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Kansainvälinen seminaari Luonto – keho – seksuaalisuus Kuopiossa 27.9.2012 

Aika- ja paikkasidonnaisiin teoksiin keskittyvä kansainvälinen nykytaiteen festivaali 
ANTI - Contemporary Art Festival järjestetään vuosittain Kuopiossa. Festivaalilla 
esitetään nykyhetken mielenkiintoisimpien ja innovatiivisimpien taiteilijoiden live art-, 
ääni- ja kuvapohjaisia sekä tekstiin perustuvia teoksia. 
 
Kysymykset ihmisen suhteesta luontoon, sukupuolisuuden, seksuaalisuuden ja kehon 
yhteydestä ja kehon luonnollisuudesta värittävät tämän vuoden ANTI - Contemporary 
Art Festivalin ohjelmistoa. Esitystaide tänä päivänä käsittelee usein ihmistä osana 
ympäristöään ja luontoa. Myös ANTI-festivaalin teoksissa ja seminaarissa pohditaan 
kehon ja seksuaalisuuden yhteyttä biologiaan, niiden luonnollisuutta tai 
luonnottomuutta, ja jäljitetään ajassamme läsnä olevaa keskustelua siitä, mikä tekee 
ihmisestä sen mikä hän on. Seminaari tuo yhteen taiteilijoita, tutkijoita, kirjoittajia, 
opiskelijoita ja live art -taiteesta kiinnostuneita eri puolilta maailmaa. 
 
Luonto – keho – seksuaalisuus -seminaarin luennoitsijat koostuvat tänäkin vuonna 
kansainvälisistä alansa huipuista. Mukana ovat visuaalisen kulttuurin professori Jill 
Casid Wisconsin-Madisonin yliopistosta (US), A Journal of Performance and Art -
lehden kustantaja, toimittaja ja perustaja Bonnie Marranca (US) ja 
kulttuurintutkimuksen professori Pier Luigi Sacco (IT) taloustieteen IULM yliopistosta. 
Lisäksi seminaarissa kuullaan taiteilijapuheenvuoroja ANTI-festivaalilla esiintyviltä 
taiteilijoilta. 
 
Jill Casid (US) 
 
Professori Jill Casid on historioitsija, visuaalisen kulttuurin teoreetikko sekä taiteilija, joka 
yhdistelee valokuvausta muihin medioihin. Hänen työnsä tutkivat jännitteitä teorian, 
arkistoinnin ja historiankirjoituksen ongelmien, sukupuolten ja rodun sekä seksuaalisuuden 
välillä. Casid on juuri aloittanut uuden kirjaprojektin The Volatile Image: Other Histories of 
Photography, joka kuvaa valokuvausta monimutkaisena ja epävakaana välineenä. 
 
Bonnie Marranca (US) 
 
New Yorkista lähtöisin oleva Marranca on arvostettu kriitikko sekä Obie-palkitun PAJ-
kustantamon ja Performance and Art -lehden kustantaja ja päätoimittaja. Marranca on 
julkaissut kirjoituskokoelmat Performance Histories, Ecologies of Theatre ja Theatrewritings, 
ja toimittanut nykyteatterin merkkiteoksen Theatre of Images. Hänen kirjojaan on käännetty 
viidelletoista kielelle. 
 
Pier Luigi Sacco (IT) 
 
IULM Milanon yliopiston kulttuuritalouden professori opettaa myös luovaa taloutta Luganon 
USI yliopistossa Sveitsissä. Sacco on toiminut konsulttina hallituksille, paikallisviranomaisille ja 
kulttuurilaitoksille kulttuurijohdannaisesta paikallisesta kehityksestä sekä Euroopan 
kulttuuripääkaupunkiohjelmista. 
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Ilmoittaudu nyt!  
 
Luonto – keho – seksuaalisuus –seminaari järjestetään torstaina 27.9.2012 klo 13.00-19.00 
Kuopion muotoiluakatemian auditoriossa, Piispankatu 8, Kuopio. Seminaarin luentokieli on 
englanti. Seminaariin ilmoittautuminen 10.9. mennessä!  
 
Hinta: 
40 euroa / henkilö 
30 euroa / Itäisen tanssin aluekeskuksen, Myllyn, Ars Liberan, Isak ry:n, Minimin ja VB-
valokuvakeskuksen jäsenet sekä opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 
 
Festivaalin koko ohjelma on kesäkuussa nähtävillä osoitteessa www.antifestival.com. 
 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
 
registration@antifestival.com 
050 305 2005 
ANTI - Contemporary Art Festival 
www.antifestival.com 
 
 
 
 
	  


