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Neljättätoista kertaa järjestettävä Yksin sateessa? - nykytanssin, performanssin ja 
improvisaation festivaali tuo Outokumpuun ja Joensuuhun esittävän taiteen uusia virtauksia 
esittelevän ohjelmiston 25.-30.11.2016. Tämän vuoden festivaaliohjelmisto luo uusia 
yhtälöitä rakentamalla siltoja ensisilmäyksellä täysin eriäväisten yksiköiden välille. Miten 
menneisyys, oli se sitten henkilökohtainen tai historiallinen tahansa, vaikuttaa 
nykyisyyteemme ja muokkaavat identiteettiämme ja maailmankäsitystämme? Mitä 
eriäväisyyksiä ja yhtäläisyyksiä löytyy toisistaan kaukaisista paikkakunnista? Mitä syntyy kun 
maataloudelliset perinteet, baletti, jodlaus ja patriarkaalinen korkeakulttuuri törmäytetään 
toisiinsa? Miten instrumentin soittaminen ja samanaikainen tanssiminen sulautetaan yhdeksi 
kokonaisuudeksi? Mitä populaarikulttuuri ja pornografia kertovat meille naisten 
yhteiskunnallisesta asemasta? 
 
Festivaali käynnistyy perjantaina 25.11., kun Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun 
tanssin koulutuksen 1. vuosikurssi valtaa Outokummun ja Joensuun kirjastot teoksellaan 
Teos pianolle, kanteleelle ja seitsemälletoista tanssijalle. Tämä improvisatoorinen teos tutkii 
kehon viemistä pois totutusta paikasta: toisenlaiseen suuntaan, toisenlaiseen suhteeseen 
tilaan ja toisiin ihmisiin. Tarjoamme niin yleisölle kuin itsellemmekin uusia tapoja katsoa tuttua 
tilaa, ja annamme tanssin ja musiikin valloittaa kirjasto hetkeksi. Miten hahmotamme 
maailman ja itsemme toisenlaisesta tulokulmasta?  



 
Lauantaina 26.11. Outokummun Kiisuteatterin näyttämöllä nähdään kahden soolon yhteis-
ilta. Henna Hartikaisen Henkilökohtaista on omaelämänkerrallinen ja monitaiteellinen 
sooloteos joka tutkii kuinka identiteettimme oikeastaan syntyy ja kuinka suuri vaikutus 
meillä on todellisuuteen jossa elämme. Henkilökohtaista kertoo naisen, äidin ja taiteilijan 
tarinan sekä tutkii ihmisyyden ja kaikkeuden olemusta. Self-portraits – everything is so 
fucking wrong! on Ville Nylénin sooloteoskonsepti, jossa kollaasinomaiset omakuvat 
rakentuvat fanittamisen poukkoilevan mielen ympärille. Teos kokoaa omakuvan 
väkivallasta, tuoreesta pullasta, iloisesta PorkCandy69:stä ja rakkauden ihmeestä. Se on 
tarina siitä kuinka kaikki on niin vitun väärin ja pohjattoman surullista. 
 
Outokummun vanhassa kaivoksessa, Tapahtuma-Kiisussa nähdään lauantaina 
ritaripukuihin sommistautunut Itävaltalainen duo Alex Deutinger ja Alexander Gottfarb 
ja teos Chivarly is Dead. Teos esittelee yhteiskuntaa, joka yrittää edistyä ja vapautua 
patriarkaalisista rakenteista. Teoksessa 
miehinen sankarillisuus ja kansalliskiihko ovat 
sinnikkäästi ja vaarallisesti kietoutuneita 
toisiinsa. Panssaroitua kehoa käytetään 
näiden käsitteiden symbolisina 
representaatioina, havainnollistamaan 
ulkoista ja sisäistä ristiriitaa, jotka ovat 
peräisin maskuliinisuuden käsityksestä, joka 
on ulkopuolella anteeksiantamaton kovis, ja 
sydämessään pehmeä ja ymmärtäväinen. 
 
Sunnuntaina 27.11. Taidekeskus Ahjossa saa 
ensi-iltansa Sannamaria Kuulan ja Kelly 
Drummond Cawthon:n yhteistyöprojekti 
SAVONIA >< TASMANIA – From the end of the 
world to the middle of nowhere. Tässä 
projektissa kaksi maantieteellisesti eri ääripäissä 
työskentelevää tanssitaiteilijaa pääsee 
vaikuttamaan toistensa metodiikkaan, 
mielenmaisemiin ja tanssikäsityksiin. Mitä 
tapahtuukaan kun Pohjois-Savon ja Tasmanian 
mannerlaatat törmäävät toisiinsa? 
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Maanantaina 28.11. festivaali siirtyy Joensuun kaupunginteatterin tiloihin, jonka pienellä 
näyttämöllä nähdään kaksi runollisen kaunista ja tanssillista teosta, joissa instrumentin 
soittaminen ja tanssiminen sulautuvat uudeksi kokonaisuudeksi.  



 
Sanni Kriikun Instrumental Movement sai alkunsa tekijänsä kiinnostuksesta yhdistää liikettä ja 
huilun soittoa. Taustalla on kokemus siitä, miten ääni ja liike ovat sekä samaa että täysin eri 
asia. Sekä liikkuja että instrumentti ovat luonteeltaan lyyrisiä ja herkkiä. Teos on 
kokonaisuutena kaunis ja voimakkaan liikkeellinen. Esiintyjä liukuu äänen ja liikkeen 
tuottamisen väliä ja esityksen voi nähdä esimerkiksi nykytanssiteoksena tai konserttina. 
Teoksessa välähtää viittauksia esiintyjän suhteesta soittimeen ja kysymyksiä näiden kahden 
elementin objekti-subjekti-asetelmasta. Teos kumartaa traditioille ja ammentaa niistä ollen 
samalla tutkiva ja tekijälleen henkilökohtainen. 
 
Maria Nurmelan ja Kari Ikosen Toccata-kahdelle tanssivalle pianistille on kahden itsenäisen 
taiteilijan - muusikon ja tanssijan 
- yhdessä luoma teos, jossa 
musiikki ja nykytanssi limittyvät 
toisiinsa ja sulautuvat yhteen. 
Äänistä ja liikkeestä muotoutuu 
synkronoitujen päällekkäisten 
tapahtumien kokonaisuus, 
abstrakti sadunomainen 
kertomus, jonka aihe muodostuu 
katsojan mielessä. Aiheena voi 
olla tulinen romanssi, mutkikas 
parisuhdedraama, kahden 
perhosen kilpailu ison mustan 
kukan huumaavasta medestä, tai 
vaikkapa isoin liikkein puksuttava 
retrofuturistinen pianonsoittokone. Toccata – kahdelle tanssivalle pianistille @ Merja Isokoski 
 
Tiistaina 29.11. Joensuun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä nähdään kansainvälinen 
suosikkiteos, joka on kiertänyt ympäri maailmaa saapuen nyt vihdoin Suomeen ja 
Joensuuhun. Teoksen koreografi ja esiintyjä Simon Mayer kasvoi Itävallassa maalaispoikana 
ennen kuin aloitti uransa balettitanssijana ja nykytanssikoreografina. Sooloteoksessaan 
SunBengSitting hän kutsuu yleisön matkalle menneisyyteensä ja yhdistää leikkisellä ja 
humoristisella tavalla itävaltalaisia maalaisperinteitä, jodlaamista, kansantanssia, 
militaristisuutta, shamanismia ja korkeakulttuuria. Ilkosillaan esiintyvä tanssija räjäyttää näin 
oman elämänsä ja kulttuurinsa ristiriitaisuuksia, joissa luonto ja urbaanisuus, paikallisuus ja 
kansainvälisyys sekä kategorioiden ahtaus ja taiteellinen vapaus ovat luontaisia paradokseja. 
 
Festivaalin päättää Joensuun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä nähtävä Anna-Maria 
Väisäsen ja Eevi Tolvasen kohahduttava teos Paljauden Diskurssi 2.0. Berliinissä ensi-illan 
saaneen intensiivisen teoksen voimakkaat ajatuksia herättävät kuvat hiipivät katsojan ihon alle 



ja asettavat kysymyksiä naisten esineellistämisestä, väkivallasta ja pornografiasta.   
 
Näin Yksin sateessa? -festivaali 2016 jatkaa uuden tanssitaiteen kehittymisen tutkimista, 
joiden teemat ja poikkitaiteelliset muodot ovat syntyneet ajan hengessä ja joiden ilmaisut 
ovat muokkautuneet maailmassa elämisen puristeesta tai ajankohtaisten tilanteiden ja 
ristiaallokon siivittämänä.  
 
Lisätietoja: www.itak.fi 
Tapahtuma Facebookissa: http://on.fb.me/1O9RQPd 
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Tomi Paasonen  
Taiteellinen suunnittelija, Itäinen tanssin aluekeskus 
tomi.paasonen@itak.fi / 040 737 87 02 
 
Lisätietoja festivaalista ja haastattelupyynnöt: 
Asta Elijoki 
Tuottaja, Itäinen tanssin aluekeskus 
asta.elijoki@itak.fi / 050 581 6300 
 
 
 
 


