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Liisa	  Pentti	  +	  Co	  järjestää	  kansainvälisen	  kaksipäiväisen	  tapahtuman,	  jonka	  teema	  on	  
esiintyjä	  ja	  esiintymisen	  prosessi.	  Kutsumme	  tanssin,	  teatterin	  ja	  esitystaiteen	  tekijöitä	  sekä	  
kaikkia	  aiheesta	  kiinnostuneita	  osallistumaan	  työpajoihin,	  keskusteluihin	  ja	  esityksiin.	  
	  
Tapahtuman	  sisältöä	  muovaavat	  sen	  osallistujat,	  mutta	  tässä	  joitain	  näkökulmia:	  
	  
*Esiintyjän	  prosessi	  ja	  tämän	  prosessin	  etiikka	  
*Esitys	  lahjana	  
*Esiintyminen	  tekona,	  sen	  merkitykset	  tässä	  ajassa	  
*Liikuttamisen	  teko	  ja	  esiintymisen	  kitka	  
*Elämän	  ja	  esiintymisen	  poetiikka…	  
	  
Alla	  näet	  tiedot	  tapahtuman	  sisältämistä	  esityksistä	  sekä	  Trude	  Conen	  ja	  Jan	  Ritseman	  
työpajoista.	  Tapahtuman	  aikataulu,	  puhujat	  ja	  performanssiluennoitsijat	  ilmoitetaan	  
toukokuun	  alussa.	  
	  
ESITYKSET	  JA	  TYÖPAJAT:	  
	  
ART	  AND	  LIFE	  
”Mitä	  jos	  kehoni	  jokainen	  solu	  voi	  yhtä	  aikaa	  katsoa	  elämää	  ja	  nimittää	  sitä	  taiteeksi	  
seisahtumatta	  sitä	  selittämään?”	  
	  
Koreografia:	  Deborah	  Hay	  
Tanssi	  ja	  sovellus:	  Gabriela	  Aldana-‐Kekoni	  
Puvut:	  Monika	  Hartl	  
Kuvat:	  Katri	  Pynnöniemi	  
	  
	  
SOMETHING	  POSSIBLY	  ENTERTAINING	  
Giorgio	  Convertiton	  sooloesitys	  
Something	  Possibly	  Entertaining	  on	  	  käyttäjäystävällinen,	  itsensä	  selittävä	  ja	  suorasukainen	  
tanssiteos.	  Esitys	  on	  tehty	  ymmärrettäväksi	  jokamiehelle,	  se	  on	  mutkaton,	  opettavainen	  ja	  
valaiseva.	  Something	  Possibly	  Entertaining	  valaisee	  tanssin	  mystiikkaa	  ja	  tekee	  sen	  
naurunlaiseksi	  samalla	  paljastaen,	  miten	  ainutlaatuisen	  merkittävää	  tanssi	  todella	  on.	  
	  



I	  	  DID	  ONCE	  A	  PIECE…(Walk	  +	  Talk)	  
Milli	  Bitterli	  /	  Artifical	  Horizon	  (AT)	  
	  
	  
TEATTERI	  MARKKINAPAIKKANA	  
Jan	  Ritseman	  työpaja-‐työryhmän	  esitys.	  
	  
	  
STAGE	  ANIMALS#2:	  Sissi,	  Anno	  2010	  
Missä	  määrin	  olemme	  kulttuurisia	  eläimiä,	  joiden	  
täytyy	  rakastaa	  idoleita	  ja	  kuvia	  nähdäkseen	  
sisimpäänsä?	  Kuka	  kertoo,	  onko	  huono	  esitys	  hyvä?	  
Koreografi	  Liisa	  Pentti	  leikkii	  surrealistisella	  ja	  
humoristisella	  tavalla	  diiva-‐myytillä	  unohtamatta	  
esiintyjän	  metamorfoosia.	  Inspiraationa	  on	  
maailman	  ensimmäinen	  julkkis,	  Sissi	  –	  Itävalta-‐
Unkarin	  viimeinen	  keisarinna.	  	  
	  
Konsepti,	  koreografia	  ja	  ohjaus:	  Liisa	  Pentti	  
Tanssi:	  Riina	  Huhtanen,	  Felix	  Marchand,	  Andrius	  
Katinas,	  Mikko	  Orpana,	  Nina	  Viitamäki	  
Äänisuunnittelu:	  Aleksi	  Haapaniemi,	  Patrick	  Kosk	  
Valosuunnittelu:	  Mia	  Kivinen	  
Puvustus:	  Terttu	  Torkkola	  
	  
	  
	  
Jan	  Ritseman	  työpaja	  	  1.-‐4.6.2011:	  
Teatteri	  markkinapaikkana	  
	  
Työpajan	  keskiössä	  on	  yritys	  kehittää	  teatteria	  markkinapaikkana.	  Etsimme	  ehdotuksia,	  
tekoja	  ja	  sanoja	  aloitteentekijän	  näkökulmasta,	  jotka	  jättävät	  tarpeeksi	  tilaa	  ja	  valtaa	  
vierailijoille/yleisölle	  ja	  heidän	  tavoilleen	  käsitellä	  näitä	  ehdotuksia.	  Tekomme	  ja	  sanamme	  
tulisi	  olla	  avoimia	  kehitykselle,	  joka	  ei	  ole	  enää	  meidän	  kontrolloitavana.	  Vierailijaa	  ei	  
kohdella	  tekoihimme	  reagoivana	  koneena,	  vaan	  vapaana	  yksilönä,	  joka	  muovaa	  omaa	  
hetkellistä	  ja	  tilallista	  olosuhdettaan	  asettamiemme	  olosuhteiden	  puitteissa.	  	  
	  
Hollantilainen	  ohjaaja	  Jan	  Ritsema	  (1945)	  ei	  ole	  kiinnostunut	  suuresta	  illuusiosta	  tai	  
fiktiokoneistosta,	  jonka	  kautta	  teatteri	  usein	  toteutuu.	  Häntä	  kiinnostaa	  lavalla	  tapahtuvat	  ja	  
elävät	  ajattelevien	  kehojen	  presentaatiot,	  jotka	  myös	  provosoivat	  ajattelemaan.	  	  Ritsemaa	  
kiehtoo	  teatteri	  paikkana,	  jossa	  yleisö	  ja	  tekijät	  kohdatessaan	  voivat	  ajatella	  yhdessä.	  
Vuonna	  2006	  Jan	  Ritsema	  perusti	  Ranskaan	  Performing	  Art	  Forumin	  (PAF),	  alternatiivisen	  
taiteilijaresidenssin,	  jossa	  joka	  vuosi	  noin	  700	  taiteilijaa	  työskentelee	  ja	  vaihtaa	  ajatuksia	  ja	  
tietoa.	  
	  
	  



Työskentely	  tapahtuu	  päivittäin	  klo	  10-‐15	  (tarkka	  aikataulu	  sovitaan	  työryhmän	  kesken	  
toukokuussa).	  Työpajan	  hinta	  on	  135€	  ja	  se	  sisältää	  PER	  FORMA	  -‐	  performers	  process	  2011	  -‐	  
tapahtuman.	  Kaikki	  työskentely	  tapahtuu	  englanniksi.	  Vain	  osallistujat,	  jotka	  voivat	  sitoutua	  
koko	  työpajaan	  voivat	  ilmoittautua!	  Ilmoittaudu	  niin	  pian	  kuin	  mahdollista,	  mutta	  
viimeistään	  2.5.	  lähettämällä	  s-‐postia	  info@liisapentti.com	  tai	  soittamalla	  +358	  44	  3550622.	  
	  
	  

	  
Trude	  Conen	  työpaja	  29.5.-‐3.6.2011:	  
Liikkuva	  ajatus	  
	  
Ajattelu	  vaikuttaa	  kehollisuuteen/liikkeeseen	  ja	  keho/liike	  vaikuttaa	  ajatteluun.	  Tämä	  
dynaaminen	  liikkeen	  aalto	  ajattelussa	  ja	  ajattelun	  aalto	  liikkeessä	  on	  luovuuden,	  oppimisen	  ja	  
kommunikaation	  lähtökohta.	  Työpaja	  suuntaa	  tutkimuskysymykseen:	  Miten	  ajattelumme	  
muovaa	  liikettämme	  ja	  liikkeemme	  ajatteluamme?	  	  
	  
Ajattelu	  ei	  ole	  staattinen	  valmis	  tuote,	  joka	  jonkin	  määrätyn	  tason	  saavutettuaan	  jäisi	  aloilleen.	  
Ajattelu	  on	  vaikutuksille	  altis	  prosessi.	  Ajattelu	  on	  riippuvainen	  ulkopuolisista	  impulsseista	  ja	  	  
ajattelua	  ylläpitävistä	  rakenteista.	  Liikkeemme	  ohella	  konseptuaalinen	  ajattelu	  sekä	  kehon	  ja	  
mielen	  välinen	  suhde	  ohjailee	  kokemustamme	  itsestämme	  ja	  muista.	  Käytämme	  työpajassa	  
ajatuksen	  stimulaatioon	  ja	  tukemiseen	  erilaisia	  liikkeellisiä	  fraaseja.	  Kehollisen	  työskentelyn,	  
liikkeellisen	  tutkimuksen	  ja	  tanssin	  kautta	  tutkimme	  näiden	  vaikutuksia	  liikkeeseen.	  	  	  
	  
Trude	  Cone	  opiskeli	  The	  Julliard	  Schoolissa	  New	  Yorkissa	  (VS)	  .	  Hän	  työskenteli	  tanssijana,	  
koreografina	  ja	  pedagogina	  mm.	  	  Amsterdamissa	  Sndo:ssa,	  missä	  hän	  toimi	  myös	  taiteellisena	  
johtajana.	  Trude	  Cone	  on	  myös	  toiminut	  tanssin	  laitoksen	  johtajana	  The	  Amsterdam	  School	  of	  
the	  Artsissa.	  Hän	  on	  Body	  Mind	  Centering	  -‐metodin	  ammattiharjoittaja	  ja	  neuropsykologi.	  
Trude	  Cone	  on	  kehittänyt	  työskentelymetodin	  Liikkuva	  ajatus	  (Moving	  Thought).	  
	  



Työskentely	  tapahtuu	  päivittäin	  klo	  10-‐15	  (tarkka	  aikataulu	  sovitaan	  työryhmän	  kesken	  
toukokuussa).	  Työpajan	  hinta	  on	  225€	  ja	  se	  sisältää	  PER	  FORMA	  -‐	  performers	  process	  2011	  -‐	  
tapahtuman.	  Kaikki	  työskentely	  tapahtuu	  englanniksi.	  Ilmoittaudu	  niin	  pian	  kuin	  mahdollista,	  
mutta	  viimeistään	  2.5.	  lähettämällä	  s-‐postia	  info@liisapentti.com	  tai	  soittamalla	  
	  +358	  44	  3550622.	  
	  
	  
	  
	  
INFO	  
	  
Osallistujamaksu:	  1	  päivä	  50€,	  molemmat	  päivät	  80€	  
Osallistujamaksu	  esittävän	  taiteen	  ammattilaiset:	  1	  päivä	  30€,	  molemmat	  päivät	  50€	  
Osallistujamaksu	  opiskelijat:	  1	  päivä	  15€,	  molemmat	  päivät	  25€	  
	  
Jan	  Ritseman	  työpaja	  Teatteri	  markkinapaikkana	  135€	  
Trude	  Conen	  työpaja	  Liikkuva	  ajatus	  225€	  
Produforumin	  tuottama	  tulevaisuustyöpaja	  Esiintyjä	  2030	  Ei	  osallistumismaksua!	  
	  
Lisätiedot,	  ilmoittautumiset	  ja	  lippuvaraukset	  info@liisapentti.com	  tai	  +358	  44	  3550622.	  Liity	  
myös	  Facebookin	  ryhmään	  Liisa	  Pentti	  +	  Co.	  Tapahtuman	  päivitetyt	  tiedot	  osoitteessa	  
www.liisapentti.com	  
	  


