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KOKIMO osallistuu jälleen tulevana kesänä 2015 Prague Quadrennial 
-maailmannäyttelyyn teoksella Series of Spaces – Ubiquitous Prague 
(2015). Teos on kuratoitu PQ:n kansainväiseen Performing Space 
-osioon, jonka kuraattorina toimii skenografi–arkkitehti–professori 
Serge von Arx Norwegian Theatre Academysta. KOKIMOn uuden 
esitystaideteoksen ensi-ilta on 21.6.2015 Prahassa. Teoksesta on ensi-
illlan lisäksi kolme muuta esitystä Prahassa. Teos on niin kutsuttu 
walking performance, joka liikkuu kaupunkitilassa Prahan keskustassa.%

Teoksella KOKIMO tutkii arkkitehtuurin ja tilan kokemista 
paikkasidonnaisuuden ja moniaistisuuden näkökulmista. Teoksen 
osallistujat johdatetaan havaintojen kautta kokemuksellisuuden 
äärelle. Tarkoituksena on syventää kokijoiden maailmasuhdetta 
pienin, arkisin keinoin. Haluamme korostaa kokijuutta, ei vain 
katsojuutta tai kuulijuutta. KOKIMON teoksissa havainnot ovat 
suunnittelun lähtökohtia. KOKIMO ei rakenna näyttämökuvaa, eikä 
luo perinteistä teatteritilaa, vaan rajaa maisemaa ja tilaa visuaalis–
fyysisesti, moniaistisesti. KOKIMOn teoksissa pureudutaan olemassa 
olevan maailman ja sen yksityiskohtien esiintuomiseen.%

KOKIMO osallistui jo kesällä 2011 joka neljäs vuosi järjestettävään 
skenografian ja näyttämötaiteiden Prague Quadrennial 
-maailmannäyttelyyn performatiivisella, tilalähtöisellä teoksellaan 
Series of Spaces - An Organic Interpretation of a Temporal Journey in Space.%
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Teksti & kuvat: KOKIMO

Sisäisiä spektaakkeleita!
Suomalainen taiteilijaryhmä KOKIMO vierailee jo toista 
kertaa kansainvälisen Prague Quadrennial -festivaalin 
ohjelmistossa. Ensi-iltansa saa tällä viikolla Prahassa 
ryhmän kaupunkitilassa liikkuva uusi teos.
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KOKIMOn perustana on  
tasa-arvoinen yhteistyö!
KOKIMO on vuonna 2010 perustettu taiteilijaryhmä. Jäsenet 
toimivat aktiivisesti muun muassa teatterin, tanssin sekä esitystaiteen 
parissa. Ensemblessa työskentelevät Markus Heino (äänisuunnittelija, 
TeM 2015), Raisa Kilpeläinen (skenografi–valosuunnittelija TaM–
TeM), Veera-Maija Murtola (skenografi, TaM) ja Anna Pöllänen 
(valosuunnittelija, TeM).%

KOKIMO:n työskentelyn lähtökohtana on keskenään tasa-arvoisten 
taiteilija–suunnittelijoiden yhteistyö. KOKIMO tutkii ihmisen 
suhdetta omaan ympäristöönsä sekä tästä syntyviä kokemuksellisia 
havaintoja, esityksellisiä ja dramaturgisia keinoja käyttäen.%

KOKIMO painottaa esityksissään kokijuutta katsojuuden sijaan, 
moniaistisuutta näköaistin dominoivan aseman sijaan. Nimi 
KOKIMO viittaakin juuri kokemiseen ja esitystemme 
yleisösuhteeseen. Väitämme, että tila on aina tilanne ja koko 
ympäröivä todellisuus osa esitystä; katsomo on kokimo ja se on 
kaikkialla.%

Ryhmä työskentelee tila- ja paikkalähtöisesti, kevyellä tuotannollisella 
rakenteella, pyrkien huomioimaan materiaalisissa ratkaisuissaan myös 
ekologisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita."

KOKIMO-työskentelyssä yhtenä ideana on, että suunnittelija 
vapautuu oletuksesta, että hän ensisijaisesti käyttää teatteritilojen 
estetiikkaa, perinnettä tai teknisiä ratkaisuja ja varustelua osana 
esityksellistä ajatteluaan ja ilmaisuaan. KOKIMO haluaa myös 
kumota harhan, jossa suunnittelija nähdään työryhmässä vain 
toteuttavana resurssina, välillisesti läsnä olevana tai vain esitystä 
kuvittamaan pyrkivänä henkilönä.%

Syksyllä viisivuotias  
KOKIMO keikkailee kotimaassa!
Tulevana syksynä KOKIMOn esityksiin voi osallistua niin Helsingissä 
kuin Turussakin. Lokakuussa KOKIMO osallistuu Kiasmassa 
järjestettävän /teatteri.nyt-festivaalin ohjelmistoon uudella teoksellaan 
Series of Spaces Extra – a Climatic Return to Kiasma (2015).%

Teos on kävelyesitys, live-makasiiniohjelma ja radiobaletti, jossa 
kokijat kutsutaan kokemukselliselle matkalle, kuuntelemaan 
dramatisoitua ja tilallistettua radiolähetystä, joka aktivoi toimimaan 
julkisessa tilassa ja kaupunkitilassa. Matka ottaa suhteen 
olemassaolevaan tilaan, tilanteeseen ja ilmastoon sekä niiden 
muutoksiin. Lisäksi esitys aktivoi kokijan sisäisiä mielen näyttämöitä. 
Teos tapahtuu sekä sisä- että ulkotiloissa.%
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!
KOKIMO mahdollistaa ja 

ehdottaa.  

Sinä koet ja aistit."

Olet kaikkialla etkä 

missään."

!
KOKIMO on väline 

ajatteluun ja elämyksiin,  

sisäisiin 

spektaakkeleihin."
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KOKIMO on työskennellyt Kiasmassa aiemminkin. Kiasmaan 
vuosina 2013–2014 toteutettu, Kiasma-teatterin ohjelmistossa 
helmikuussa 2014 ensi-iltansa saanut kokemuksellinen esitystaideteos 
Series of Spaces II – The Kiasma Edition herkisti kokijansa 
havainnoimaan vallitsevaa tilannetta, Kiasma-rakennuksen 
arkkitehtuuria, näyttelyitä sekä näiden kokonaisuuksien välisiä 
suhteita elämyksellisesti ja assosiatiivisesti. Teos sai erittäin 
positiivisen vastaanoton sekä kokijoiden keskuudessa että teoksesta 
kirjoitetuissa arvioissa. Esitys sai heti lisäesityksiä ja se oli koko ajan 
loppuunmyyty. Teos herätti kiinnostusta myös museopedagogien sekä 
kuraattoreiden piirissä.	  

Marraskuussa KOKIMO tekee turkulaisen EHKÄ-tuotannon XS Vol.
7 -festivaalin ohjelmistoon kokemuksellisen työpajan ja teoksen 
työnimellä Inner Spectacles. Työstämme esityksen yhdessä työpajaan 
osallistuvan ryhmän kanssa. Teos liikkuu sekä sisä- että 
kaupunkitilassa Turun Aurajokirannassa ja päättyy yhteiseen 
KOKIMO House Party -osioon.	  

KOKIMO juhlii vuoden päätteeksi myös viisivuotissyntymäpäiviään 
järjestämällä tapahtumallisen KOKIMO 5th Anniversary House Party 
-vastaanoton.%

Lisätietoja KOKIMOsta saa työryhmältä sekä blogistamme.%

!
SERIES OF SPACES III – THE UBIQUITOUS PRAGUE -ENSI-ILTA 

Prahassa, Prague Quadrennial -tapahtumassa 21.6.2015 klo 14. 

Muut esitykset 23.6. klo 18 ja 25.6. klo 14 ja 18. 

Lisätiedot esityspaikasta sekä lippuvaraukset työryhmältä. 

!
KOKIMO 

kokimo2011@gmail.com 

https://kokimo.wordpress.com 

!
TAITEILIJAT 

Markus Heino / susipekka@gmail.com / +358405937553 

Raisa Kilpeläinen / raisa.kilpelainen@gmail.com / +358503008696 

Veera-Maija Murtola / mmurtola@gmail.com / +358443570942 

Anna Pöllänen / pollasenanna@gmail.com / +358505211579
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