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urbaanin taiteen festivaali – urban art festival | kiasma, Helsinki , finland | 30.7.–8.8.  2010

E s i p u h E: koke i llaanko jotain muuta?

URB 10 on ehdotus kokonaisuudeksi vailla yhtä otsikkoa tai teemaa – pikemminkin joukko tekoja, teoksia ja tapaamisia tässä ja nyt. 

Tärkeää ja ennalta vaikeasti arvioitavaa on niiden tapa olla lähellä toisiaan, mitä ne kertovat ja miten ne ovat yhdessä.   

Monia URB10 ohjelmassa esiintyviä taiteilijoita yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja heidän teoksensa ovat suo-

rassa viittaussuhteessa ympäröivään maailmaan. Uusien lähtökohtien ja tekemisen tapojen ehdottaminen näyttäytyy teemana, jolla 

on epäilemättä yhteyksiä siihen, miten tekijät kokevat nykyisen maailmantilanteen.  

Festivaalin avaa kansainvälisenä yhteistuotantona syntynyt räväkkä FML – Fuck My Life -teatteriesitys. Se dokumentoi irlanti-

laisten – ja suomalaisten – nuorten todellisuutta, jota määrittävät hälyttävän korkeat itsemurhaluvut ja monenlaiset suorituspaineet. 

Suorapuheinen, pääosin nuorten omista teksteistä koostuva esitys on koskettava mustan huumorin sävyttämä puheenvuoro tässä 

ajassa. Se on myös hieno esimerkki nuorten kanssa tehtävien projektien taiteellisista mahdollisuuksista.

Uljas Urbaani Unelma 2010 on helsinkiläisen Galleria Huudon kanssa yhteistyönä syntynyt kokonaisuus, joka pureutuu kriittisesti 

kaupunkitilaamme. Ajatuksena on tehdä näkyväksi sen hiljaisiin sääntöihin perustuvaa järjestystä, joka sulkee helposti ulkopuolel-

leen kaiken häiritsevänä koetun. Kokonaisuuteen sisältyvä Refugee Air -näyttely on osa pidempää projektia, jossa joukko taiteilijoita 

ja filosofi toteuttivat sarjan työpajoja Kyläsaaren vastaanottokeskuksen asukkaiden kanssa. Projekti nostaa kysymyksiä kyvystämme 

kohdata globaali todellisuus sen saapuessa takapihallemme. Se myös korostaa taiteen merkitystä tämän kohtaamisen mahdollistajana.

Katalonialaisen teatteriohjaaja Roger Bernat´n teos Domini Públic luo tilanteen, jossa tavanomainen ero katsojan ja esiintyjän välil-

lä häviää. Kaupunkitilaan sijoittuvan esityksen ja seurapelin lähtökohtana on ajatus teatterista paitsi aistikokemuksena, myös sosiaa- g
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”Kuvia jälkeenpäin katsellessa päästään takaisin siihen pyhimpään hetkeen, 
kun kaikki muu unohtuu.  
Temppuja, paikkoja ja kavereita on myöhemmin siistiä muistella,  
ja näyttää muille kuinka kovia jätkiä sitä oltiinkaan.”  
– Kai Kuusisto

E s i p u h E / for E w ord h E i näku u / J u ly 2010

30 07
pe/fr i

29 07

Kai KUUs isto: KUn KaiKKi UnohtU i. mbarissa nähdään kattaus helsinkiläisen freelance-valoku-
vaaja Kai Kuusiston bmx-aiheisia valokuvia vuosien varrelta. 90-luvun puolivälissä pyö-
räilyn kuvaamisen aloittaneen Kuusiston mukaan bmx-kuvissa tärkeää on tarkka ajoitus 
ja liikkeen pysäytys, temppujen tunnistettavuus ja mittasuhteista kertovat kuvakulmat. 
Kuusiston kuvista välittyy myös erilaisten kuvauspaikkojen, kuvaustekniikoiden ja valoti-
lanteiden taidokas hallinta. Lähellä lajia olevan valokuvaajan kuvat on tehty niin ennalta 
suunnitelluissa kuvaussessioissa kuin spontaanisti ajamisen lomassa. Kuusiston kuvaus-
toimintaa motivoi lajin kehitys ja nautinto oman panoksensa antamisesta ja jakamisesta.

When eveRyth ing Was foRgotten is an exhibition of bmx-photographs by Helsinki-based free-
lance photographer Kai Kuusisto. According to Kuusisto, who started to photograph riding 
in mid-90s, the important elements in bmx photos are sharp timing, freezing the movement, 
identifiable tricks and view angles that define proportions. Kuusisto’s pictures come across 
as expertise in location scouting, lighting conditions and photo techniques. Closely related to 
bmx scene, his photos have been made both in pre-planned photo shoots and spontaneously 
alongside riding. Kuusisto enjoys sharing his creative input for the development of the sport.

URB x ta i K . Taikin painokankaan suunnittelukurssin opiskelijat tekivät ehdotuksia URBin 
t-paidaksi ja niistä valikoitui toteutettavaksi Sini Peisasen työ. Opiskelijoiden toteuttamat 
ehdotukset URB10:n t-paidaksi, huiviksi ja kassiksi ovat näytteillä Kiasma-teatterin lämpi-
össä festivaalin ajan.

URB x ta i K . This year the students of Taik proposed designs for URB t-shirt, scarf and a tote 
bag. The proposed designs are exhibited in Kiasma Theatre’s foyer during the festival. Sini 
Peisanen’s design was chosen for URB10 t-shirt. 

ka i ku us i sto  näyttelyn avajaiset / exh ib ition open ing mbar maksuton/free 30.7.–20.8.

warm u p–klu b i  klub i/club mbar (K20) maksuton/free 20.00-02.00

u rb x ta i k  näyttely / exh ib ition k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free 30.7.–8.8.

lisena ja poliittisena tapahtumana. Bernat haluaa kyseenalaistaa yksilöllisyyteen liitettyjä olettamuksia ja arvolatauksia painottaen 

pikemminkin meitä yhdistäviä asioita ja niiden kautta tapahtuvaa ryhmänmuodostusta.

Katutanssin tämänhetkistä tilaa kartoittaa Stoassa nähtävä kahden kotimaisen ja kahden ulkomaisen ryhmän kokonaisuus. 

Kiasma-teatterissa Arja Tiili monitaiteellisine työryhmineen lähestyy vallan problematiikkaa. Näemme demon ensi vuonna ensi-iltaan 

tulevasta teoksesta. Samassa illassa ensi kertaa URBin yhteydessä esittäytyvä koreografi Satu Tuomisto yhdistää työssään vapaasti 

eri tanssityylejä aihepiirinään lyhyet ja epämääräset ihmissuhteet. Ja kaikki tämä 15 hengen sambaorkesterin säestyksellä.

Omanlaista urbaania yhteisöä edustavat BMX-pyöräilijät. Ground Tactics tapahtuma on nettivideokilpailun livefinaali, jonka tar-

koituksena on myös esitellä lajia ja siihen liittyvää kulttuuria laajemmalle yleisölle. Tapahtumaan, kuten myös useisiin muihin festi-

vaaliohjelman osiin, liittyy työpaja.

Yhdennentoista kerran järjestettävä URB-festivaali haluaa sysätä ihmiset ”harharetkille”, joiden kautta käsityksemme havaittavas-

ta ja ajateltavissa olevasta muuttuvat ainakin hetkellisesti. Ohjelma toimii yhteyksien ja erottautumisten paikkana, johon kaikki ovat 

tervetulleita lisäämään omat ajatuksensa, tulkintansa ja unelmansa.

Kiitokset koko tuotantotiimille, taiteilijoille ja yhteistyökumppaneille.  

M i kael aalto n en

g

for E w ord: shall we try someth ing else?

URB10 can be considered as a proposition for a big picture without one title or theme – as a group of actions, works and encounters that 

take place here and now. What is most important, and also most unpredictable, is what they convey together.

Many artists of URB10 share an interest in social questions and their works interact directly with the surrounding reality. The pro-

posal for new points of view and new ways of doing appears to be a unifying theme. This is clearly related to the way the artists per-

ceive the contemporary world. 

The festival begins with the international co-production FML – Fuck My Life. It documents the life of Irish – and Finnish – teenag-

ers, defined by an alarmingly high suicide rate and growing anxiety. This candidly direct performance, consisting of authentic texts by 

the teenagers themselves, makes a powerful statement with dark humour. It is also an exquisite example of the artistic possibilities of 

youth projects.

Uljas Urbaani Unelma 2010 (Grand Urban Dream 2010), created in co-operation with Galleria Huuto in Helsinki takes a critical 

look into our urban spaces. It questions the inherent rules of the city which aim to suppress anything and everything that is considered 

disturbing. Refugee Air exhibition is part of a larger project which brings together artists, a philosopher and residents of the Kyläsaari 

refugee reception center. The project raises questions of our ability to encounter the present global situation as it sets foot on our own 

backyard. It also emphasises art as a facilitator for this encounter.

Domini Públic by Catalonian theatre director Roger Bernat creates a situation where the boundaries between spectator and per-

former disappear. This performance and social game in the urban space looks at theatre not only as an experience, but also as a social 

and political event. Bernat wants to question the presumptions concerning individuality. He is more inclined to emphasize the social 

patterns that connect us. 

Contemporary street dance is mapped by two Finnish and two international groups at Stoa. The cross-genre group directed by Arja 

Tiili presents a demo performance at Kiasma Theatre. In a double-bill evening, choreographer Satu Tuomisto and group combine vari-

ous dance styles with the theme of unsteady relationships. This eclectic mix is accompanied by a fifteen-member samba orchestra.

Unique urbanism is also displayed by BMX bikers. Ground Tactics is the live finale of an online video contest, which aims to intro-

duce this subculture to a larger audience. As with many URB10 events, there is also a workshop offered. 

The eleventh URB-festival aspires to act as a disruption in our everyday, goal-oriented life. It wants to direct people ”astray”, chal-

lenging set habits and thoughts. Everyone is welcomed to add their own input, interpretations and visions to this collective space.

Many thanks to the production team, artists and partners.

M i kael aalto n en

näyttelyä on tUKenUt myös /
co-fUnded By:
luova.fi
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” Love happy,  
money happy,  
beauty happy,  
friends happy,  
sports happy, 
McDonalds happy…
F*ck My Life.”

h E i näku u / J u ly 2010 h E i näku u / J u ly 2010

31 07
la/sat

30 07
pe/fr i

fml (fUcK my li fe) on teatteriesitys, jossa viisitoista irlantilaista ja neljä suomalaista nuorta 
puhuvat elämästään. Se käsittelee sievistelemättä, mutta lämpimän humoristisesti nuor-
ten seksuaali-identiteettiä, idoleita, julkisuusunelmia, ihmissuhteita ja eksistentiaalisia 
kriisejä. 

FML kysyy, mitä on olla tämän päivän nuori, ja miten tulla onnelliseksi sellaiseksi?  
Esityksen lähtökohtana on ollut Irlannin Euroopan suurimpiin kuuluvat teini-itsemurhien 
määrät. Voiko nuorison pahoinvoinnin syynä olla nykyajan kasvaneet paineet olla onnel-
linen ja voida hyvin? Esityksen nuorten pyörteisen onnelliset, masentuneet, välinpitämät-
tömät, villit ja epävarmat tarinat ovat vuorovaikutuksessa taustalle livenä miksattujen 
YouTube-videoiden ja studiossa ennalta kuvatun videomateriaalin kanssa. 

FML:n on ohjannut belgialainen teatteriohjaaja Pol Heyvaert ja dramaturgina toimii 
belgialainen Bart Capelle. FML on jatkoa Heyvaertin, Capellen ja irlantilaisten Corkin 
kaupungin 16-21-vuotiaiden nuorten työpajassa rakentamalle esitykselle Out of Order. Out 
of Orderista täyteen mittaansa kasvanut FML sai ensi-iltansa 25.6.2010 Cork Midsummer 
festivaalilla Irlannissa. URB-festivaalia ennen esitys vierailee Lontoon LIFT-festivaalilla, 
jossa URBin tavoin esitystä täydentävät ohjaaja Heyvaertin haastattelujen perusteella 
valitsemat paikalliset nuoret. Nuoret ovat valikoituneet esitykseen paremmin persoonal-
lisuutensa, kuin esiintymistaitojen perusteella. Esityksen teksti on pääosin nuorten itse 
tuottamaa. Jää nähtäväksi, millaisia eroavaisuuksia ja universaaleja yhtäläisyyksiä URBin 
esityksessä kohtaavien corkilaisten ja helsinkiläisten nuorten identiteeteissä, haaveissa ja 
ongelmissa löytyy.

fml (fUcK my li fe) is a theatre performance with 15 Irish and 4 Finnish teenagers telling us 
about their lives and the mysteries of the teenage years. Sexual identities, idols, desire for 
fame, relationships and existential crises are handled boldly and with warm humour.

What is it like being a teenager today, and how do you become a happy one? The starting 
point of FML has been the record-high number of teen suicides in Ireland, but particularly 
from Cork city. The pressure to achieve happiness and well-being seems to be growing. The 
young performers’ stories range from ultra happy and positive, to fearful and depressed, to 
indifferent, dedicated, funny and wild, mixed with Youtube and pre-recorded film footage.

FML is directed by Belgian theatre director Pol Heyvaert, with his dramaturge Bart 
Capelle. FML builds on Out of Order, a series of workshops with local Cork teenagers run by 
Heyvaert and Capelle. The full production of FML premiered at Cork Midsummer Festival 
on 25 June 2010. Prior to the URB performance, FML visits London’s LIFT Festival, where 
the cast is also reinforced with local teenagers selected from interviews by Heyvaert. Perform-
ers are selected based on their personalities rather than performing skills. Most of the text 
is based on conversations with the teenagers from interviews. What remains to be seen is 
if there are any differences and/or similarities between teenagers from Cork and Helsinki, 
their identities, dreams or worries.

30.7.–20.8. ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free

30.7.–8.8.  u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free

30.7.–22.8. 24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE lyn avaJa i s Et / E xh i b iti on op E n i ng (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free

19.00  fm l (fuck my li fe)  30.–31.07.  k iasma-teatter i 15/10 e

20.00  Jokaklu b i (s ivu / page 14) Dubrovn ik maksuton/free

ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free 30.7.–20.8.

u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free 30.7.–8.8.

24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free 30.7.–22.8.

fm l (fuck my li fe)  30.–31.07. k iasma-teatter i 15/10 e  19.00

työRyhmä / WoRKing gRoUp:
o hjaus / D i recto r:  
Pol Heyvaert
D raMatu rg i / D raMatu rgy:  
Bart Capelle
apu la iso hjaaja /  
ass istant D i recto r:  
Eszter Némethi
es i i ntyjät / perfo rM ers:
 co rk  
 Jennifer Arthur 
 Callum Burke O’Driscoll
 Charlie Crowley
 Edward Dennehy
 Lydia Fischer-Dooley
 Robert Gould
 Pierce Hayes
 Ciara Lenihan
 Jamie Lyons
 Saoirse McCabe
 Aisling McCarthy
 Jennifer O’Connell
 Kyle O’Donnell
 Charlene O’Sullivan
 Colette Scarrif-Lalor
 h els i n k i
 4 esiintyjää / 
 4 performers
M us i i kk i / M us i c:  
Leah Hearne
Keelan Sherlock
ään i / so u n D: 
Dimitri Joly
V i D eot / V i D eo: 
Cian Daly
Darren Kelleher
Valot ja laVastus /  
l i g hts an D set co nstru cti o n: 
Scott Duggan
tekn i n en tu otanto ja Valo
su u n n ittelu / pro D u cti o n  
Manag eM ent & l i g hti n g D es i g n: 
Philippe Digneffe
ValVojat / chapero n es:  
Donal Gallagher 
Eszter Némethi
tu ottaja ja k i ertu eManag er i / 
pro D u cer an D to u r Manag er: 
Kath Gorman
V i esti ntä / pr: 
Jenny Sharif, Kate Bowe PR
Valo kuVat / ph otos:  
Daragh McSweeney
yhte istu otanto /  
copro D u cti o n by:  
Cork Midsummer Festival, 
CAMPO Gent,  
LIFT London,  
Ulster Bank Belfast Festi-
val at Queen’s,  
Everyman Palace Theatre 
Cork
ens i i lta / preM i ere:  
25.6. Cork Midsummer 
Festival, Cork, Ireland
kesto / D u rati o n:  
75 min.  
(Ei väliaikaa/No interval)
k i el i  /  l an g uag e: 
Englanti / English
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E loku u / aug ust 2010 E loku u / aug ust 2010

30 07
pe/fr i

30 07
22 08

02 08
22 08

04 08
22 08

30 07

  u l Jas u rbaan i u n E lma / g ran d u rban dr Eam 2010
  yhte istu otanto / copro D u cti o n:  galler ia huuto, k iasma-teatter i maksuton/free

 

18–19  24h Cam p i ng  k iasma, 1.krs/1st floor

  ann i laakso mannerhe im inauk io 2, helsink i   

12-16  + työpaJa / w orkshop:  ann i laakso  3.8. ,  4 .8 . ,  5 .8 .

20–02  J okaklu b i Dubrovn ik 

  n i ina lehtonen-braun, m irka raito, tellervo kalle inen eer ik inkatu 11, helsink i  

  

  r E fug E E a i r  stoan galler ia 

  jp kaljonen, johanna raekallio, sanna sarva, kokeellisen elektron i ikan seura,  turunlinnantie 1, itäkeskus

  mar ia kausalainen, suvi nurmi, iDa koiti la, i lmar i helin avajaiset / open ing 4.8. 18–19

  lEan dro l i ma & g i s E la motta (br) galler ia huuto

  sar i palosaar i (fin)  uuDenmaankatu 35, helsink i

  läns i väylä-ryh mä (fin)   avajaiset / open ing 3.8. 18–20 

KaUpUnKi on normatiivinen maisema, joka määrittää sopivan ja sopimattoman käytöksen, 
luonnollistaa yhteiskunnan järjestyksen. Kaupunkitilassa vallitsee hiljainen sopimus.  
Älä häiritse minua, minä en häiritse sinua, maailma pysyy järjestyksessä. Länsiväylä-
teoksessa  taiteilijat asettuvat liikennevaloihin kohdassa, jossa Helsinkiin lännestä 
saapuva aamuruuhka kääntyy Mechelininkadulle. Asunnottomiksi pukeutuneina he alka-
vat pestä liikennevaloihin pysähtyneiden autoilijoiden ikkunoita ja kerjäävät työstään 

palkkaa. Aamu ruuhkan normaali järjestys häiriintyy ja hiljainen sopimus rikkoutuu. Suo-
messa ikkunoiden peseminen pyytämättä on sopimatonta. Mutta todellisuudessa autoilija 
ei närkästy pyytämättä saadusta palvelusta. Hetkellisesti itsestäänselvyyksien maailma 
heiluu ja autossaan istuva tulee epämukavan tietoiseksi ympäristöstään, itsensä ja mui-
den paikasta siinä. Lämmin auto matkalla mukavaan työhön, resuinen ikkunanpesijä 
kurjassa säässä. Tilallisen sopimuksen rikkojalle rajan ylittäminen on vapauttava, uutta 
luova tunne. Länsiväylän taiteilijat ovat huomanneet, että odotusten vastaisesti autonik-
kunoiden peseminen joulukuisessa aamuruuhkassa on hauskaa. Paitsi kannanotto yhteis-
kunnan eriarvoistumiseen teos on tekijöilleen luovaa kaupunkitilassa viihtymistä, sen 
haltuunottoa, kaupunkinsa harrastamista toiminnallisena vaihtoehtona pelkän kuluttajan 
tai tarkkailijan roolille. Länsiväylä-ryhmä kutsuu tekemään URB-festivaalin aikana myös 
uutta Pyöräilykaista-teosta Hämeentielle. Teos on tarkoitettu osallistuttavaksi. Tarkem-
mat osallistumisohjeet festivaalin aikana: www.urb.fi.

Kaupunki on rakennettu tiilestä, betonista, asfaltista ja lasista, merkeistä, merkityksistä, 
kokemuksista ja muistoista. Suomalainen kaupunkitila on muuttunut viime vuosikymme-
ninä näkyvästi, osin siksi, että muualta muuttaneet ovat tuoneet siihen merkkinsä, merki-
tyksensä ja muistonsa yhä konkreettisemmin. Gisela Mottan ja Leandro Liman teoksessa 
Hole kuvat saopaulolaisista pikkukaupoista liittyvät Helsingin julkisivuihin. Toisessa 
teoksessaan Framed  brasilialaistaiteilijat ovat kuvanneet helsinkiläisten ohikulkijoiden 
reaktioita seinää vasten painettuihin ihmisiin. Kaukaisten kaupunkien arkipäiväisiä polii-
sipidätyksiä muistuttava näky on kaupungillemme puistattavan vieras. Kuten Länsiväylä-
teoksessa, brasilialaiskaksikon työt ravistelevat suomalaisia tiedostamaan arkipäivän ym-
päristönsä itsestäänselvyydet ja miettimään, mitä jos olisikin toisin.

Entä jos omassa elinympäristössä ei olisikaan mahdollista elää, synnyttää ja käsitellä 
muistoja tai kokemuksia? 200–300 turvapaikanhakijaa majoittava Kyläsaaren pakolaisten 
vastaanottokeskus järjestää hakijoille peruspalvelut turvapaikka-anomuksen käsittely-
ajaksi. Yhteisöllistä tai kulttuuritoimintaa ei ole. Monet keskuksen asukkaista eivät poistu 
rakennuksesta kuin ruokaostoksille. Kaupunkielämä kokemuksena samanlaisten ja erilais-
ten ihmisten läsnäolosta on tärkeä sekä oman identiteetin että yhteiskunnan kokonaisuu-
den muodostumiselle. Turvapaikkapäätöstä odottavat elävät epäpaikassa, jossa suhdetta 
ympäristöön tai muihin ihmisiin ei synny. Ilman kyseisiä suhteita myös itse lakkaa olemas-
ta. Toisaalta, yhteiskunnan käsitys siitä, keitä sen piirissä elää, millaisia tarpeita ja ongel-
mia on otettava huomioon, vääristyy. 

Refugee Air -projektissa joukko taiteilijoita ja filosofi toteuttivat projekteja ja työpajoja 
vastaanottokeskuksen asukkaiden kanssa. Ne ovat tarjonneet turvapaikanhakijoille mah-
dollisuuksia käyttää yhdessä luomista apuna kokemuksiensa käsittelyssä, tavata muita 
ihmisiä, luoda suhdetta ympäristöönsä ja välittää näyttelyn kautta ajatuksiaan laajem-
malle yleisölle Suomessa. Johanna Raekallion työ Book for Arrivals  on suomen kielen 
oppimiseen liittyvä peli, joka perustuu hänen keskuksen asukkaiden kanssa tekemiinsä 
vierailuihin Helsingin keskeisissä paikoissa. Ilmari Helin on järjestänyt asukkaiden kans-
sa filosofisia keskusteluita keskuksessa pinnalla olevista aiheista. JP Kaljosen projektiin 
osallistuneet ovat kuvanneet videoita, jotka käsittelevät elämää vastaanottokeskuksessa. 
Sanna Sarvan projektissa keskuksen naiset ovat tavanneet toisiaan korujen tekemisen 
ja neulomisen merkeissä. Maria Kausalaisen valokuvissa  turvapaikkaa hakevat lapset 
eläytyvät eri populaarikulttuurisiin rooleihin. Kollektiivisia teoksia on luotu Ida Koitilan 
ja Kokeellisen Elektroniikan Seuran johdolla. Eri ihmisten piirustukset kasvoista muo-
dostavat suuren yhtenäisen muotokuvan  ja kodintekniikkaromusta syntyy yhteistyöllä 

4.8.–22.8. 
galler ia h u uto 
Uudenmaankatu 35
aVo i n na:
Joka päivä 12-18

2.8.–22.8. 
stoan galler ia
Turunlinnantie 1,  
Itäkeskus
aVo i n na:
Ma-To 10-17
Pe 10-18
La-Su 10-16
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äänekäs elektroninen teos. Suvi Nurmen projektissa keskuksessa olevien ilmoitusten ja tur-
vapaikan hakemiseen liittyvien lomakkeiden kieli on hajotettu osiin ja keskuksen asukkaat 
ovat muodostaneet niistä mieleisiään runoja. Omien ja jaettujen merkitysten antamisesta 
muodostuu oma paikka maailmassa.

Anni Laakso on luonut paikan, jonka kuka tahansa voi tehdä omakseen. 24h camping  
on puusta ja erilaisista kierrätysmateriaaleista rakennettu asuntovaunu , jonka voi teki-
jänsä mukaan omistaa osallistumalla. Se on selväsanainen kritiikki julkisen kaupunkitilan 
kaupallistumista, kontrollia ja homogenisoitumista vastaan. Kaupallistuminen ei vain 
pakota meitä maksamaan olemisestamme kaupunkitilassa, vaan se merkitsee toisten yk-
sityisomaisuuden etujen turvaamista toisenlaisia olemisen tapoja marginalisoimalla. Toi-
senlaiset, liikkuvat, muuttuvat, hankalasti määriteltävät tilan käytöt ja käyttäjät halutaan 
panna järjestykseen, häivyttää kaupungista. 24h camping on avoin ja spontaani tila, jonka 
sopivan käytön määrittelevät käyttäjät itse. Mikään käyttö ei ole vääränlainen, kukaan ei 
ole vääränlainen.

Sari Palosaaren Mash up -tilateoksessa hylätyt ja hyljeksityt tulevat yhteen ja syttyvät 
loistamaan. Asuntoremonttien yhteydessä poistetuista vaate- ja keittiökaapeista ja halpa-
tuotantopöydistä rakentuu muunneltavia moduuleja, joista voi muodostua loputtomasti 
uusia kokonaisuuksia. Mash up on kuin kaupungin kuva. Kaupungit peittävät 2 % maail-
man pinta-alasta, mutta käyttävät 75 % sen luonnonvaroista. Muuttovirta kulkee globaalis-
ti ja maiden sisällä maalta kaupunkeihin kiihtyvällä tahdilla. Tämä tavaroiden ja ihmisten 
alati muuttuva kaatopaikka on loputon mahdollisuus löytää oma vastaparinsa, muodostaa 
yhdessä yhä suurempi moduuli, rakentaa oma kaupunki, ottaa oma tilansa.

o uti ku itti n en

u l Jas u rbaan i u n E lma / g ran d u rban dr Eam 2010

24h Cam p i ng: ann i laakso k iasma, 1.krs/1st floor 30.7.–22.8. 

Jokaklu b i: n i ina lehtonen-braun, m irka raito, tellervo kalle inen Dubrovn ik 30.7.  20.00

rE fug E E a i r: jp kaljonen, johanna raekallio, sanna sarva, kokeellisen elektron i ikan seura,  stoan galler ia  2.8.–22.8. 

mar ia kausalainen, suvi nurmi, iDa koiti la, i lmar i helin   

leanDro lima & g isela motta (br), sar i palosaar i (fin) , länsiväylä-ryhmä (fin)   galler ia huuto 4.8.–22.8.  
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4.8.–22.8. 
galler ia h u uto 
Uudenmaankatu 35
aVo i n na:
Joka päivä 12-18

30.7.–22.8. 
k iasMa, taka i kku na
Mannerheiminaukio 2
aVo i n na:
Ti 10-17
Ke-Pe 10-20.30
La-Su 10-18
Maanantaisin suljettu
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the c ity is a normative landscape that defines appropriate and inappropriate behaviour 
and naturalizes society’s order. There is an unspoken agreement in the urban space: do not 
disturb me, I will not disturb you, and the world will stay in order. In the work Länsiväylä, 
artists position themselves in the intersection where the morning traffic rushes into the city 
via Mechelininkatu . Dressed as the homeless, they start to wash the windshields of cars 
stopping at the traffic light, demanding money for their work. The normal order of the rush 
hour is interrupted and the unspoken agreement is broken. In Finland, it is considered inap-
propriate to wash anyone’s windshield without permission. But in reality, motorists are not 
offended when receiving this service. For a moment, the world of self-evidence is shaken and 
the motorist becomes uncomfortably aware of his surroundings, himself and others. A warm 
car on the way to a comfortable workplace, a ragged washer outside in lousy weather. The 
breach of spatial contract is a liberating, creative feeling. The artists of Länsiväylä have no-
ticed that, contrary to assumptions, windshield washing on a December morning is actually 
fun. This artwork is not only a statement about social inequality, but also a creative act in 
the urban space.

The city is made of brick, concrete, asphalt and glass; of signs, meanings, experiences and 
memories. The urban space in Finland has changed dramatically in the recent decades, part-
ly because immigrants have enriched it with their own signs, meanings and memories. In 
Hole by Gisela Motta and Leandro Lima, images of small Sao Paulo shops intertwine with 

2.8.–22.8. 
stoa, galler ia
Turunlinnantie 1,  
Itäkeskus
o pen:
Mon-Thu 10-17
Fri 10-18
Sat-Sun 10-16

u l Jas u rbaan i u n E lma / g ran d u rban dr Eam 2010

24h Cam p i ng: ann i laakso k iasma, 1.krs/1st floor 30.7.–22.8.

Jokaklu b i: n i ina lehtonen-braun, m irka raito, tellervo kalle inen Dubrovn ik 30.7.  20.00

rE fug E E a i r: jp kaljonen, johanna raekallio, sanna sarva, kokeellisen elektron i ikan seura,  stoan galler ia  2.8.–22.8. 

mar ia kausalainen, suvi nurmi, iDa koiti la, i lmar i helin 

leanDro lima & g isela motta (br), sar i palosaar i (fin) , länsiväylä-ryhmä (fin)   galler ia huuto 4.8.–22.8.  

g

Helsinki facades. In Framed , the Brazilian artists have photographed reactions of passers-
by in Helsinki to images of people pressed against walls. Resembling common police arrests 
in far-away cities, this phenomenon is chillingly foreign to Finland. As in Länsiväylä, the 
work of this Brazilian duo agitates people to view their own surroundings in a new way.

What if it was impossible to live, to give birth and to process memories or experiences in one’s 
own surroundings? Kyläsaari refugee reception center houses 200–300 asulym seekers for 
the duration of their asylum procedure. The center provides no cultural or social activities. 
Many of its residents never leave the center except for grocery shopping. Urban life as an ex-
periential presence of diverse people is important for the formation of one’s own identity and 
the identity of the city. However, asylum seekers live in a non-space with no real connections 
to the surroundings or other people. Without these connections one’s own personality seizes to 
exist. On the other hand, the society’s perception of its members and their needs or problems 
is distorted as well.

In the project Refugee Air, a group of artists and one philosopher have carried out projects 
and workshops with the residents of the refugee reception center. They have provided the resi-
dents possibilities to use creativity as a tool in the processing of experiences, to meet new peo-
ple, and to transmit personal thoughts to larger audiences in Finland. Johanna Raekallio’s 
Book of Arrivals   is a language learning game based on visits to various Helsinki locations 
by the artist and the center’s residents. Ilmari Helin has conducted philosophical discussions 
with the residents about current topics. Participants of JP Kaljonen’s project have made 
videos of life at the reception center. In Sanna Sarva’s project, women living in the center 
have made jewellery and handicrafts together. In photographs by Maria Kausalainen , 
asylum seeking children have taken on various roles of popular culture. Collective art works 
have been created in projects by Ida Kotila and Kokeellisen Elektroniikan Seura. Various 
drawings of faces create a large single portrait  and household appliances find new life in a 
noisy electronic art work. In Suvi Nurmi’s project, the language of asylum application forms gK
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30.7. Klo 2 0 
D u broVn i k
Eerikinkatu 11

4.8.–22.8. 
galler ia h u uto 
Uudenmaankatu 35
o pen:
Every Day 12-18

JoKaKlUB i on kuvataiteilijoiden Niina Lehtonen-Braunin, Mirka Raiton ja Tellervo Kal-
leisen määritelmistä ulos kiemurteleva ryhmä. JOKAklubi-tapahtumissa performanssi, 
musiikki ja kuvataiteet kohtaavat show-meiningillä. JOKAklubi muuttaa muotoaan joka 
kerta, ja klubin teemat vaihtuvat paikan ja kontekstin mukaan. 

JOKAklubi rakastaa ”guest stareja”. Viimeisin happening, Off Art Talent Show Berlii-
nissä ja Hampurissa avasi lavan paikallisille underground-tähdille mystisen oraakkelin 
toimiessa tuomarina. JOKAklubi-ryhmän vuosien takaisen yhteistyön juuret ulottuvat 
Vuokkoset-per for manssiryhmään (1999–2000), sekä Myö & Työmaa -ryhmiin (2002–2004).

JoKaKlUB i club events are a flashy mixture 
of performance, music and visual arts. The 
themes of the nights vary, and both local 
artists as well as colleagues from Finland 
are invited. Depending on who, what and 
where, an unique ambience emerges.

Unsafe and adorable JOKAklubi inter-
mediates these performances. JOKAklubi is 
based upon the co-operation of the Finnish 
artists Mirka Raito, Niina Lehtonen-Braun 
and Tellervo Kalleinen. First performing 
in the 1990’s as a group called Vuokkoset, 
they are now continuing their team work 
under the name JOKAklubi.

g

ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free 30.7.–20.8.

u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free 30.7.–8.8. 

24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free 18.00 

th E taqwaCorEs elokuva / fi lm kiasma-teatter i 8/6 e  15.00

sUndance-elokuvajuhlilla 2010 ensi-iltansa saanut The Taqwacores on fiktiivinen kertomus 
islamilaisesta punk rock -liikkeestä. Elokuvan päähenkilö Yusef on pakistanilais-amerik-
kalainen insinööriopiskelija, joka muuttaa epätavalliseen muslimikommuuniin Buffaloon. 
Yusef kohtaa talossa värikkään sekoituksen alakulttuurien edustajia: mm. straight edge- ja 
queer-punkkarin, skinheadin, skeittarin ja burkaan pukeutuvan riot grrrl:in.

The Taqwacores kertoo kulttuuristen ja uskonnollisten arvojen ja uskomusten kanssa 
kamppailevasta yhteisöstä, joka ristiriidoistaan huolimatta pitää yhtä. Nuorten muslimien 
kommuunissa hiljennytään päivisin rukoushetkiin ja öisin järjestetään punk-bileitä. Eloku-
va piirtää vaihtoehtoista kuvaa siitä, mitä on olla nuori ja muslimi nykypäivän Amerikassa.

Tyylikkäästi kuvattu ja leikattu, paljon punk-aiheisia graafisia yksityiskohtia sisältävä 
elokuva on nuoren Eyad Zahran esikoisohjaus. Elokuva on sovitus kiitetystä ja kiistellystä 
amerikkalaisen muslimikäännynnäisen Michael Muhammad Knightin esikoisromaanista 
The Taqwacores (2005/2009). Kirjan innoittamana on syntynyt oikea taqwacore-liike, josta 
on tehty myös dokumenttielokuva Taqwacore: The Birth of Punk Islam (2009, Dir. Omar 
Majeed).

*Sana ’taqwa’ tarkoittaa muslimien rakkautta ja pelkoa Allahia kohtaan ja hardcore on 
punk rockin nopeampi, raskaampi ja usein poliittinen alalaji.

the taqWacoRes:
2009, 84 min.  
o hjaus / D i recti n g:  
Eyad Zahra
k i el i  /  l an g uag e: 
Englanti/arabia  
englanninkielisillä  
tekstityksillä.
English/Arabic with  
English subtitles.

pRemieRed in the official selection of Sundance 2010, The Taqwacores is a fictive story of 
Muslim punk rock scene. Yusef, a Pakistani-American college student, moves off-campus into 
a house in Buffalo, New York with an unlikely group of Muslim misfits – the straight edge 
and queer punks, a skinhead, a skater and a riot grrrl in a burqa.

The Taqwacores points out a community holding together regardless of their disputes on 
cultural and religious values and beliefs. Their living room becomes a mosque during the 
day and turns into punk parties at night. The film deals with the complexities of being young 
and Muslim in modern-day America.

The directorial debut from a young director Eyad Zahra boasts with energetic and refined 
cinematography and editing. It also contains loads of graphic punk-oriented details. The 
film is an adaptation of the debut novel The Taqwacores (2005/2009) by Muslim convert 
Michael Muhammad Knight. The novel originated a real taqwacore-movement that has been 
documented in a documentary film Taqwacore: The Birth of Punk Islam (2009, Dir. Omar 
Majeed).

*The title taqwacore is a portmanteau of taqwa, an Islamic concept of love and fear for 
Allah, and hardcore, the punk rock subgenre.

and notices has been dismantled, and the reception center’s residents have recreated poems of 
the words. Shared meanings create one’s own space in this world.

Anni Laakso has created a space that anyone can make their own. 24h camping is a cara-
van made of wood and recycled material . According to the artist, anyone can own it by 
participating – an obvious criticism toward the commercializing of public space, control and  
uniformity. Commercialism not only forces us to pay for inhabiting the urban space, but also 
promotes private property values by marginalizing all alternative ways of being. Shifting, 
changing and indefinable uses and users of space are unwanted and unaccepted in society. 
24h camping is an open and spontaneous space, and its use is defined by the users them-
selves. No form of use is wrong, and no one is of wrong kind.

In Sari Palosaari’s Mash up installation, thrown-aways and rejects come together and shine. 
Cupboards and cabinets removed in house renovations create convertible modules with 
countless possibilities. Mash up is like an image of the city. Cities cover 2 % of the world’s 
surface but use 75 % of its resources. Migration streams flood to the cities both globally and 
locally. This constantly changing landfill of goods and people is an endless possibility; to 
find one’s match, to form a larger module, to build one’s own city, to inhabit one’s own space.

o uti ku itti n en

u l Jas u rbaan i u n E lma / g ran d u rban dr Eam 2010

24h Cam p i ng: ann i laakso k iasma, 1.krs/1st floor 30.7.–22.8.

Jokaklu b i: n i ina lehtonen-braun, m irka raito, tellervo kalle inen Dubrovn ik (k18) 30.7.  20.00

rE fug E E a i r: jp kaljonen, johanna raekallio, sanna sarva, kokeellisen elektron i ikan seura,  stoan galler ia  2.8.–22.8. 

mar ia kausalainen, suvi nurmi, iDa koiti la, i lmar i helin 

leanDro lima & g isela motta (br), sar i palosaar i (fin) , länsiväylä-ryhmä (fin)   galler ia huuto 4.8.–22.8.  
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Sat-Sun 10-18
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 Urban  
Movements  

Company

 Badass 
crew   

 Monster 
Woo 

 Family
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03 08
ti/tue

Badass cReW (f in) tuo Stoan lavalle hip hopia, waackingia, saumatonta yhteistyötä, tyrmää-
viä vaatteita ja asennetta. Omien sanojensa mukaan Badass crew edustaa uhanalaista, 
harvoin päivänvalossa näyttäytyvää lajia, joka on pehmeä liikkeissään – ujo, mutta häikäi-
sevä ja herkkä, mutta vahva. Tänä vuonna Badass crew:n tanssijat Marika Peura ja Kaisa 
Nieminen ottivat kaksoisvoiton Street-tanssin SM-kilpailuissa naisten hip hop soolo -sar-
jassa.

Badass cReW (f in) represents hip hop, waacking, seamless cooperation, knockout clothes and 
attitudes. By their own words, Badass crew are endangered and nocturnal species, who are 
soft-moving, shy but stunning and delicate but strong. This year Badass crew’s dancers Ma-
rika Peura and Kaisa Nieminen won first and second prizes in women’s hip hop solo dance 
at Street Dance Finnish Championships. 

URBan movements company (f in) on vuonna 2007 perustettu jyväskyläläinen katutanssi-
ryhmä. Ryhmän puhdaslinjaiset koreografiat ja taitavat tanssijat ovat tulleet tutuiksi 
katutanssitapahtumista ympäri Suomea. Ryhmän perustaja on Sanaz Hassani. UMC:n 
tanssijoita tällä hetkellä ovat Annaliisa Anttila, Sanaz Hassani, Anni Minkkinen, Pete 
Rahikainen, Liisa Rytkönen ja Joonas Toroi. Ryhmän tanssijoilla on hyvin erilainen tans-
sihistoria, mutta kaikkia yhdistää rakkaus esiintymistä ja tanssia kohtaan. Myös yhdessä 
tekemisen ilo välittyy vahvasti ryhmän esityksistä.

URBan movements company (f in) was founded 2007 in Jyväskylä, Finland. The group’s clean-
cut choreographies and skilled dancers are well known from street dance competitions 
around Finland. The founder of the group is Sanaz Hassani. UMC’s present dancers are An-
naliisa Anttila, Sanaz Hassani, Anni Minkkinen, Pete Rahikainen, Liisa Rytkönen and 
Joonas Toroi. UMC’s dancers have a collective joy and passion for dancing and performing.

30.7.–20.8. ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free

30.7.–8.8.  u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free

30.7.–22.8. 24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free 

18.00  näyttE lyn avaJa i s Et / E xh i b iti on op E n i ng (s ivu 6 / page 10) galler ia huuto maksuton/free

19.00   katutanss i n i lta / str E EtdanCE E v E n i ng  03.–04.08. stoa 15/10 e 

  baDass crew, urban movements company, monster woo family, c i e sébastien ramirez, clash 66

g

työRyhmä / WoRKing gRoUp:
tanss ijat / Dan cers: 
Marika Peura
Kaisa Nieminen
Vaatteet ja tyyl i / style:  
Badass crew
h i u kset ja M e i k it / ha i r & Makeu p: 
Sumi Moreno

työRyhmä / WoRKing gRoUp:
ko reo g raf ia / ch o reo g raphy:
Sanaz Hassani
tanss ijat / Dan cers: 
Annaliisa Anttila
Sanaz Hassani
Anni Minkkinen
Pete Rahikainen
Liisa Rytkönen
Joonas Toroi
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”Whatever musical style, each sound has his proper character.  
I try to get hold of this specificity and to translate it with my dance,  
with my movements and to find a flow  
which is in harmony with the music, in a permanent evolution.  
Dance as if it would be as easy as breathing!”  
– Sébastien Ramirez

E loku u / aug ust 2010 E loku u / aug ust 2010

04 08
ke/weD

monsteR Woo fam i ly (KR) on Korean tunnetuin krumping-ryhmä, jonka vaikuttajana toimii 
Yhdysvalloista vankilatuomion jälkeen Koreaan karkotettu entinen nyrkkeilijä Monster 
Woo. Woon Koreaan viemän tanssityylin vaikutteet ovat peräisin Los Angelesista krumpin-
gin kehittäneeltä Krump Kings -ryhmältä. Energinen ja lähinnä vapaasti improvisoitava 
katutanssityyli ammentaa dramaattista ja aggressiivista liikeilmaisuaan myös jengikult-
tuurista. Stoassa nähdään Woo Famin tanssijoiden 2Face, Trix ja Kid Monster tyylinäyt-
teet.

monsteR Woo fam i ly (KR) is a krump crew from Soul, South Korea. Krumping is an energetic 
and dramatic street dance style that bases mostly on freestyle improvisation. Krumping was 
brought to Korea by a former boxer Monster Woo, who was deported from United States to 
Korea after serving a five year jail sentence. Woo’s stylistic influences comes from Los Ange-
les-based Krump Kings, who originated the style in the early 1990s. Three dancers from Woo 
Fam (2Face, Trix and Kid Monster) perform at Stoa.

c i e séBasti en RamiRez, clash 6 6 (fRa). Amor & Psyché (work-in-progress) on Sébastien Rami-
rezin ja Honji Wangin katutanssi-duetto, jossa kaksi tarkkaliikkeistä tanssijaa kohtaavat 
dynaamisessa ja herkässä vuorovaikutuksessa. Tanssijoiden välinen vetovoima, herkkyys 
ja intiimiys ovat harvemmin nähtyjä teemoja katutanssissa. Amor & Psychén koreografia 
on saanut vaikutteita elokuvien, kuten Wong Kar-Wain In The Mood for Love ja Lars von 
Trierin Dogville maailmasta.

Amor & Psychén tanssijat Ramirez ja Honji ovat harjoitelleet yhdessä jo useita vuosia. 
Tanssija-koreografi-bboy Sébastien Ramirez tunnetaan hallitusta ja tunteikkaasta tanssi-
tyylistään. Pitkään saksalaisen break-tanssin pioneerin Stormin kanssa yhteistyötä tehnyt 
Ramirez on sittemmin saanut vaikutteita laajasti eri tanssityyleistä. Honji on monipuoli-
nen tanssija, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus baletista, nykytanssista ja eri katu-
tanssilajeista. Vuonna 2008 Honji oli mukana Constanza Macrasin (Company Dorky Park) 
Hell on Earth -produktiossa.

company séBasti en RamiRez, clash 6 6 (fRa). Amor & Psyché is a peculiarly subtle and emotional 
street dance duet from two stylistically rich dancers Sébastien Ramirez and Honji Wang. 
Amor & Psyché narrates romantic expectations, attraction and challenge. The choreography 
is inspired by movies such as In The Mood for Love by Wong Kar-Wai and Dogville by Lars 
von Trier.

Sébastien and Honji have been training together for years. Dancer, choreographer and 
bboy Sébastien Ramirez is known for his explorative, technically masterful and emotional 
dance styles. Ramirez has had a number of collaborations with Storm, a german pioneer of 
hip hop dance. Honji is a versatile dancer with wide range of styles. After training in ballet 
and modern dance, she has focused on urban dance like bgirling, house dance and newstyle. 
Honji also performed in Constanza Macras’ (Company Dorky Park) Hell on Earth produc-
tion in 2008.

ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free 30.7.–20.8.

u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free 30.7.–8.8.

24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free 30.7.–22.8.

näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 6 / page 10) galler ia huuto maksuton/free 4.8.–22.8. 

rE fug E E a i r: näyttE lyn avaJa i s Et / E xh i b iti on op E n i ng (s ivu 7 / page 11) stoan galler ia maksuton/free 18–20

katutanss i n i lta / str E EtdanCE E v E n i ng  03.–04.08. stoa 15/10 e  19.00

baDass crew, urban movements company, monster woo family, c i e sébastien ramirez, clash 66

työRyhmä / WoRKing gRoUp:
artisti c D i recti o n: 
Sébastien Ramirez
ko nsepti ,  ko reo g raf ia ja  
tanss i / co n cepti o n,  
ch o reo g raphy an D Dan ce: 
Sébastien Ramirez
Hyun-Jung “Honji” Wang
D raMatu rg ia / D raMatu rgy: 
Vincent Rafis
ään isu u n n ittelu / co M poser: 
Everydayz /+∞  
alias Ilia Koutchoukov
puVustus / costu M e D es i g n: 
Katarzyna & Franziska
tu otanto / pro D u cti o n: 
Dirk Korell

g työRyhmä / WoRKing gRoUp:
tanss i / Dan ce: 
2Face
Trix
Kid Monster
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”Mitä se on kun sanoo yhtä mutta ajattelee toista,  
haluaa kolmatta ja katsoo neljättä.” 
– Säätö

E loku u / aug ust 2010 E loku u / aug ust 2010

05 08
to/thu

”säätö kertoo lyhyist epämääräsist ihmissuhteist. Mieti jos ihmisten ajatuksii pystys lukee! 
Mite paljo helpompaa elämä ois ku ei tarttis arvailla. Ei tarttis yrittää tulkita. Vois vaa 
kuunnella mitä jengi mietiskelee. Sais tietää just mitä sä aattelet oikeesti. Ei tarttis  
arvailla.

Ajatuksia toinen toisistaan, omia epävarmuuksia, tuntoja itsestään ja muista, tykkäämistä, 
halua, epämääräisiä ajatuskommentteja. Mitä se on kun sanoo yhtä mutta ajattelee toista, 
kun haluaa yhtä, vaikka katsoo toista. Paljastuksia, ajatuksia, salaisuuksia, tuhmuuksia, 
yllätyksiä, tunteita, epäilyjä. Mitä kun kaikki on tässä ja nyt.”

Koreografi Satu Tuomiston ja työryhmän Säätö on humoristinen ja koskettava teos. Teok-
sessa nykytanssi, katutanssivaikutteet, parityöskentely ja kontaktinotto saavat rytminsä 
elävän samban raikkaudesta, dubstepin syvyydestä ja dancehallin tehosta. Vastakohdista 
voimansa hakevassa Säädössä vauhti ja pysähtyminen ovat molemmat herkässä. Työryh-
mä koostuu monen lajin taitajista: Satu Tuomisto on kartuttanut nykytanssikokemustaan 
12-vuoden ajan Lontoossa, saman ajan on Lontoossa ja New Yorkissa viettänyt tanssija 
Hanna Kivioja. Elena Ruuskanen taitaa nykytanssin lisäksi useita katutanssityylejä, bboy 
Sakari ”Saki1” Nisula on Beat Warriors -ryhmän jäsen ja viimeisin saavutus on tämän 
vuoden Suomen mestaruus. Teemu Korjuslommin tyylinä on locking, hän voitti illest frees-
tyle -sarjan Sade-festareilla ja hänet tunnetaan myös Talent-finalistina Will Funk For Food 
-ryhmästä. Papagaio on vuonna 1989 perustettu helsinkiläinen sambakoulu.

”säätö tells about short unsteady relationships. Just think how it would be like if one could 
read people’s minds! How much easier life would be like without a need to make a guess. One 
wouldn’t need to interpret. One could just listen to people contemplating. I would find out 
what you’re really thinking of. One wouldn’t need to second-guess.

Thoughts from one to another, own insecurities, feelings about oneself and others, liking, 
desiring, vague commentary. What is it when you say one thing but think another, want one 
and watch another. Exposures, thoughts, secrets, naughties, surprises, feelings, suspects. 
What is it when everything happens here and now. 

Choreographer Satu Tuomisto’s Säätö is a humoristic and touching work where contempo-
rary dance, street dance influences, partnering and contact-taking finds their rhythm from 
live samba, dubstep and dancehall. Säätö gains its strengths from opposite ends and rapid 
changes of dynamics. The working group in Säätö involves a broad setting of talent: Satu 
Tuomisto and Hanna Kivioja have a twelve-year dancing experience from London and New 
York. Elena Ruus kanen masters a wide range of  contemporary and street dance styles. Bboy 
Sakari “Saki1” Nisula from Beat Warriors group currently holds a Finnish Championship 
title. Teemu Kor juslommi have a proficiency in locking. Papagaio is a Helsinki-based samba 
school founded in 1989.

30.7.–20.8. ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free

30.7.–8.8.  u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free

30.7.–22.8.  24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free

4.8.–22.8.  näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 6 / page 10) galler ia huuto maksuton/free

2.8.–22.8.  rE fug E E a i r: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 7 / page 11) stoan galler ia maksuton/free

19.00   säätö &  ka i kk i va i kuttaa / all mattE rs  05.–06.08. k iasma-teatter i (K13) 15/10 e

työRyhmä/WoRKing gRoUp:
ko reo g raf i / ch o reo g raphy: 
Satu Tuomisto
tanss ijat / Dan cers: 
Hanna Kivioja
Teemu Korjuslommi
Sakari Nisula
Elena Ruuskanen
Satu Tuomisto
Valosu u n n ittelu /  
l i g hti n g D es i g n:  
Mia Kivinen
l iVeM us i i kk i / l i Ve M us i c: 
Império do Papagaion  
Bateria johtajanaan  
Lauri Tanner

säätöä tu keVat Myös /  
cofu n D eD by: 
Taiteen keskustoimikunta
Zodiak – Uuden tanssin
keskus
Jojo – Oulun tanssin keskus
Suomen RFSU Oy
Dansens Hus København
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” United Snakes is a group of artists  
united by a joy of exploration, journey and sharing.  
Working methods include openness, fun and surprise.  
I believe that together, our group can achieve something new, 
baffling, rousing and even scary.  
Our aim is to create performances  
that can be described as something other than dance.”

  –  Arja Tiili

E loku u / aug ust 2010 E loku u / aug ust 2010

06 08
pe/fr i

ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free 30.7.–20.8.

u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free 30.7.–8.8.

24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free 30.7.–22.8.

näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 6 / page 10) galler ia huuto maksuton/free 4.8.–22.8. 

rE fug E E a i r: näyttE lyn avaJa i s Et / E xh i b iti on op E n i ng (s ivu 7 / page 11) stoan galler ia maksuton/free 18–20

säätö & ka i kk i va i kuttaa / all mattE rs  05.–06.08. k iasma-teatter i (K13) 15/10 e  19.00 

raaka-aineiden listalla on mm. tilastotiedettä, breikkausta, dokumenttivideoita Moskovas-
ta, Helsingistä ja Tšetšeniasta, räppiä Lappeenrannasta, discotanssikoulua kultaiselta 
70-luvulta ja John Oswaldin musiikkisilppua 90-luvulta.

Kaikki vaikuttaa / All Matters on ensimmäinen demo vuonna 2011 ensi-iltansa saavasta 
täysimittaisesta näyttämöteoksesta.

”United Snakes on ryhmä eri alan taiteilijoita. Meitä yhdistää löytämisen ilo ja matkalla 
olo, tekeminen yhdessä. United Snakes -kollektiivin työtapoihin kuuluu avoimuus, haus-
kuus ja yllätyksellisyys. Uskon, että yhdessä ryhmämme kanssa voimme saavuttaa jotain 
meille uutta, hämmentävää, jotain mikä sykäyttää tai jopa vähän pelottaa. Tavoitteena on 
tehdä esityksiä, jotka voisivat tulla määritellyiksi joksikin muuksikin kuin tanssiteoksiksi.”
  –  Arja Tiili

all matteRs is a performance demonstration of the final part to the Raw Matters Trilogy by 
United Snakes. Previous parts of the trilogy, performed at URB, have dealt with the history 
of street dance (Raw Matters part 1, URB 04) and personal memories related to dance (Per-
sonal Matters, URB 08). The third and final part creates a shift from personal to global.

All Matters brings together artists of the previous parts: bboy Petri Kanerva, contempo-
rary dancer Kaisa Niemi, musician Laineen Kasperi and lighting designer Jani-Matti Salo. 
Visual artist Teemu Mäki and choreographer Arja Tiili act as dramaturges. 

Themes of the performance include power, equity and deprivation. The group has asked 
itself: ”Under whose power am I?” and ”What kind of power do I have?”. In a process of going 
out of one’s own comfort zone, the group aims for a dynamic imbalance and an unpredictable 
outcome by deliberately giving up control. The elements of the performance include statistics, 
breakdance, documentary videos of Moscow, Helsinki and Chechnya, Lappeenranta rap, 70s 
disco dance and 90s John Oswald musical chaff.

The performance is a demonstration of the full production, scheduled for premiere in 2011.

työRyhmä / WoRKing gRoUp:
u n iteD snakes ko llekti i V i  /  
u n iteD snakes co llectiV ity:
o hjaus ja ko nsepti /  
D i recti o n an D co n cept:  
Arja Tiili
es i i ntyjät ja kanssatek ijät / 
perfo rM ers an D cowo rkers:  
Petri Kanerva
Kasperi Laine
Teemu Mäki
Kaisa Niemi
Jani-Matti Salo
Arja Tiili
D raMatu rg ia / D raMatu rgy:  
Teemu Mäki
Arja Tiili
Valosu u n n ittelu /  
l i g hti n g D es i g n:  
Jani-Matti Salo
ti eD otus / co M M u n i cati o ns:  
Liisi Soroush
k i itos / than ks:  
Hurjaruuth

es itystä o n tu ken ut /  
su ppo rteD by:  
Valtion tanssitaide toi-
mikunta / The National  
Council for Dance 
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aKaiKKi va i KUttaa / all matteRs on esitysdemo viimeisestä osasta United Snakes -kollektiivin 
Raaka-aineet trilogiaan. URB-festivaalilla aiemmin esitetyissä, positiivista energiaa uhku-
vissa esityksissä ryhmä käsitteli katutanssin historiaa (Raaka-aineet osa 1, URB 04) ja 
henkilökohtaisia tanssiin liittyviä muistoja (Henkilökohtaista, URB 08). Kolmannessa ja 
viimeisessä osassa Raaka-aineet trilogiassa United Snakes- kollektiivi siirtyy henkilökoh-
taisesta globaaliin.

Kaikki vaikuttaa / All Matters -teoksessa on tuttuja tekijöitä ja esiintyjiä aiemmista osis-
ta: bboy Petri Kanerva, nykytanssija Kaisa Niemi, muusikko Laineen Kasperi ja valosuun-
nittelija Jani-Matti Salo. Esityksen dramaturgit ovat taiteilija Teemu Mäki ja koreografi 
Arja Tiili. 

Esityksen aihe on valta, ja vallankäytön, oikeudenmukaisuuden ja riiston muodot ja 
määritelmät. Niitä tutkimalla työryhmä kysyy: ”Minkä vallan kohteena olen?” ja ”Mitä 
valtaa minulla on?”. Prosessinomaisessa työtavassa työryhmä ideoi teosta menemällä omal-
le epämukavuusalueelleen. Kontrollista luopumisella ja tietoisella itsensä horjuttamisella 
tavoitellaan luovaa dynaamista epätasapainoa ja ennakoimatonta lopputulosta. Esityksen 

g
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” One of our greatest fears is to be like others.  
Our world is based on a paradox according to which two completely similar people 
 think they’re very different.  
But in reality, we’re not as different as we think.  
And this lack of true diversity is probably one of the main problems  
we’ll soon be having to confront.”  
– Roger Bernat

E loku u / aug ust 2010 E loku u / aug ust 2010

07 08
la/sat

30.7.–20.8. ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free

30.7.–8.8.  u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free

30.7.–22.8.  24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free

4.8.–22.8.  näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 6 / page 10) galler ia huuto maksuton/free

2.8.–22.8.  rE fug E E a i r: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 7 / page 11) stoan galler ia maksuton/free

15.00  rog E r b E rnat/ dom i n i p u b l i C  07.–08.08.  nar inkkator i  15/10 e

17.00  g rou n d taCti Cs bmx-tapahtuma / bmx event (s ivu / page 26) nar inkkator i maksuton/free

19.00  parano i d park elokuva / fi lm (s ivu / page 28) k iasma-teatter i 8/6 e

domin i púBlic (Public Domain) on teatteriesitys ja hauska sosiaalinen peli, joka tapahtuu 
Helsingin keskustan sydämessä Kampin Narinkkatorilla. Se on kuin suurikokoinen lauta-
peli, jonka katsoja-osallistujat ovat samalla esiintyjiä. Esityksen osallistujat saavat kuulok-
keet, joista kuuluvien kysymysten ja ohjeiden mukaan liikutaan aukiolla. Puhua ei tarvitse, 
vaan kuunnella ja toimia. Yksinkertaisiin ja yksityisiin kysymyksiin ja ohjeisiin reagoimal-
la yleisö jakautuu erilaisiin tilanteisiin ja ryhmiin. Näiden pienten yhteisöjen välille raken-
tuu jännitteisiä tarkkailu- ja vuorovaikutussuhteita. 

Domini Públic on avoin järjestelmä, jonka jokaisella osallistujalla on aktiivinen rooli sen 
kehityksessä. Esityksessä täytyy jatkuvasti tehdä pieniä ja suuria valintoja, joilla kaikilla 
on seurauksensa. Henkilökohtaisiin arvoihin, mielipiteisiin, ominaisuuksiin ja salaisuuk-
siin liittyvillä reaktioilla katsoja-osallistujat rakentavat esityksen ja sen kohtaukset, pal-
jastamatta kuitenkaan yksilöllisyyttään tai identiteettiään. Katsojat ovat osa laajempaa 
yhteisöllistä tarinaa. Osallistujat tarkkailevat toistensa toimintaa, ja ovat tarkkailtavina. 
Tulkitessaan omaa yksityistä ja julkista rooliaan osallistujat havaitsevat myös toisiinsa 
asettamia oletuksia ja ennakkoluuloja.

Domini Públicin on ohjannut katalonialainen kansainvälisesti tunnustettu teatteriohjaa-
ja Roger Bernat. Ennen dramaturgin opintoja arkkitehtuuria opiskellut Bernat on kiinnos-
tunut taiteellisen prosessin suhteesta todellisiin arkikokemuksiin. Teatteritöiden ohessa 
myös kokeellisia elokuvia ohjaavaa Bernatia ei niinkään kiinnosta esiintyjien identiteetti 
tai näyttelijyys sinänsä, vaan esitysten keskiössä on aiheen ja teeman rakentaminen ihmis-
ten kanssa. Teatterin uusia muotoja etsivissä teoksissa esiintyjinä ovat olleet mm. taksi-
kuskit, pakolaiset, transseksuaalit ja teinit.

Vuonna 2008 Barcelonassa ensi-iltansa saanutta Domini Públicia on esitetty ympäri Eu-
rooppaa (mm. Berliinissä, Brysselissä, Lontoossa, Madridissa ja Zagrebissa) kaupunkien 
keskeisillä julkisilla paikoilla.

domin i púBlic (Public Domain) is a theatre performance and fun social game in the heart of 
Helsinki, at Narinkkatori in Kamppi. It is like a life-size board game where spectator-par-
ticipants act as performers. Participants move across the square listening to instructions on 
their headphones. There is no need to talk, only to listen and to act. Reacting to simple and 
private questions, the audience is divided into small groups and situations. Observations 
and relationships are formed between these small communities.

Domini Públic is an open system, like a society in which each participant plays an active 
role in its development. The spectators must constantly make decisions, big and small, each 
with a consequence. Reactions to personal values, opinions, qualities and secrets create the 
performance, without requiring anyone to bare their individualism or identity. Spectators 
become part of a larger narrative, observing one another. By interpreting their private and 
public roles they also see the assumptions and prejudices put on others.

Domini Públic is directed by internationally renowned Catalan theatre director Roger 
Bernat. Having studied both architecture and dramaturgy, Bernat is interested in the rela-
tionship between the artistic process and everyday experiences. Apart from stage works, Ber-
nat also directs experimental films. Bernat is not interested in the identity of performers, but 
in the device that allows a subject to be constructed with human beings. His performances 
search for new forms of theatre, and performers have included taxi drivers, refugees, trans-
sexuals and teenagers. Domini Públic was premiered in Barcelona in 2008. Since then, it has 
been performed in central locations of major European cities (e.g. Berlin, Brussels, London, 
Madrid and Zagreb).

työRyhmä / WoRKing gRoUp:
ko nsepti ja o hjaus / 
co n cept an D D i recti n g: 
Roger Bernat 
M u kana / w ith:
Adriana Bertran 
Aleix Fauró 
Anna Roca 
Maria Salguero 
Sónia Espinosa 
Tonina Ferrer
tu otanto / pro D u cti o n: 
Inés Valente 
Filipa Franco
yhte istu otanto / copro D u cti o n:
Teatre Lliure, La Meka nica/
APAP, Centro Párraga, 
Elèctrica Produccions, 
Generalitat de Catalunya/ 
Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, 
La Unió Europea – Direcció 
General d‘Educació i Cul-
tura / Programa Cultura 
2007-2013
kesto / D u rati o n:  
75 min.  
(Ei väliaikaa/No interval)
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lUento / lectURe
pe/ fr i 06.08.  17.00
Domini Públicin ohjaaja 
Roger Bernatin yleisöluento 
Kiasman Seminaari-tilassa. 
k i el i  /  l an g uag e: 
Espanja/englanti.
Roger Bernat’s lecture  
in Spanish/English  
in Kiasma Seminar Room.
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E loku u / aug ust 2010 E loku u / aug ust 2010

07 08
la/sat

30.7.–20.8.  ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free

30.7.–8.8.  u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free

30.7.–22.8. 24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 9) k iasma, 1 krs/1st floor maksuton/free 

4.8.–22.8.  näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 6) galler ia huuto maksuton/free

2.8.–22.8. rE fug E E a i r: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 11) stoan galler ia maksuton/free

15.00  rog E r b E rnat/ dom i n i p u b l i C 07.–08.08. (s ivu / page 24)  nar inkkator i  15/10 e

17.00  g rou n d taCti Cs  bmx-tapahtuma / bmx event nar inkkator i maksuton/free

19.00  parano i d park elokuva / fi lm (s ivu / page 28) k iasma-teatter i 8/6 e

Kampin naR inKKatoR i lla järjestettävä Ground Tactics on bmx flatland -kilpailun finaali, jossa 
kilpailee kolme nettivideokilpailun perusteella valittua pyöräilijää. Flatlandissa bmx-pyö-
rällä temppuillaan tasaisella alustalla ilman kaiteita tai hyppyreitä. Vuonna 2009 perus-
tetun Ground Tactics -kilpailun tarkoituksena on kehittää flatland-pyöräilyn ilmaisullista 
luovuutta ja haasteellisuutta. Tarkoituksena on show-temppuilun sijasta palauttaa bmx 
flatland -pyöräilyyn lajin suurin vahvuus, eli uusien temppujen luominen ja toteutus, sekä 
niiden tinkimätön vaikeusaste. 

Kilpailun tuomaristona toimii kolme pitkän linjan flatland-ammattilaista: suomalainen 
Martti Kuoppa, amerikkalainen Chad Johnston ja englantilainen Effraim Catlow.

gRoUnd tactics is a bmx flatland competition final taking place at Narinkkatori in Kamppi. 
Flatland is a type of freestyle bmx riding on flat surface without rails or ramps. Ground Tac-
tics competition was founded in 2009 and it has quickly developed an international scene. Its 
aim is to develop the creativity in flatland riding, and instead of just showmanship it em-
phasizes new tricks with high degree of difficulty.

The competition jury consists of three accomplished flatland professionals: Martti Kuoppa 
from Finland, Chad Johnston from USA and Effraim Catlow from England.

www.ground-tactics.com
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E loku u / aug ust 2010 E loku u / aug ust 2010

07 08
la/sat

työpaJat / w orkshops
fm l työpaJa/ w orkshop k iasma-teatter i  26.–31.7. 10–18 maksuton/free 

maalaustyöpaJa / g raff iti  w orkshop hyvinkään keskusta / hyvinkää city centre 30.7. / 31.7. 13–17 maksuton/free 

yhtE i n E n kau p u n k i / Com mon C ity k iasman paja, 1.krs / k iasma 1st floor 3.8. / 4.8. / 5.8. 12–16 maksuton/free 

str E EtdanCE mastE r C lass aleksanter in teatter i 4.8. 12–15 maksuton/free 

b mx flatlan d -työpaJa / w orkshop kamppi , nar inkkator i 7.8. 12–13.30 maksuton/free 

fml-työpaJa on valmistava harjoitusperiodi Kiasma-teatterissa 30.7. ja 31.7. esitettävää 
FML-teatteriproduktiota varten. FML:n ohjaajan Pol Heyvaertin haastattelujen perus-
teella työpajaan otetaan neljä esiintyvää nuorta mukaan. Hakuaika työpajaan on loppunut 
18.6., mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella sähköpostitse: urb@kiasma.fi 

WoRKshop is a preparatory rehearsing period for FML theatre play (see p.4) that stages at 
Kiasma Theatre on July 30th and 31st. Four performers aged 16–21 will be taken along the 
workshop through FML director Pol Heyvaert’s interviews. Deadline for advanced enrol-
ment is June 18th, but later enquiries for vacant positions due cancellations are possible: 
urb@kiasma.fi 

työpaJassa maalataan gRaff iti Hyvinkään keskustassa olevaan rakennustyömaata ympäröi-
vään “Berliininmuuriin” taiteilija Karri Kuoppalan johdolla. Työpajoihin mahtuu mukaan 
yhteensä 15 osallistujaa eli 7-8 / ryhmä. Ilmoittautuminen 21.7.2010 mennessä: paivi.
venalainen@artcentre.fi 

a gRaff iti Wi ll Be painted on ”Berlin wall” located in Hyvinkää city centre. Workshop is led by 
artist Karri Kuoppala. Friday and Saturday workshops each hold 7-8 participants. Enrol-
ment in advance by August 21st: paivi.venalainen@artcentre.fi 

KUvataite i liJa ann i laaKson työpajassa pohditaan, millainen voi olla vallasta ja hierarkiois-
ta vapaa, kaikille avoin ja yhteisesti ideoitu julkinen tila. Kiasman alakäytävään ide-
oidaan ja rakennetaan yhdessä siirrettäviä tiloja ja tilanteita, jotka toimivat julkisessa 
tilassa avoimina yhteisöllisinä paikkoina. Rakennusmateriaalina käytetään erilaisia 
kierrätysmateriaaleja, kuten pahvia ja paperia. Työpajan aikana tehdyt työt ovat esillä 
URB10 -festivaalin ajan. Työpajaan otetaan mukaan 10 henkilöä. Ennakkoilmoittautu-
miset: urb@kiasma.fi 

30.7.–20.8. ka i ku us i sto: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu / page 3) mbar maksuton/free

30.7.–8.8.  u rb x ta i k näyttely / exh ib ition (s ivu / page 3) k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free

30.7.–22.8.  24h Cam p i ng, an n i laakso: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 9 / page 14) k iasma, 1.krs/1st floor maksuton/free

4.8.–22.8.  näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 6 / page 10) galler ia huuto maksuton/free

2.8.–22.8.  rE fug E E a i r: näyttE ly / E xh i b iti on (s ivu 7 / page 11) stoan galler ia maksuton/free

15.00  rog E r b E rnat/ dom i n i p u b l i C 07.–08.08. (s ivu / page 24)  nar inkkator i  15/10 e

17.00  g rou n d taCti Cs bmx-tapahtuma / bmx event (s ivu / page 26) nar inkkator i maksuton/free

19.00  parano i d park elokuva / fi lm kiasma-teatter i 8/6 e

paRano id paRK . Gus Van Santin ohjaama Paranoid Park on vaikuttavasti skeittausta este-
tisoiva elokuva 16-vuotiaan oregonilaisen Alexin elämästä. Alex hengaa laittomassa Para-
noid Park -skeittiparkissa ja käy kirjoittamalla läpi elämäänsä. Alexia varjostavat epäilyt 
vartijan taposta, sekä sopeutumisongelmat niin koulussa, kotona kuin tyttöystävänkin 
kanssa. Sumuinen ja hiljaa purkautuva elokuva kuvaa traumatisoituneen nuoren mielen 
painia syyllisyyden kanssa, tunne-elämän hajanaisuutta ja haluttomuutta ongelmien tai 
niiden syiden kohtaamiseen.

Elokuvan nuoret näyttelijät ovat ensikertalaisia, jotka ohjaaja Gus Van Sant etsi eloku-
valle perustetun MySpace-sivuston kautta. Elokuvan on kuvannut Wong Kar-Wain luot-
tokuvaajana tunnettu Christopher Doyle, jonka tyylitelty ja viipyilevä kuvaus yhdistyy 
Rain Kathy Lin raakoihin Super 8 -filmillä kuvattuihin skeittauskohtauksiin. Elokuvan 
monimuotoinen, päähenkilön tunteiden viemänä kulkeva ääniraita yhdistelee mm. räppiä, 
Elliott Smithiä, Beethovenia ja Federico Fellinin Juliet of the Spirits -elokuvan kummit-
televia sävellyksiä. Paranoid Park palkittiin Cannesin elokuvajuhlien 60-vuotisjuhlapalkin-
nolla ja elokuvalehti Cahiers du Cinéman vuoden 2007 parhaana elokuvana. URBin ohjel-
massa elokuva esitetään 35mm filmikopiona.

paRano id paRK  
2007, 85 min. 
o hjaus / D i recti n g: 
Gus Van Sant
k i el i  /  l an g uag e: 
Englanti ruotsinkielisillä 
tekstityksillä.
English with Swedish  
subtitles.

gUs van sant´s f i lm paRano id paRK can be seen as a documentary love song to skateboarding 
as an art form. It tells a story of few traumatic days in the life of Alex, a 16-year-old skater-
boy from Portland, Oregon. Alex hangs out in an illegal skate park called Paranoid Park. 
He must come to terms with suspected involvement in killing a security guard, and orienta-
tion problems at home, in school and with a girlfriend. Atmospheric and slowly unravelling 
movie depicts a traumatized young mind wrestling with guilt, unwillingness to process his 
problems or the reasons behind them. 

Paranoid Park’s young actors are first-timers and were founded through a MySpace-page 
created for the movie. Cinematography is by Christopher Doyle, familiar with his work in 
Wong Kar-Wai’s films. Doyle’s stylistic and painterly 35mm filming in Paranoid Park in-
terconnects with the raw Super 8 skateboarding footage done by Rain Kathy Li. The diverse 
and emotional soundtrack of the movie mixes rap, Elliott Smith, Beethoven and Federico 
Fellini’s Juliet of the Spirits -movie’s eerie compositions. Gus Van Sant was awarded the 
60th Anniversary Prize for Paranoid Park in 2007 and it was also ranked as the best film of 
2007 by the French magazine Cahiers du Cinéma. g
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E loku u / aug ust 2010 i n fo

festivaalioRgan isaatio / festival oRgan isation

k iasMateatter i / k iasMa th eatre: Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki | pu h /tel: +358 (0) 9 173361 | säh kö posti / eMa i l:  urb@kiasma.fi / etunimi.suku-
nimi@kiasma.fi / forename.surname@kiasma.fi

o hj elMa ja tu otanto / pro g raM M e an D pro D u cti o n: Mikael Aaltonen | V i esti ntä ja tu otanto / co M M u n i cati o n an D pro D u cti o n: Jonna Strandberg | tu otanto / pro
D u cti o n: Riku Lievonen | V i esti ntä / co M M u n i cati o n: Petri Summanen | g raaf i n en su u n n ittelu / g raph i c D es i g n: Otsomaria Oy | Valo kuVaus / ph otos: Helinä 
Kuusela | V i D eot / V i D eos: Miikka Niskanen | festiVaal iass istentti / festiVal ass istant: Sari-Anne Lindsten | tekn i n en työ ryh Mä / tech n i cal teaM: Timo 
Muurinen, Heikki Paasonen, Jani-Matti Salo

li pUt / ti cKets

l i put / ti ckets: 15/10 e | leffat / f i lMs: 8/6 e | pass i / pass: 40 e | Varau kset / reserVati o ns: (09) 1733 6501 | l i put en nakko o n / ti ckets i n aDVan ce: Kiasman 
Infosta 1.7. lähtien / Kiasma Info from 1st of July | stoa: Lipunmyynti tuntia ennen esitysten alkua / Ticket sales one hour before performances 
| Lipulla myös Kiasman näyttelyihin saman päivän aikana / Incl. admission to exhibitions on the day of performance.
 

 
 
yhte istyössä / coopeRation With

tapahtUmapaiKat / venUes 
 
k iasMa 
Mannerheiminaukio 2 
www.kiasma.fi  

stoa 
Turunlinnantie 1, Itäkeskus
www.stoa.fi  

galler ia h u uto 
Uudenmaankatu 35 
www.galleriahuuto.net 

j o kaklu b i ,  D u broVn i k
Eerikinkatu 11
www.andorra.fi

M bar 
Mannerheimintie 22-24 
www.mbar.fi 

kaM p i n nar i n kkato r i

kuVat / p i ctu res: Google Map
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tapahtu mapa i kat / v E n u Es 

aRtist ann i laaKso’s workshop “Common City” contemplates around a question of free and 
commonly conceived public space, free from authorities and hierarchy. Portable spaces and 
situations will be built together into Kiasma’s first floor, that function as open and com-
munal spaces. Recycled materials such as cardboard and paper are used for building. The 
works made in the workshop will be on display during the festival at Kiasma’s lobby. The 
workshop holds 10 participants. Enrolment in advance: urb@kiasma.fi

stReetdance masteR class. Stoan katutanssin illassa esiintyvät ranskalaiset tanssijat Sébas-
tien ja Honji pitävät tanssityöpajan edistyneille katutanssin harrastajille. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: urb@kiasma.fi 

stReetdance masteR class. Sébastien and Honji who perform at Stoa’s streetdance evening, 
are having a streetdance workshop for advanced dancers. More information and enrolments 
in advance: urb@kiasma.fi

x-games-vo ittaJan ja maailmanmestarin Martti Kuopan työpaja on suunnattu bmx flatland 
-pyöräilystä kiinnostuneille vasta-alkajille ja harrastajille. Työpajassa on käytössä muuta-
ma pyörä, mutta oman pyörän mukaanotto on suotavaa. Työpajaan otetaan 30 osallistujaa. 
Ennakkoilmoittautumiset: urb@kiasma.fi. Myös paikan päällä voi ilmoittautua, mikäli 
paik koja on vielä jäljellä. 

foRmeR x-games and world champion Martti Kuoppa throws a bmx flatland workshop for be-
ginners and amateurs. It is recommended to bring your own bmx-bike. The workshop holds 
30 participants. Enrolment in advance: urb@kiasma.fi. It is also possible to sign up on the 
spot, if there are vacant positions. 

  työpaJat / w orkshops
26.–31.7.  10–18  fm l työpaJa/ w orkshop k iasma-teatter i  maksuton/free

30.7. / 31.7. 13–17 maalaustyöpaJa / g raff iti  w orkshop hyvinkään keskusta / hyvinkää city centre maksuton/free 

3.8. / 4.8. / 5.8.  12–16  yhtE i n E n kau p u n k i / Com mon C ity k iasman paja, 1.krs / k iasma 1st floor maksuton/free 

4.8.  12–15 str E EtdanCE mastE r C lass aleksanter in teatter i maksuton/free 

7.8. 12–13.30 b mx flatlan d -työpaJa / w orkshop kamppi , nar inkkator i maksuton/free 

g
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urbaanin taiteen festivaali – urban art festival | kiasma, Helsinki , finland | 30.7.–8.8.  2010

to/thu  29.07.  20.00 ka i ku us i sto  näyttelyn avajaiset / exh ib ition open ing mbar maksuton/free

  20.00 warm u p–klu b i klub i / club mbar maksuton/free

pe/fr i 30.07 18.00 u rb x ta i k näyttelyn avajaiset / exh ib ition open ing k iasma, lämpiö/foyer maksuton/free

  18.00 24h Cam p i ng, an n i laakso  näyttelyn avajaiset / exh ib ition open ing k iasma, 1.krs/first floor maksuton/free

  19.00 fm l (fuCk my l i f E) es itys / performance k iasma-teatter i 15/10 e

  20–02 Jokaklu b i klub i / club Dubrovn ik maksuton/free

la/sat 31.07. 19.00 fm l (fuCk my l i f E) es itys / performance k iasma-teatter i 15/10 e

su/sun 01.08. 15.00 th E taqwaCorEs elokuva / fi lm k iasma-teatter i 8/6 e

ma/mon 02.08. 

ti/tue 03.08.    18.00 gallE r ia h u uto näyttelyn avajaiset / exh ib ition open ing galler ia huuto maksuton/free

  19.00 katutanss i n i lta / str E EtdanCE E v E n i ng es itys / performance stoa 15/10 e

ke/weD 04.08.   18.00 rE fug E E a i r näyttelyn avajaiset / exh ib ition open ing stoa, galler ia maksuton/free

  19.00 katutanss i n i lta / str E EtdanCE E v E n i ng es itys / performance stoa 15/10 e

to/thu 05.08. 19.00 säätö + ka i kk i va i kuttaa es itys / performance k iasma-teatter i 15/10 e

pe/fr i 06.08. 19.00 säätö + ka i kk i va i kuttaa es itys / performance k iasma-teatter i 15/10 e

la/sat 07.08. 15.00 dom i n i p u b l i C es itys / performance  nar inkkator i 15/10 e

  17.00  g rou n d taCti Cs  bmx-tapahtuma / bmx event  nar inkkator i maksuton/free

  19.00 parano i d park elokuva / fi lm k iasma-teatter i 8/6 e 

su/sun 08.08. 15.00 dom i n i p u b l i C es itys / performance  nar inkkator i 15/10 e

  17-18 u rb 10 päätöstapahtu ma / C los i ng E v E nt es itys / performance k iasma maksuton/free

   + työpaJat / w orkshops

o hJ E lma / p rog ram m E


