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Taiteen tukemana yhteiskuntaan
– Porukalla pääosaan -hanke tuo Kiasma-teatterin näyttämölle uudet suomalaiset ja heidän äänensä
Ketkä yhteiskunnassamme tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi? Mitkä asiat ovat kullekin tärkeitä ja kuka saa päättää,
mikä on tärkeää? Miten kohtaamme tuntemattoman? Näiden kysymysten ääreen kokoontuu maaliskuun alussa
esiintyjäjoukko, joka koostuu Suomessa muutaman vuoden asuneista nuorista aikuisista sekä seniori-ikäisistä
nykytanssin harrastajista.
Mashallah –  ما شاء هللا-on koreografi Sanna Fromin ja mediataiteilija Heta Kuchkan ohjauksessa ja Porukalla
pääosaan -nimisen hankeen puitteissa syntynyt esitys, joka nyt esitellään yleisölle Kiasma-teatterissa. Ensi-esitys
nähdään torstaina 7.3. klo 14. Projekti on toteutunut Kiasman, Zodiak – Uuden tanssin keskuksen sekä
Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
Porukalla pääosaan on Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoima, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama
hanke, joka tukee maahanmuuttajataustaisia nuoria taiteen, kulttuurin ja nuorisotyön keinoin. Mashallah on
toinen hankkeen aikana toteutettu esitys. Ryhmän nuoret osallistuvat teosprosessiin osana opiskeluaan.
Ryhmän ohjaajat tanssitaiteilija Sanna From ja mediataiteilija Heta Kuchka ovat prosessin aikana joutuneet
pohtimaan kuinka tehdä eettisesti teosta, jolle on asetettu lukuisia tavoitteita. Miten käyttää valtaa
kantasuomalaisina taiteilijoina tilanteessa, jossa osallistujista suurimmalla osalla ei ole kokemusta tämän
kaltaisesta prosessista tai taiteesta ylipäätään?
Projektin aikana syntynyt esitys yhdistää liikettä ja mediataidetta. Sen sisältö on muodostunut pikkuhiljaa
prosessin edetessä. Keskiössä ovat hankkeen osallistujat, heidän persoonansa, taitonsa ja kiinnostuksen
kohteensa. Työskentelyn aikana esiin on noussut nuorten suuri tarve oppia lukuisia asioita; uusi kieli ja uudet
tavat, kaikki ne pienet asiat, joista arkielämä ja lopulta koko kulttuuri koostuu.
Esityksen valosuunnittelusta vastaa Mia Kivinen ja äänisuunnittelusta Anders Pohjola. Suomen kielen opettajat
Mari Nikonen ja Anna Louhensalo ovat olleet mukana prosessissa ja osallistuneet sen opinnollistamiseen. Mukana
harjoituksissa on ollut myös Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottaja- ja yhteisöpedagogiopiskelijoita.
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Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat
taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja
nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiak on myös
Helsingin tanssin aluekeskus. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö,
Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.
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