
/teatteri.nyt, Kiasma-teatteri 
Esityskomposti-projekti 2.-21.10.2012 
 
Esityskomposti kutsuu esitystaiteen kentän toimijoita yhteisen projektin äärelle. Tarjoamme yhteisen 
luomisen ja reflektoinnin tilan kolmessa näyttelytilassa Kiasman 3. kerroksessa. Esityskompostissa ideat 
sekä niiden materiaalit ja jäljet jaetaan ja otetaan uusiokäyttöön. 
 
Esityskomposti toteutuu ensi syksynä 2.-21.10.2012 Kiasma-teatterin tuottaman /teatteri.nyt -tapahtuman 
puitteissa. Se edeltää marraskuussa Kiasmassa avautuvaa dokumenttiaiheista kokoelmanäyttelyä ja tuo 
siihen esittävän taiteen ulottuvuuden. Esityskomposti pyrkii ratkaisemaan taiteen dokumentteihin, 
dokumentointiin ja arkistointiin liittyviä kysymyksiä. Lähes kuukauden pituisen esitysinstallaation 
tarkoituksena on luoda jaettu tila ja elävä museo. 
 
Esityskompostin ytimessä on kysymys siitä, millä tavoin esitystaidetta voi arkistoida ja dokumentoida. 
Projektin nimen mukaisesti kysymme samalla teosten elämänkaaren perään: Voiko esitystä museoida ja jos 
niin miten? Mistä eri dokumenteista esitys voi koostua, mikä on dokumentin rooli esityksessä? Voivatko 
aiempien teosten dokumentit toimia uusien esitysten raakamateriaalina? 
 
Kutsumme mukaan sellaisia nykytaiteen kentälle itsensä sijoittavia toimijoita, joiden välineenä on esitys. 
Haemme taiteilijoita/taitelijaryhmiä työstämään, tutkimaan, esittelemään ja esittämään ideoitaan 
Esityskompostiin. 
 
Esityskompostissa tapahtuu joka päivä museon aukioloaikana: esittelyjä ja esityksiä, kokeiluita ja 
keskusteluja. Esityskompostin työryhmän taiteilijat toimivat ”museovalvojina”, jotka pitävät keskustelua 
yllä, kommentoivat ja dokumentoivat Esityskompostia eri tavoin ja kokoavat sisältöjä yhteen. 
Esityskompostin yleisö poikkeaa perinteisestä esitysyleisöstä; se koostuu pääasiassa museovieraista ja 
satunnaisista kävijöistä esityksiä varta vasten katsomaan tulleiden sijaan. 
 
HAKEMUKSET 
 
Kerro meille hakemuksessasi 

1. työskentelysi suhteesta dokumenttiin, dokumentointiin ja arkistoihin 
2. työskentelysi lähtökohdat tai kysymyksenasettelu 
3. minkä pituisen työskentelyjakson tarvitset. Erillistä harjoitusaikaa ei ole tarjolla, vaan työskentely 

tapahtuu julkisesti galleriatilassa Jaksoja voi olla yksi tai useampi, niiden pituudet voidaan tarkentaa 
myöhemmin (esim. kolmena päivänä 3 tuntia tai yhtenä päivänä 15 minuuttia). Galleriatilat ovat 
avoinna yleisölle ti ja su 10-17, ke-to 10-20.30, pe 10-22, la 10-18 

4. työryhmän kokoonpano 
5. millaista tekniikkaa tarvitset. Huomioi kuitenkin, että lähtökohtaisesti käytössä on tyhjä galleriatila 

vähäisellä av-tekniikalla. Mahdolliset lavasteet on tuotava tilaan valmiina. 
 
Toimita hakemus 20.4.2012 mennessä osoitteeseen esityskomposti@gmail.com  
 
HUOMIOITAVAA 
 

 Avaamme verkkoon Esityskierrätys-alustan, johon jokainen tilassa työskennellyt projektiin 
osallistuva taiteilija sitoutuu jättämään jäljen; idean tai ajatuksen, joka jää muiden käytettäväksi. 

 Taiteilijoille ei valitettavasti voida maksaa palkkioita. 

 Hakemukset käsittelee ja valinnat tekee Esityskomposti-työryhmä. 

 Mukaan valittuihin taiteilijoihin ollaan yhteydessä toukokuun aikana. 

 Kaikille hakijoille tiedotetaan valinnoista. 
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 Yksi galleriatiloista on varattu Kiasma-teatterin arkistoimien esitystaltiointien esittelyyn. 
 
ESITYSKOMPOSTIN TYÖRYHMÄ 
 
Esityskompostin työryhmän muodostavat Saara Hannula, Tuomas Laitinen, Elina Latva, Kimmo Modig, Nora 
Rinne ja Jenna Sutela sekä Kiasma-teatterilta Jonna Strandberg. 
 
LISÄTIETOA 
 
Ota yhteyttä: esityskomposti@gmail.com / jonna.strandberg@kiasma.fi  
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