
 

Kansainvälinen Amorph!14 festivaali  Helsingissä 15.10-19.10  
 
Amorph! on MUU ry:n tuottama Pohjoismaiden vanhin performanssi- ja esitystaiteen 
tapahtuma, mikä järjestetään 15.-19.10. 2014. 
Festivaali  on kansainvälistä huippuluokan performanssitaidetta tarjoava 
taiteilijoiden, yhteisöjen ja  yleisön kohtaamispaikka ja sen tapahtumat 
levittäytyvät eri puolille Helsinkiä.  
 
Tämän vuoden AMORPH!14-festivaalin teemana on yhteisöperformanssi. Teokset 
tarkastelevat kysymystä siitä, mitä yhteisö on? Mitä se voisi olla? Onko yhteisö sitä, 
mitä se esittää? Festivaaleilla nähdään kymmenen merkittävän taiteilijan ja 
kahdeksan erilaisen yhteisön yhteistyönä syntyneet tuoreet teokset: 
 
Ieke Trinks (NL) & Perhe | Shawn Chua (SG) & Kirjeenkirjoittajat 
| Gianluigi Biagini (FI/IT) & Afrikkalaiset | Essi Kausalainen (FI) & Stara  
| Juli Reinartz (DE/SE) & Talvipuutarha | My Dad’s Strip Club: Ange Taggart/Ian Nesbitt 
(GB) & Kalasatama-yhteisö | Charli Clark (GB) & Steve Maher (IE) & Mieskuuro 
Könsikkäät | Mari Keski-Korsu (FI) & Juli Reinartz (DE/SE) & Viimeistä iltaansa juhlivat 
 
Festivaalin tapahtumatarjonnasta löytyy unohtumattomien esitysten lisäksi 
työpajoja, klubi-iltoja, näyttelyitä, elokuvaesityksiä, ja avoimia 
keskustelutilaisuuksia. Festivaali esittelee laaja-alaisesti ajankohtaisia 
esitystaiteen tekijöitä ja tarjoaa yleisölle tilaisuuden keskusteluun. 
 
Amorph!14 festivaalin aikana Helsingin keskustassa kiertää myös ArtBus-
festivaalibussi. ArtBus on sähköllä kulkeva esitystaiteen tila. Bussissa tarjotaan 
päivittäin eri teemojen mukaan vaihtuvaa ohjelmistoa koko festivaalin ajan. 
 
Festivaalia ovat tukeneet Koneen säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
Helsingin kaupunki. 
 
Tarkempaa tietoa ohjelmasta: 
http://muu.fi/amorph14/ 
https://www.facebook.com/pages/Amorph14/1470355329875784 

 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
Festivaalin kuraattori Tuomas Laitinen : tel. 050 4672647  
tuomas.laitinen@gmail.com 
Tuottaja Mia Erlin: tel. 050 3303764  amorph@muu.fimailto:amorph@muu.fi 

 
 



 
TAITEILIJAT 
 
Mari Keski-Korsu (FI) & Juli Reinartz kutsuvat yleisön viimeisiin juhliin, jotka 
perustuvat ihmisten toiveille. Siellä juhlitaan ihmisten ja asioiden päättymistä, 
ilman näköpiirissä olevaa tulevaisuutta tai tarvetta tehdä suunnitelmia. Jos 
tulevaisuutta ei ole, eikä mikään sido meitä menneisyyteen, eivät normit, säännöt 
tai konventiot – mitä silloin tapahtuu viimeisissä juhlissa? 
Essi Kausalainen lähtee teoksessaan Staran työntekijöiden matkaan. Performanssi 
sijoittuu osallistujien työtehtävien ympäristöön; se toteutuu lumiauran kyydissä, 
rakennustelineillä ja taukotilan kahvihetkessä.  
Ieke Trinks työskentelee perheen kanssa, luoden jokaiselle perheenjäsenelle  
oman esityksensä. Yksittäiset esitykset heijastavat esiintyjien ominaisuuksia kuten 
ikää, kiinnostuksen kohteita, ammattia tai roolia perheessä. Lopputuloksena on 
sarja performansseja, joista muodostuu ainutlaatuinen kokonaisuus. 
Gianluigi Biagini kääntää katseensa eurooppalaisen yhteisön suojana toimivan 
Välimeren pintaan ja sen alle hukkuneisiin afrikkalaisiin siirtolaisiin. Biagini 
valmistaa kalanpäisten ihmisten kulkueen, joka marssii läpi kaupungin.  
Charli Clark ja Steve Mahler rakentavat kirjaimellisesti yhteisöllisen tuotannon:  
he valmistavat mieskuoro Könsikkäiden kanssa ainutkertaisen erän olutta, mikä 
jaetaan yleisölle juomalaulujen saattelemana. 
 Juli Reinartz kysyy, ovatko kasvit oma yhteisönsä tai tulevatko ne joskus olemaan 
osa sitä yhteisöä, jonka ihmiset tällä hetkellä muodostavat. Reinartz pyrkii 
kommunikoimaan kasvien yhteisön kanssa ja kutsuu yleisön osaksi tätä 
keskustelua.  
Shawn Chuanin yhteisö on queer ja vasta tulemassa. Chua tutkii sitä, miten taide 
luo yhteisöjä ja tarjoaa yhdeksi uudeksi yhteisön lähtökohdaksi Tom of Finland -
postimerkkejä kirjeisiinsä liimaavien ihmisten siteet ja yhteyttä hakevat eleet.  
MY DAD’S STRIP KLUB: Ange Taggart/Ian Nesbitt  tuovat Kalasataman ihmisiä yhteen 
luovan itseorganisoitumisen merkeissä. Taiteilijat pyrkivät välttämään perinteisiä 
taiteen paikkoja ja toimivat mieluiten julkisessa tilassa. Tuloksena on 
Kalasatamaan syntymässä olevat yhteisön alati laajeneva taideprojekti. 
 
 
 
 
 


