its invited choreographers. 
My work Bruce and more, premiered at the 
festival in 2008, had its origin as part of 
the Belgian artist Michael Laub’s Portrait 
Series Berlin, which took place at Tanz 
im August the previous year. I wanted to 
create a full work out of this segment, and 
it ended up being coproduced by Moving 
in November and Zodiak – Center for New 
Dance. In this work, I used by personal 
history to shine light on the formulation 
of identities, and I moved somewhere 
between dance and stand up comedy.  
I still like the work a lot. 

So to the question, 
what is the interest   artist ?
My long term working project is defined 
by three rules. The first one is interest and 
following it. Commitment to follow the 
interest, to practice the skill of recognizing  
it, and to comply taking the direction where  
it points. For me, the following of interest 
and intrigue is related to integrity and 
responsibility. It takes me into directions  
of the new, but it also requires letting go. 

where  are you going ?
About two years ago, I decided not to be 
an artist anymore. The decision revealed 
itself to me clearly one day. I had to admit 
that art seemed meaningless to me. As 
I was shutting down upcoming projects 
and grants, I had no idea what would 
come in their place. I did not share this 
thought with anyone, except for those 
directly related to the projects. During 
this decision, I was in the middle of a 
performance season. This gave me the 
opportunity to hold a secret ”gala perfor-
mance” to celebrate the end of my career. 
I didn’t tell anyone. 

After a few months, I started to take 
continuing education courses in another 
field. After six months, I took part in a 
group residency concerning an art project 
that I had been unable to cancel. During 
this time, with some distance, I started to 
recognize the sublimity of art. The prob-
lem wasn’t in the meaningless of art, but 
rather in the narrow identity that I had 
when viewing art or being an artist. 

” (…) Rushing is not the thing to do. As we 
see in the tale, sitting and rocking is the 
thing to do. Patience, peace, and rocking 
renew ideas. Just holding the idea and the 
patience to rock it are what some women 
might call luxury. Wild Woman says 
it is a necessity. This is something the 
wolves know all about. When an intruder 
appears, wolves may growl, bark, or even 

Heli Meklin
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bite the interloper, but also they may, 
from a good distance, draw back into their 
group and sit together as a family would. 
They just sort of sit there and breathe 
together, Rib cages go in and out, up 
and down. They’re focusing themselves, 
regrounding themselves, returning to the 
center of themselves and deciding what is 
critical, what to do next. They’re deciding 
they’re ’not going to do anything right 
now, just going to sit here and breathe, 
just gonna rock together.’ (…)”. 
(Clarissa Pinkola Estés: Women who run 
with the wolves)

what is the interest   towards ?
What is most magnificent about dance is 
the verbally-not-fully-communicable area 
that takes form somewhere in-between. 
That begins somewhere, and if it is 
nurtured and given space, it evolves into 
something that is recognizable by others 
as well. It is delightful, intelligent, unex-
pected, new, wise and absolutely impor-
tant. It requires ability that is offsided in 
much of our Western civilization. 

Interesting and enchanting to me are 
beauty, abundance and wildness. Inter-
esting are the moments, spaces, bodies 
and structures where these can flourish,  
in varying scales. It is interesting to 
comprehend, recognize, and distinguish 
structures in society and in the mind, as 
well as norms and conventions that shape 
action. 

In what forms and in which fields these 
interests take place for me remains to be 
seen. 

Wishing a Happy 30th Anniversary to 
Moving in November,
Heli Meklin

BRUCE AND MORE BY HELI MEKLIN AND MICHAEL 

LAUB HAD ITS PREMIERE AT MOVING IN NOVEMBER 

FESTIVAL 2008.
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Valutan maitoa vasemmasta rinnastani, 
lirautan pissaa alushousuihin, annan 
kyynelten kuivua poskille. En mielellään 
istu, koska parantelen välilihaan tehtyä 
leikkausarpea. Olen kadottanut kehoni 
keskustan. Olen synnyttänyt sen ulos. 
Olen jättänyt itseni taustalle, keskittynyt 
siihen toiseen, joka juuri syntyi. Kuljen 
kuin sumussa, olen niin onnellinen ja 
häkeltynyt. Tunnen voimakasta vetoa 
pysytellä sivustalla, olla hiljaa, olla teke-
mättä mitään, haaveilen muutosta Itä-
Suomeen keskelle metsää. Samaan aikaan 
huomaan kirjoittavani tätä tekstiä. En 
vielä tiedä kirjoitanko sen takia, että halu-
an osallistua ja ottaa kantaa vai siksi, että 
haluan olla näkyvillä ja tulla bongatuksi. 

Hyssytän, ruokin, ruokin, hytkyn, ruokin, 
steppailen. Teen kaikkeni, että toisen olisi 
hyvä olla. 
Kuljeskelen huoneesta toiseen ja huokai-
sen, kun huomaan tanssittaneeni hänet 
uneen. 

En näe yhtäkään esitystä festivaalin 
aikana, en suuntaudu kansainväliseen 
toimijuuteen, en ole perillä uusimmista  
suuntauksista, en halua kuunnella 
musiikkia, sillä kotona on aina niin 
meluisaa. Jätän hakematta residenssi-
haussa, koska lapset eivät ole sinne 
tervetulleita. Pelkään suunnattomasti 
että jään paitsi, etten pysy perässä, että 
tyhmennyn ja lopulta homehdun kotisoh-
valle imetystyynyn uumeniin. Huomaan 

usein pahoittelevani kollegoilleni sitä, 
että olen äiti ja perheelleni sitä, että teen 
liikaa töitä. Tukehdun omaan haluami-
seeni ja yrittämiseeni. Muutan lähiöön, 
väsyn, sairastun, harkitsen alanvaihtoa. 
Mietin, tuleeko avauduttua liikaa tai oltua 
liian katkera. Mietin, onko teksti louk-
kaava heille, jotka haaveilevat äitiydestä. 
En löydä vastauksia kysymyksiini mutta 
muistan olla kiitollinen. 

Tekee mieli luovuttaa. Hidastan tämän 
tekstin lukemista. Huomaan tilan 
sanojen, hetkien ja hengitysten väleissä. 
Poistan kiireen, stressin ja tehokkuuden 
elämästäni. Päätän, että työn on annet-
tava voimaa. En työskentele äitiydestä 
huolimatta, työskentelen äitiydestä käsin. 
Sanon ei ruuhkavuosille, ajanpuutteelle ja 
multitaskingille. Hautaan ne syvälle maan 
uumeniin enkä koskaan enää lausu niitä 
ääneen. Otan levon, voimattomuuden ja 
keskeneräisyyden osaksi työskentelyäni. 
Annan niiden tulla myös näyttämölle. 
Katson, kun tanssija vetelehtii, haahuilee, 
hiipuu, ei tiedä mitä tekee, ei tee mitään, 
antaa olla, lepää. 

Yritän ilmaista kokemukseni siitä, miten 
olla yhtä aikaa (hyvä) äiti ja (vakavasti 
otettava) taiteilija. Miten nämä kaksi 
maailmaa ehkä sittenkin kysyvät samoja 
kysymyksiä, nojaavat toisiaan vasten. 
Haluan kirjoittaa valoisaa energiaa. Kirjoi-
tan, kunnes on ruoka-aika. Kaivan oikean 
rinnan esiin, huomaan tekstin kiertävän 

Anna Mustonen

48



kehää. Pidän ympyröistä, saan voimaa 
sykleistä. 

Anna Mustonen

ANNA MUSTOSEN JA ANNA-MARI KARVOSEN KOREO-

GRAFIA GISELLEN KEVEYS JA KUOLEMA (UND ER 

LIBET) KANTAESITETTIIN LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA 

-FESTIVAALILLA 2010.
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Milk runs out of my left breast, pee trick-
les into my panties, tears dry on my face. 
I prefer not to sit, because my episiotomy 
stitches are still healing. I have lost the 
center of my body. I have given birth to it. 
I have set myself aside, focusing on the 
other one that was just born. I am walk-
ing in a daze, happy and bemused. I feel 
strongly drawn to the sidelines, to stay 
quiet, to not do anything. I dream about 
moving to Eastern Finland, to the middle 
of the forest. At the same time I find 
myself writing this text. I am not sure if I 
am writing to take part and make a stand, 
or to be seen and discovered.

I soothe, feed, feed, sway, feed, and carry. I 
do everything to make the other feel good. 
I walk from room to room, and sigh in 
relief when I notice that I have danced his 
to sleep.

I do not see any festival performances, I 
don’t gear towards international agency, 
I don’t follow the recent trends, I don’t 
want to listen to music because my home 
is too loud. I don’t apply for residencies, 
because children are not welcomed. I 
feel terrified that I get left out, that I 
fall behind, that I become dumber, and 
eventually become stale somewhere in 
between the nursing pillow. I become 
aware that I constantly apologize to my 
colleagues for being a mother, and to my 
family for working too much. My own 
wanting and trying is suffocating me.  

I move to the suburbs, get exhausted, get 
ill, consider changing vocation. I wonder 
if I have opened up too much, or if I have 
been too bitter. I wonder if my text is 
offensive to those who dream about being 
a mother. I cannot find answers, but  
I remember to be grateful.

I feel like giving up. I slow down read-
ing this text. I notice the space between 
words, moments and breaths. I remove 
the hurry, stress, and efficiency from 
my life. I decide that work needs to give 
strength. I don’t work despite mother-
hood, I work from motherhood. I say no 
to juggling it all, to constant lack of time 
and to multitasking. I bury them deep 
into the ground and never use those 
words again. I invite rest, weakness and 
incompleteness to be part of my practice. 
I invite them to the stage as well. I watch 
the dancer dawdle, wander, dwindle, not 
know what to do, pause, give in, rest.

I try to express my experience of how to be 
a (good) mother and a (serious) artist at 
the same time. How these two worlds per-
haps ask similar questions, and support 
one another. I want to write bright energy. 
I write until it is time for a feeding.  
I pull out my right breast, and I notice the 
text making a circle. I like circles, I draw 
strength from cycles. 

Anna Mustonen

Anna Mustonen
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Dasha Mazurka
Kuvitteellisen tekijän haastattelu itselle
 
 
Mitä mieltä olet keskikertaisuudesta tietoi-
sena taiteellisena identiteettinä?
 
Hmmm. . .

***
 
Voisitko mainita asioita, joihin olet keskittä-
nyt huomiosi taiteellisessa työssäsi?
 
Tekijyys (authorship) suhteessa taideteok-
seen ja työhön taiteessa – kuvitteelliseen 
tekijään
Taidemarkkina, sen odotukset ja reuna-
ehdot taideteoksille ja taiteelliselle työlle
Yhteistyö, jaettu työ, jaettu tekijyys 
Epäily taiteellisessa työssä

***
 
Minkälaisena näet taiteilijoiden ja kuraat-
toreiden tai teattereiden ja festivaalien 
taiteellisten johtajien välisen suhteen? Eli 
suhteen niiden ihmisten välillä jotka valitse-
vat esitettävät  teokset ja niiden jotka luovat 
ne teokset.
 
Viime aikoina olen huomannut taipumuk-
sen, että taiteilijoista on tullut hyödyk-
keitä ohjelmistojen kokoamiselle, jopa 
siinä määrin, että teosten tekijyys näyttää 
ikäänkuin siirtyvän taiteilijoilta kuraatto-

reille, niille ihmisille, jotka kokoavat 
ohjelmistot. On selvää, että johtajilla ja 
kuraattoreilla on tekijyys suhteessa tapah-
tumiin, joissa teoksia esitetään, mutta 
nähdäkseni tämä on laajentunut jossain 
määrin käsittämään myös itse taideteok-
sia. Tämä loukkaus kohdentuu taiteilijoi-
den oikeuksiin suhteessa heidän omiin 
teoksiinsa. Tämä konflikti tulee usein 
näkyväksi esimerkiksi taideteoksiin liit-
tyvässä viestinnässä ja markkinoinnissa, 
jota toteuttaa teoksia esittävä instituutio.

***
 
Minkälaisena näet tekijyyden, teoksen ja 
taidetyön suhteen – ja mitä on kuvitteellinen 
tekijyys?
 
Kuvitteellinen tekijyys on ehdotus 
vapauden mahdollisuudesta, näin luulen. 
Tietysti voi kyseenalaistaa minkälaisesta  
vapauden mahdollisuudesta puhutaan,  
sillä jo vapaus sanana kuulostaa äärim-
mäisen naivilta nykyisessä taiteen 
teollistumisen/hyötykäytön kontekstissa. 
No, myönnän ettei vapautta ole juurikaan 
käytössämme, mutta jossain siellä on 
avoin kutsu sosiaaliseen peliin. Juuri se 
kutsu ehdottaa pienen illuusion vapau-
desta ja etäisyydestä siihen sotkuiseen 
suhteeseen, jonka muodostavat taiteel-
liset intentiot – tuotannolliset intentiot 
– globaali-lokaali – taiteellinen tinkimät-
tömyys/taideteos – taidemarkkina/tuote 
– yksityinen-julkinen jne. 
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Ja sitten kuvitteellisen tekijyyden kautta 
tulee myös tunne, että on luomassa koko-
naisuutta – ei vain tuotetta, vaan jotain 
vähän enemmän. 

***

Mitä ajattelet taiteellisesta johdonmukai-
suudesta, konsistenssista? 
 
Milloin taiteellisesta johdonmukaisuu-
desta on tullut kyseenalaistamaton ja 
positiivinen osoitus taiteellisesta identi-
teetistä? Eikö se ole enemminkin yksi 
niistä ”helposti hyödynnettävistä” asioista 
tuotannon ja markkinoinnin systeemeissä? 

***

Mikä rooli toposofian käsitteellä on 
taiteellisessa praktiikassasi? 
 
Taiteilijana käännyn yhä voimakkaammin 
tämän käsitteen suuntaan. Tunnistan 
taiteellisessa tinkimättömyydessäni yhä 
enemmän jotain, mikä liittyy syntyperäni  
lokaliteettiin. En koe paikallisuuden 
kulttuuristen ja historiallisten konteks-
tien rajaavan minua. Päinvastoin, voin 
uudelleenmääritellä paikallisuus- ja 
identiteettisuhteen kosmokseksi, jolla on 
vahva kommunikatiivinen lähde.

Kiitos.

Kiitos.

TÄMÄN ITSEHAASTATTELUN OVAT KIRJOITTANEET 

ANDRIUS KATINAS JA VELI LEHTOVAARA, REFLEK-

TIONA JA PÄÄTÖSPISTEENÄ TEOKSELLE DOUBT IN 

FRAME / QUEEN OF SWEDEN KILLED DESCARTES , 

JOKA KANTAESITETTIIN LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA 

-FESTIVAALILLA 2011. 

53



Dasha Mazurka
SelfInterview of An Imaginary Author
 
 
What is your opinion on mediocrity as  
a conscious artistic identity?
 
 Hmmm. . .

***
 
Could you mention some of the things that 
you have given attention to in your artistic 
work?
 
 Authorship in relation to artwork / work 
in art – imaginary author
The market, its expectations and border 
conditions for artworks and artistic work
Collaboration, co-operation, co-author-
ship
Socratic doubt in artistic work
 

 ***
 
How do you see the relation between the 
artists and the programmers or artistic 
directors of theaters and festivals? Basically, 
between the people who decide on which 
work is to be presented to the public and the 
people who create the work.
 
 Lately I have perceived a tendency of art-
ists becoming commodities of program-
ming to an extent that it seems that the 
authorship in relation to artworks has 
shifted from the artists to the people who 

chose what works are being presented. It’s 
obvious that directors and programmers 
have the authorship of the event which 
facilitates the artwork, but it seems to me 
that currently this has shifted to consider 
also the artwork itself to some extend, 
which is a violation to artists rights to the 
work they have created. This is a conflict 
and it becomes visible quite well for exam-
ple in the communication and marketing 
of the artworks executed by the institu-
tions facilitating the performances.

 ***
 
How do you see the relation between the 
authorship, artwork and the work in art – 
what does the imaginary authorship do?
 
 Fictional authorship suggests a possibil-
ity of freedom, I think. Of course one 
could argue what kind of possibility of 
freedom we are talking about, while even 
mentioning freedom sounds like the 
ultimate naivety in the present context of 
art industrialization/utilization?
Well, I should agree, not much freedom 
is given at our disposal, but somewhere 
there lies the open proposition for the 
social game. Exactly that proposition 
suggests a tiny illusion of freedom and 
distance towards all messy interrelations 
of artistic intentions – productional inten-
tions – global-local – artistic integrity/
artwork – art market/product – personal-
public and etc. 

Dasha Mazurka

54



Oh, and as well, it gives a sense that one 
creates entire entity, not just a product, 
but a bit more than that.

***

What do you think about artistic  
consistency?
 
 When did artistic consistency become 
as unquestionable positive constitution 
of artistic identity? Isn’t it one of those 
“easy to utilize” issues for production and 
promotional systems?

 ***

What place the notion of toposophy has in 
your practice as an artist?
 
 As an artist, I am starting more and more 
turn towards this concept and more and 
more I start recognizing something in my 
artistic integrity, which connects strongly 
with locality I am originated. It does not 
feel like cultural, historical contexts of 
locality would narrow me, but on contrary 
it is like reconsidering the connection 
between locality and one’s identity as a 
cosmos with powerful communicative 
source.

Thank you.

Thank you.

THE SELF-INTERVIEW IS WRITTEN BY ANDRIUS 

KATINAS AND VELI LEHTOVAARA AS A REFLECTION 

AND CLOSURE OF THE CREATION DOUBT IN FRAME 

/ QUEEN OF SWEDEN KILLED DESCARTES ,  WHICH 

WAS COMMISSIONED BY MOVING IN NOVEMBER 

-FESTIVAL 2011. 
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Esitys kohtaamiselle 5.10.2016 12:20

Sormeni painelevat sanoiksi näitä kirjai-
mia, nyt. Deadline oli 29.9. ja tänään on 
tunti aikaa kirjoittaa.

Tunti ei ole tarpeeksi. Ei heti ensi-illan 
jälkeen. Ihana tunti, lavat liikkuu ja aika 
on suhteellista. Silti tunti ei ole tarpeeksi 
yhteen sivuun.

(Ajattelen sinua, Sinua, sinua-sinua,  
si-nu-a.)

Tunnissa voin saada aikaan jatkumon, 
jatkoajan, ohjata tämän tekstin tilan jon-
nekin muualle. Muu allé, alle. Linjoille, 
eettereihin, potentiaaliksi.

Jos Sinä, sinä, sinä-sinä haluat, lähetä 
tekstiviesti numerooni +358503557176 ja 
lähetän deadlineni jatkoajalla kumuloi-
tuvan tekstiketjun sinulle. Luulen ettet 
kadu. Tämä on todellinen ehdotus, jonka 
voi ottaa kirjaimellisesti.

Tavataan liikkeellä, marraskuussa.
Mutta sitä ennen, kaiva kännykkäsi esiin!

Parhain terveisin,

Maija H.

MAIJA HIRVASEN TEOS FOR THOSE WHO HAVE TIME 

KANTAESITETTIIN LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA  

–FESTIVAALILLA 2012.

Maija Hirvanen
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Performance / Proposal for an encounter 
5th October 2016 12:20 pm

My fingers are pressing these letters into 
words, now. The deadline was 29th of Sep-
tember and today I have an hour to write. 

An hour is not enough. Not right after 
a premiere. A wonderful hour, shoulder 
blades moving. Time is relative. Still, an 
hour is not enough for a page. 

(I think of you, You, you-you, y-o-u.)

In an hour I can, however, make a con-
tinuum, extra time, I can direct the space 
of this text somewhere else. Elsewhere, 
where, else. To other lines, the ether, into 
some potential. 

If You, you, you-you want, send a text mes-
sage to my number +358503557176 and I 
will send you a text chain that will cumu-
late in between my deadline here and the 
festival to come. I think you won›t regret 
the texting. This is a real suggestion, one 
that you can take literally. 

See you in November, moving. 
But before that, use that mobile, please!

with kind regards,

Maija H.

MAIJA HIRVANEN’S CHOREOGRAPHY FOR THOSE 

WHO HAVE TIME HAD ITS PREMIERE AT MOVING IN 

NOVEMBER FESTIVAL 2012.
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Sano kanssani hirvittää kiihottaa XVI 
kertaa,

koska historiallinen muisti, koska kerma-
gnocchit ja lihapitsat, koska aarteet ja 
lunnaat, koska melskaava ruumis, koska 
kivet rannalla, koska armollinen tyhmyys, 
koska huomionkipeät sävelteokset, koska 
sekava kakkapyllykollega I ja sekava kak-
kapyllykollega II, koska omar-munkkien 
kohtuuttomuus, koska harha, koska 
ajattelu ja lisäajattelu, koska etuliitteetön 
kv, koska syntymätön lapsi Orlando ja par-
haan ystävän syntymätön lapsi Bailando, 
koska villi prosessi ankarassa kehikossa, 
koska fritsut kaulassa, koska kynät 
penaalissa, koska feminismin suhde 
libidoon, koska libidon suhde instituu-
tioon, koska instituution suhde passioon, 
koska passion suhde kertaamiseen, koska 
sydänkipu, koska regressiossa sisustettu 
näyttämö, koska tämä kirjoitus ja sen 
pettävä rytmi, koska etevyyden jäähyväi-
set, koska jäähyväisten jäähyväiset, koska 
somaattisuuden perversio, koska pilasoit-
to pr-pallille, koska koirien ja hevosten ja 
gerbiilien finninaamat, koska nautinnon 
lokaali kaanon, koska nautinnon globaali 
kaanon, koska Opel Beach Astra kohti 
antiDenial-mökkiä, koska antiDenial-
mökin iltamat, koska Thanatos ja Finitos, 
Eros ja Marienhof, koska koska, koska 
musiikin ja järkytyksen teoria, koska 
uhkea venue ja sen uhkea johtaja ja hänen 

uhkeat tuottajat, koska imessagella lähi-
mennyt uusiksi, koska unien kehrä ja joku 
aurinko, koska kuuma suhde lääkärin 
kanssa ja kylmä suhde valosuunnittelijan 
kanssa, koska kamaluuden potentiaali, 
koska tapahtumahorisontti, jonka takana 
näkyy kaikki värit, koska psykoanalyysi 
ja kaikki sinne menneet, koska merkityk-
sensä menettäneet aika ja tila-metaforat, 
koska suudelmin suljetut kirjeet, koska 
vaseliininen vallankahva ja oma vaselii-
ninen kämmen kahvalla ja vaseliinisen 
kämmenen vaseliininen painallus, koska 
pettinki, koska tulevaisuuden aaveet, 
koska psyyke eikä teatteri, koska kieli eikä 
järki, koska jäätynyt kello, koska vierus-
toverin pirunmoiset menetykset, koska 
ennakkosuunnitelmat, koska sukupuoli-
taiteilijoiden kamara ja sukupuolitaiteili-
joiden kimara, koska 2018, koska 2017, 
koska ei eeppinen vaan vihonviimeinen 
syksy 2016, koska 2015, koska 2013, koska 
myötätunto 2014, 
koska syyttömyydestä käsin teosfantas-
maan puhkeaminen, koska karaoketak-
silla kotiin, koska sovinistista elokuvaasi 
ei voi verrata ystäväni teokseen saatana, 
koska kuun alla lilluvat märkäpuku-Päivi 
ja rotkonpohja-Raimo, koska yltiöpäinen 
ahkeruus ja Paratiisirannan etsivä 
kaudet I-IX, koska psyykerasismi, koska 
lempilyyrikko ja lempisäveltäjä ja lempi-
maalaaja ja lempikostaja, koska dodeka-
fonia- termin käyttö akateemisesti, koska 
festivaalilaivalla kalojen ruoaksi, koska 
Yamaha Stage cp:t, koska rannan oma 
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läskikissa ja läskin kissan läskibungalowi 
ja läskibungalowin suhde silmämuniin ja 
silmämunien suhde valovuosiin, koska

sano kanssani hiljaiset päivät nigellan 
lumoissa.

Elina Pirinen

ELINA PIRISEN TEOS PERSONAL SYMPHONIC 

MOMENT KANTAESITETTIIN LIIKKEELLÄ MARRAS-

KUUSSA -FESTIVAALILLA 2013.
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Say with me terrified excited XVI times,

Because of historical memory, because of 
cream gnocchis and meat pizzas, because 
of treasures and ransoms, because of the 
ostentatious body, because of rocks on 
the beach, because of forgiving stupidity, 
because of melodramatic compositions, 
because of incoherent shitass colleague 
I and incoherent shitass colleague II, 
because of exorbitant fudge buns, because 
of delusion, because of thinking and 
thinking more, because of prefixless 
internationality, because of the unborn 
child Orlando and the best firend’s 
unborn child Bailando, because of the 
wild process in a strict frame, because of 
hickeys on the neck, because of pencils in 
the case, because of feminism and libido, 
because of libido and institution, because 
of institution and passion, because of pas-
sion and repetition, because of heartache, 
because of the scenography of regression, 
because of this writing and its deceptive 
rhythm, because of farewell to brilliance, 
because of the perversion of somatics, 
because of the crank call to a pr person, 
because of pimple face dogs and horses 
and gerbils, because of the local canon 
of pleasure, because of the global canon 
of pleasure, because of Opel Beach Astra 
driving to the antiDenial hut, because of 
the soiree at antiDenial hut, because of 
Thanatos and Finitos, Eros and Marien-

hof, because of because, because of the 
theory of music and shock, because of the 
luscious venue and its luscious leader and 
his luscious producers, because of renew-
al of the recent past through an iMessage, 
because of the sphere of dreams and 
some sun, because of the hot affair with a 
doctor and the cold affair with a lighting 
designer, because of the potential of horri-
bleness, because of the event horizon with 
all the colors, because of psychoanalysis 
and everyone who went there, because 
of the metaphors of space and time that 
have lost their meaning, because of the 
letters sealed with a kiss, because of 
the power handle with vaseline and the 
vaseline hand on it and the vaseline press 
of own vaseline hand, because of petting, 
because of future ghosts, because of the 
psyche not theatre, because of language 
not reason, because of the frozen clock, 
because of the demonic losses of friend,  
because of pre-planning, because of 
the rind and grind of gendered artists, 
because of 2018, because of 2017, because 
of the not epic but dead last autumn 2016, 
because of 2015, because of 2013, because 
of empathy 2014, because of blossoming 
to fantasma from out of guilt, because of 
taking the karaoke taxi home, because 
your chauvinistic film cannot be com-
pared to my friend’s work goddammit, 
because of Wetsuit-Daisy and Bottom-
of-the-Pit-Raymond floating under the 
moon, because of hard work ethic and 
the Paradise Beach detective seasons I-IX, 
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because of psyche racism, because of the 
favourite lyricist and the favourite com-
poser and the favourite painter and the 
favourite avenger, because of the academ-
ic use of the term dodecaphonia, because 
of feeding the fish on the festival boat, 
because of Yamaha Stage cp, because of 
the fat cat on the beach and the fat cat’s 
fat bungalow and the fat bungalow’s 
relationship to eyeballs and the eyeball’s 
relationship to light years, because

say with me silent days enchanted by 
nigella.

Elina Pirinen

ELINA PIRINEN’S CHOREOGRAPHY PERSONAL SYM-

PHONIC MOMENT HAD ITS PREMIERE AT MOVING IN 

NOVEMBER FESTIVAL 2013.
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Miten voi olla mahdollista, että meidän 
täytyy katsoa ihmisestä poispäin, jotta 
voisimme nähdä mikä ihminen on?

Aloitin hiljattain taiteellisen tutkimuksen 
työnimellä Luonnonvarat. Pyrkimyksenä 
on luonnon ja kulttuurin välisen suhteen 
ja käsitteellisen eron syvempi ja laajempi  
ymmärtäminen yleisesti (ihmisenä ja 
kansalaisena) ja erityisesti suhteessa prak-
tiikkaani taiteilijana. Kulttuuri ja luonto 
ovat käsitteitä, joita käytämme paljon ja 
eri yhteyksissä, mutta usein epätarkasti 
ja myös ristiriitaisesti. Tutkimus kiertyy 
erityisesti luonnonvara-käsitteen ympä-
rille. Lähden liikkeelle ajatuksesta, että 
luonnonvarojen käsite voidaan määritellä  
uudelleen ymmärtämällä toisin se suhde,  
jossa käsitteen sisältö ja merkitys muodos-
tuu, eli ihmisen suhde luontoon. Luonto- 
suhde on kolmikantainen, siihen sisältyy 
ihmisen suhde itseensä, toisiin elollisiin 
olentoihin ja elottomaan luontoon. Ympä-
ristöömme kuuluu sekä elottomaksi että 
elolliseksi luokittelemamme luonto. Oma 
kokemukseni on, että tanssi voi muuttaa 
ihmisen suhdetta itseen ja ympäristöön 
perustavalla tavalla. Siksi ajattelen, että se 
voi myös tarjota mahdollisuuden määri-
tellä uudelleen luonnonvaran käsitteen.

Pyrin yhdistämään taidetanssin ja koreo-
grafian praktiikoita luonnossa liikkumisen 
praktiikoihin. Keskeisenä lähtökohtana 
työlle on ihmisen ruumiillisuus. Ruumis 
rakentuu luonnosta ja toisaalta ruumiil-

lisuus on suhde ympäröivään luontoon. 
Itseni, työn tekijänä, paikannan näiden 
kahden väliselle rajalle: vartalon sisäisen 
ja sitä ympäröivän ulkoisen luonnon 
rajapinnalle. Olen näiden välisen vuoro-
vaikutuksen summa ja vuorovaikutusta 
koskevan havainnon tarkkailija – luonto-
kappale, joka on välittömässä yhteydessä 
muuhun luontoon. Yksinkertaisena 
lähtökohtana on sen ymmärtäminen, 
että luonto on sekä ihmisen sisällä että 
ympäröi ihmistä. Tietoisuuteni on ohut ja 
hauras raja sisäisen ja ympäröivän luon-
non välissä. Siitä käsin teen havaintoja ja 
valintoja. Voisi sanoa, että tietoisuus asuu 
ihmisen sisäisen ja ympäröivän luonnon 
välistä suhdetta ja suhteessa.

Taiteellisen työn lähtökohtana on siirtymä 
näyttämön ja teatterin ulkopuolelle. Ympä-
ristöiksi, jossa työ tapahtuu, olen valinnut 
kaksi hyvin erilaista paikkaa, erämaan ja 
suurkaupungin, joista ensimmäisessä 
ihmisen ja kulttuurin läsnäolo on lähes 
olematonta ja toisessa välitöntä ja hallit-
sevaa. Kesäkuun 2016 työskentelin Musta-
rinda-yhdistyksen residenssissä, joka 
sijaitsee Paljakan luonnonpuiston reunal-
la Kainuussa. Lokakuussa kasvukauden 
loppuun ajoittuva toinen residenssijakso 
sijoittuu Lontoon ydinkeskustaan. Näiden 
kahden ympäristön välisen eron kautta 
pyrin ymmärtämään koskemattoman 
luonnon ja ihmisen kultivoiman luonnon 
välistä suhdetta liikkeen ja havainnon 
näkökulmasta.

Veli Lehtovaara
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Tutkimukseni tavoitteena on artikuloida 
suhde luontoon, joka ei kulu eikä kuluta. 
Pyrin soveltamaan taidetanssin käsitteis-
töä ekologiseen ajatteluun ja toisin päin, 
ekologian käsitteistöä taidetanssin prak-
tiikkaan. Ajatuksena on kehittää koreo-
grafinen sovellus, joka toimii erilaisissa 
ympäristöissä, erämaasta aina tiheästi 
asuttuun suurkaupungin ydinkeskustaan. 

Tiivistäen taiteellisen tutkimuksen 
tavoitteet ovat seuraavat. (1) Määritellä 
uudelleen luonnonvaran käsite, jota 
kapitalistinen ja teollinen diskurssi ja 
kielipeli dominoi. (2) Vahvistaa ihmisen 
suhdetta itseen luontokappaleena sekä 
ympäröivään luontoon huomion anta-
misen kautta – kuluttamisen sijaan. (3) 
Luonnon ja kulttuurin välisen suhteen ja 
käsitteellisen eron syvempi ja laajempi 
ymmärtäminen. (4) Tarjota vaihtoehtoisia 
käytäntöjä ja näkökulmia vallitsevaan 
poliittiseen diskurssiin, jossa hallitse-
vat ajatukset luonnosta ensisijaisesti 
raaka-aine- ja energiavarantona, ihminen 
mielletään kuluttajana tai resurssina ja 
vallitsee vaihtoehdottomuus jatkuvan 
taloudellisen kasvun mallille. (5) Tarkas-
tella luontoa sekä ihmisen ja luonnon 
välistä suhdetta koreografian ja tanssin 
kautta, huomion antamisen ja vastaanot-
tamisen ekologiana. Katson että huomion 
ekologiassa informaation ja energian liike 
ihmisen ja muun luonnon välillä ei ole 
alisteinen markkinataloudelle eetokselle 
tai käytännöille. 

…

Ehdotukset suhteelle itseen, toisiin ja 
muuhun luontoon, joita tutkin ja kehitän 
eri ympäristöissä hyödyntävät näitä 
ruumiillisia, havaintoon ja liikkeeseen 
perustuvia tekniikoita, jotka nousevat 
taidetanssin praktiikoista, mutta ovat 
sovellettavissa myös muihin kulttuurin- ja 
elämänalueisiin. Hyvin yksinkertainen 
arkirutiinien keskelle sopiva harjoite 
voisi olla esimerkiksi seuraava, se sisältää 
yhdeksän ehdotusta:

Anna itsesi pysähtyä aurinkoon, käänny 
kohti valoa. 
Sulje silmäsi.
Anna painon kulkea vartalon läpi kohti 
maata. 
Muista hetki jolloin seisoit ensimmäisen 
kerran.
Kuuntele vartalon painon huojuntaa. 
Jos huomaat ylimääräistä jännitystä varta-
lossa, anna sille huomiosi ja katso voitko 
päästää jännityksestä irti.
Hengitä sisään ja ulos.
Kuuntele hengityksen liikettä ja ympäris-
tön ääniä.
Jos olet kiireisessä ympäristössä, anna sen 
alleviivata pysähtyneisyyttäsi. 
Avaa silmäsi ennen kuin lähdet taas 
liikkeelle. 

Amerikkalainen ajattelija Henry David 
Thoreau (1817–62) muutti vuonna 1845 
asumaan useaksi vuodeksi metsään,  
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Walden lammen rannalle, jonne hän 
rakensi mökkinsä. Thoreau piti päivä-
kirjaa, jonka pohjalta hän julkaisi kirjan 
Walden (1854). Se käsittelee yksilön, 
luonnon ja yhteiskunnan välisiä suhteita 
aikana, jolloin teollistuminen ja kaupal-
lisuus alkoi edetä nopeasti Pohjois-Ame-
rikassa. Suhteellisen eristyksissä muusta 
maailmasta Thoreau kirjoitti päiväkir-
jaansa tarkkoja havaintoja ympäristöstä 
ja olemisesta. “Musiikki on jatkuvaa, 
kuunteleminen ajoittaista” oli yksi hänen 
havainnoistaan suhteessa ympäröivään 
luontoon. Säveltäjä John Cage (1912–
1992), joka toimi aktiivisesti myös tanssin 
ja esitystaiteen parissa, poimi ajatuksen 
ja sovelsi sitä taiteellisessa työssään 
1900-luvun jälkipuoliskolla. Ajatuksen 
voi kääntää myös tanssiin: Tanssi on 
jatkuvaa, tanssiminen ajoittaista. Tämä 
pitää etenkin paikkansa, jos koreografian 
käsitettä ajatellaan laajasti koskemaan 
kaikkea liikettä ajassa ja tilassa. 

Koreografian käsitettä on alettu hiljattain 
soveltaa myös tieteellisissä diskursseissa. 
Sitä ovat käyttäneet muun muassa kris-
tallirakenteita tutkivat fyysikot. Teorian 
mukaan tietyt symmetriset rakenteet 
voidaan hahmottaa dynaamisen järjes-
tyksen kautta, jossa peruselementit liik-
kuvat tarkkaa koreografiaa noudattaen. 
Taiteellisen työni kannalta tämänkaltaiset 
käsitteelliset ylimenot ovat kiinnostavia. 
Ne muodostavat kielellisiä siltoja hyvin 
erilaisten praktiikoiden ja kulttuurin 

alueiden välille. Joskus myös käsitteiden 
kantamat merkitykset muuttuvat , mikä 
tulee ottaa huomioon. Yhtenä esimerkkinä 
voidaan pitää energian käsitettä, jonka 
merkityssisältö on eri luonnontieteellises-
sä diskurssissa ja itämaisista holistisista 
maailmankatsomuksista nousevissa 
liiketraditioissa. Länsimaisessa taidetans-
sissa nämä kaksi erilaista tapaa ymmärtää 
energia sekoittuvat kiinnostavalla ja usein 
hämmentävälläkin tavalla. 

Aamuvarhaisella, juuri ennen auringon 
nousua voimme kuulla lintujen laulavan 
kaikkein äänekkäimmin. Päivänsarastus 
kiertää katkeamatta maapalloa ja niinpä 
myös lintujen aamukonsertti. Laulun 
liikettä planeetan ympäri voi ajatella myös 
koreografiana, jonka muodostaa maan ja 
auringon tanssi toistensa ympäri ja lintu-
jen vastaus siitä seuraavaan vuorokauden 
kiertoon. Maapallon ympäri tanssii laulu, 
jos sen niin haluamme nähdä. 

Veli Lehtovaara

(Tämä teksti on lyhennelmä. Kokonaisuus 
on luettavissa festivaalin verkkosivuilla.)

VELI LEHTOVAARAN TEOSKOKONAISUUS CLAN-

DESTINE SITES: DISPLACED KANTAESITETTIIN 

LIIKKEELLÄ MARRASKUUSSA -FESTIVAALILLA 2015. 

LISÄKSI VELI LEHTOVAARA OLI OSA DASHA MAZURKA 

-TYÖRYHMÄÄ, JONKA TEOS DOUBT IN FRAME/QUEEN 

OF SWEDEN KILLED DESCARTES KANTAESITETTIIN 

FESTIVAALILLA 2011.
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How is it possible that we need to look 
away from the human to see what a 
human being is?

I recently started an artistic research 
with the working title Natural resources. 
My aim is a deeper understanding of the 
relationship and conceptual difference 
between nature and culture, both in 
general (as a human being and citizen) 
and specifically in my artistic practice. 
Culture and nature are concepts that we 
often use unspecified and contradictory. 
My research focuses on the concept of 
natural resources. The concept can be 
redefined by re-evaluating the relation-
ship where the content and meaning of 
this concept is defined, i.e. the relation-
ship between the human and nature. 
Our relationship to nature is tripartite: it 
includes a human’s relation to oneself, to 
other living creatures and to inanimate 
nature. In my own experience, dance can 
change the human relation to the self 
and the surroundings in a fundamental 
way. Therefore, I believe that it can also 
provide a chance to redefine the concept 
of natural resources as well.

My aim is to combine the practices of 
dance and moving in nature. A central 
starting point is corporeality. The body is 
built by nature, and corporeality is exist-
ence in nature. I locate myself between 
these two surfaces: the inner body and the 
outer interface with nature. I am the sum 

of this interplay and the observer of it –  
an interconnected natural creature. 

A simplified starting point is to under-
stand nature being both in and around 
the human. My awareness is the thin and 
porus borderline between inner and outer 
nature. From there, I make my observa-
tions and choices. One could say that 
awareness lives both in and of the rela-
tionship between inner and outer nature.

The starting point of my artistic work is 
outside of the stage and theatre. As the 
environments of my work, I have chosen 
two very different locations: wilderness 
and a metropolis. In the first location, the 
presence of human and culture is almost 
nonexistent. In the latter, it is immediate 
and prevalent. In June 2016, I worked in 
residence at Mustarinda, located at the 
edge of Paljakka Natural Park in Kainuu. 
My second residency takes place in the 
city center of London. Through the dif-
ference between these two locations, I try 
to understand the relationship between 
pristine nature and cultivated nature, 
from the perspective of movement and 
perception.
 
The aim is to articulate nature relation-
ships that are neither consumptive 
nor consumed. I apply the concepts of 
dance to ecological thinking and vice 
versa – ecological concepts into my dance 
practice. My intent is to create a choreo-
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graphic application that operates in differ-
ent environments, from the wilderness to 
the populated metropolis.

In short, the aims of my artistic research 
are: (1) To redefine the concept of 
natural resource, currently dominated 
by capitalist and industrial discourse. 
(2) To strengthen the human relation-
ship to oneself as a natural creature and 
to surrounding nature through giving 
attention – instead of consumption. (3) 
A deeper and wider understanding of the 
difference between nature and culture. 
(4) To propose alternative practices and 
viewpoints to political discourse, where 
nature is reduced to a resource of material 
and energy, and humans to consumers or 
resource, and where the model of infinite 
growth is the only alternative. (5) To view 
nature and the human relationship with 
nature through choreography and dance, 
as an ecology of giving and receiving 
attention. In this economy of attention, 
the movement of information and energy 
is not subjected to the ethos or practice of 
capitalism and market economy. 

…

The propositions to relate to myself, 
others and nature, that I investigate and 
develop in different environments, draw 
from these somatic techniques of percep-
tion and movement, but they can also be 
applied to other areas of culture and life. 

One very simple exercise, suitable for the 
everyday life, is as follows:

Let yourself stand still in the sun, turn 
towards the light.
Close your eyes
Let your weight travel through your body, 
towards the ground.
Remember the time you were standing  
for the first time.
Listen to the swaying of the weight of  
your body.
If you notice tensions in your body, give 
your attention to it and see if you can  
let go.
Breathe in, and out.
Listen to the movement of your breath 
and the sounds around you.
If you are in an environment of haste,  
let it highlight your stillness.
Open your eyes before you continue on 
your way.

American thinker Henry David Thoreau 
(1817–62) moved to a small, self-built 
house by Walden Pond in the woods. In 
1854 he published the book Walden based 
on his diaries. Thoreau reflected on the 
relationships of individuals, nature and 
society, in an era when industrialism and 
commercialism were quickly expanding 
in North America. In his secluded cabin, 
Thoreau wrote perceptive notes of his sur-
roundings and living. ”Music is perpetual, 
and only the hearing is intermittent”, was 
one of his observations of nature. Com-
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poser John Cage (1912–1992), who was 
active in dance and performance, picked 
up this idea and applied it to his artistic 
work in the late 20th century. This idea 
can also be applied to dance: Dance is per-
petual, only the dancing is intermittent. 
This holds true especially if the concept of 
choreography is viewed to encompass all 
movement in space and time. 

The concept of choreography has recently 
found its way into scientific discourse. 
It has been used by physicists studying 
crystal structures, for example. Accord-
ing to new theory, certain symmetrical 
structures can be understood through 
dynamic order, where basic elements 
follow a detailed choreography. From 
the viewpoint of my artistic work, these 
conceptual overlaps are interesting. They 
create linguistic bridges across different 
practices and cultural fields. Sometimes 
the meanings of concepts change, which 
is noteworthy. For example, the concept 
of energy has very different meanings in 
Western physics than in movement tradi-
tions based on Eastern holistic world-
views. In Western dance art, these two 
understandings on energy intermingle in 
an interesting and sometimes confusing 
way. 

Early in the morning, right before sunrise, 
we can hear birds singing the loudest. 
Sunrise travels the globe, uninterrupted, 
and so does this morning concert of 

birds. The movement of song around the 
globe can be thought of as choreography, 
created by the orbiting dance of the Earth 
around the sun, and the response of the 
birds to this daylight rotation. A song 
dances around the Earth, if that is how we 
want to see it. 

Veli Lehtovaara

(This text is an abbreviation. Complete 
version can be read on the festival web-
site.)

VELI LEHTOVAARA’S CLANDESTINE SITES: DIS-

PLACED HAD ITS PREMIERE AT MOVING IN NOVEMBER 

FESTIVAL 2015. VELI LEHTOVAARA WAS ALSO A MEMBER  

OF DASHA MAZURKA GROUP, WITH DOUBT IN FRAME 

/ QUEEN OF SWEDEN KILLED DESCARTES IN 2011.
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