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FLUXEE – NYKYtaiteenklubi  
16.3.2013 klo 20-02 TEHDAS Teatterissa, Manillassa  
 
 
Fluxee-klubilla vietetään kymmenvuotisjuhlaa  
Taideakatemian performanssitaiteilijat palaavat Turkuun 
 
Fluxeen kymmenes toimintavuosi käynnistyy juhlavasti Turun Taideakatemiassa vuosina 1999-2003 toimineen Crossing 

Bordes in Performing Arts -performanssitaiteen koulutusohjelman entisten opiskelijoiden teoksilla. Crossing Borders oli 

ensimmäinen suomalainen performanssitaiteen koulutusohjelma ja merkittävässä roolissa performanssitaiteen 2000-

luvun uuden aallon käynnistäjänä. Kymmenen vuotta sitten valmistuneet taiteilijat ovat asettuneet laajasti ja näkyvästi 

kansainväliselle taiteen kentälle. Koulutus lopetettiin ensimmäisen opiskelijajoukon valmistuttua, mutta nykyisin 

performanssia voi jälleen opiskella Kankaanpään taidekoulussa ja maisteritasolla Teatterikorkeakoulussa.  

 

Klubilla esiintyvät Touko Heikkinen, Antti Helminen, Liisa Jaakonaho & Chris Fraser, Essi Kausalainen, Leena 

Kela ja Aapo Korkeaoja. Marja Viitahuhdalta nähdään videoteos ja baarin puolella VJ:nä toimii Suvi Suvereeni. 

Ohjelmassa nähdään kattava otanta suomalaisen performanssitaiteen nykytekijöitä, joilla jokaisella on yhteisestä 

koulutustaustasta huolimatta hyvin omantakeinen lähestymistapansa performanssitaiteeseen. 

 

Touko Heikkisen Ravinto-onnenpyörästä voi voittaa pientä naposteltavaa. Teos tarjoaa mahdollisuuden kohdata 

kokkaava taiteilija ja nauttia esityksen antimista. Esittävän taiteen sekatyömies Antti Helmisen suunnitelmissa on tehdä 

jotain esittävää. Liisa Jaakonahon ja Chris Fraserin yhteisteoksessa Date yleisö kutsutaan todistamaan pariskunnan 

yhteistä illallista. Esitys on eräänlainen siirtymäriitti, joka juhlistaa mennyttä ja tulevaa. Essi Kausalainen tarkastelee 

teoksissaan maailmaa elävänä olentona: maailma on kaoottinen ruumis, jonka kaikki osat ovat kokonaisuuden kannalta 

tärkeitä. Oleminen on jatkuvaa liikettä, neuvottelua erimuotoisten eliöiden välillä.  

 

Leena Kelan Walk This Way on performanssi kävelemisestä. Hän menetti kykynsä kävellä viime vuoden lopulla 

sairastuttuaan harvinaiseen hermostotulehdukseen. Toipumisen edetessä ensimmäiset kävelytukilaitteen avulla otetut 

askeleet tuntuivat sensaatiomaisilta ja saman ihmetyksen tunteen äärellä hän liikkuu myös performanssissaan. Aapo 

Korkeaojan teos perustuu ihmiskokeeseen. Teoksen pohjalla on Korkeaojan lasten keksimä "lapset leikkii isällä" -leikki, 

jonka hän on kääntänyt teosmuotoon "performanssitaiteilija leikkii yleisöllä". Marja Viitahuhdan I don't remember this on 

videoteos muistojen fiktionalisoitumisesta, perityllä sukutilalla kuvattu äänetön kertomus menetyksestä ja poissaolosta. 

VJ Suvi Suvereeni tarjoaa illan erikoisena videovisualisointejaan baarin puolella. 

 

Ovet aukeavat klo 20. Baari on auki koko illan ja viihtyvyydestä vastaa DJ Köyliö. 
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