U R B 1 1 – UR B A A NI N TA IT E E N F E S T IVA A L I / U R BAN ART FESTIVAL

Pe/Fri

29.7. 16:00
18:00

30.7. 14:00
		15:00
La/sat

Su/sun

31.7. 15:00

WILD DOGS CRYING OUT IN THE NIGHT
URB 11 avajaistapahtuma / opening event

*

URB 11 -ohjelma esittää kymmenen päivän

In the course of ten days, URB 11 presents

kiasma

aikana joukon monisärmäisiä ehdotuksia

a selection of many-faceted suggestions

aikamme urbaaniksi taiteeksi. Monet niistä

for contemporary urban art. Many of

CITY WALK "OOH-CHEEKI HELSINKI"
CITY WALK "NEGATIVE AND POSITIVE SPACE"

KIASMA

ovat luonteeltaan yhdessä tekemistä, jossa

those suggestions emphasise doing things

KIASMA

taiteenlajien ja ihmisryhmien arkipäiväiset

together in a way that transcends the

I love hip hop in morocco

KIASMA-TEATTERI 8/6 e

rajat ylittyvät. Festivaalin tarkoitus on

everyday borders of arts and people. The

toimia kohtaamispaikkana, joka tuottaa

festival aims to act as a meeting place that

uusia ja ajankohtaisia näkyjä erityisesti

creates new and topical knowledge about

nuoren taiteilijapolven tavasta jäsentää

how the younger generation of artists views

nykykulttuuria ja taiteen asemaa osana

contemporary culture and the position of

sitä. Tärkeää on myös löytää aina uudelleen

art as a part of it. Rediscovering the idea

yhteistyön idea ja mielekkyys.

and sense of cooperation is also important.

2.8. 11–16
		18:00
		19:00

KUVATAIDEKURSSI
JOS OLISIN
TRUE BLUE MARKET

VILLA ARTTU

3.8. 11–16
		18:00
		19:00
		20–02

KUVATAIDEKURSSI
JOS OLISIN
TRUE BLUE MARKET
URBAN APA KLUBI / CLUB

VILLA ARTTU

Ti/tue

Ke/wed

4.8. 11–16
		*
		19:00
		
Pe/fri 5.8.
*
		18:00 ¬
		19:00
		20:30
To/thu

ESIPUHE FOREWORD

KUVATAIDEKURSSI
sometimes i think i can see you
hi! my name is...
Sometimes i think i can see you
dublin2
hi! my name is...
HELSINKI POETRY JAM

STOA
STOA 15/10 e

STOA		

Tämän vuoden URB ohjelma on dialo-

The programming of this year’s URB

STOA 15/10 e

gissa samaan aikaan Kiasmassa avoinna

is in dialogue with Kiasma’s ARS 11

KANSALLISTEATTERI 5 e

olevan ARS 11 -näyttelyn kanssa. Avajais-

exhibition. During the opening evening,

illan elokuva ja paikalliset siirtolaisperäiset

several local performers with immigrant

VILLA ARTTU

nuoret taiteilijat tuovat mukaan näkyjä

backgrounds, as well as a documentary

*

kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta

screening, embody the interaction between

suhteessa maailmanlaajuisiin nuoriso-

cultures in relation to worldwide forms

kulttuurin muotoihin. Myös nuoria

of youth culture. In addition, the youth-

työllistävä ”Jos olisin” -projekti lähestyy

employing project “Jos Olisin” approaches

KIASMA-TEATTERI 15/10 e

näyttelyn teemoja erityisesti toiseuden

the themes of the exhibition from the

CAFÉ KIASMA	

kokemuksen näkökulmasta.

viewpoint of otherness.

KIASMA-TEATTERI 15/10 e
*
LASIPALATSIN AUKIO

URB 11 -festivaalin kansainvälinen

URB 11’s international co-production

6.8. ¬¬¬
			

DUBLIN2
Sometimes i think i can see you

LASIPALATSIN AUKIO

Market”. Se on loistava esimerkki

example of European cultural cooperation

7.8. ¬15:00
		14:00

DUBLIN2
URB 11 PÄÄTÖSTAPAHTUMA / CLOSING EVENT

LASIPALATSIN AUKIO

eurooppalaisesta kulttuuriyhteistyöstä,

and exchange of experiences as well as

KIASMA	

sekä kokemusten ja tietotaidon vaihdosta

knowhow between young artists. The

nuorten tekijöiden kesken. Tuotanto on osa

production is part of a larger project called

laajempaa myöhemmin syksyllä jatkuvaa

FranceDanse going North, which will

FranceDanse going North -projektia.

continue later in the autumn.

La/sat

Su/sun

* ilmoitetaan myöhemmin / will be announced later.
Tapahtumat maksuttomia, jollei toisin mainittu.

yhteistuotanto on ranskalais-saksalais-

is a French-German-Finnish dance project

*

suomalainen tanssiprojekti ”True Blue

called “True Blue Market”. It’s a fine

Toisessa festivaalin tanssiteoksessa

In the festival’s other dance piece “Hi!

Events are free if not otherwise stated.

”Hi! My Name Is..” kansainvälistä mainetta

My Name Is…” internationally acclaimed

KATSO TARKENNETUT OHJELMATIEDOT /

tanssijana saavuttanut Cecilia Moisio esit-

dancer Cecilia Moisio presents herself

CHECK FOR UPDATED PROGRAMME: W W W . U R B . F I

täytyy koreografina. Raikas teos lähestyy

as a choreographer. The fresh work uses

ESIPUHE FOREWORD
nykypäivän sosiaalisen kanssakäymisen

dance, text and music to approach the

reunaehtoja tanssin, tekstin ja musiikin

boundary conditions of contemporary social

keinoin.

interaction.

Kaupunkitilassa nähdään kaksi

The festival presents two projects in

projektia. Argentiinalainen teatteriohjaaja

urban spaces. Mariano Pensotti, a theatre

Mariano Pensotti tapaa joukon suomalais-

director from Argentina, meets a group of

kirjailijoita ja luo yhdessä heidän kanssaan

Finnish writers and together they create a

eräänlaisen kirjallisen seurantakameran

kind of literary security camera with the

otsikolla ”Sometimes I think, I can see

title “Sometimes I think, I can see you”.

you”. Tässä kaupunki-interventiossa

Fact and fiction, as well as experiencing a

sekoittuvat fakta ja fiktio, sekä teoksen

work and being a part of it, start to blend in

kokeminen ja sen osana oleminen.

this urban intervention.

Dublin2 on puolestaan pitkäkestoinen

Offering a different approach, Dublin2

liveroolipelitapahtuma Lasipalatsin

is a lengthy live action role-playing event

aukiolla. Projektin takana on ryhmä nuoria

in Lasipalatsi Square. The project is

kuvataiteilijoita sekä liveroolipelaajien

led by a group of young artists and a

yhteisö. Kunnianhimoisen tapahtuman

community of live action role-players. The

aiheena on pakolaisuus, sekä paperittomien

ambitious event centers on refugees and

ihmisten heikko – ja usein hädänalainen –

the often dismal position of people without

asema.

identification papers.

URB 11 on myös paljon muuta: klubeja,

URB 11 is a lot more, too: clubs,

työpajoja, ja jos aikaisempien vuosien

workshops and, judging by the experiences

kokemuksiin voi luottaa, monia yllätyk-

of the past years, several surprising

sellisiä tilanteita. Festivaalin taiteilijoiden

situations. The diverse backgrounds

ja muiden osallistujien monimuotoiset

and working methods of the artists

taustat ja tekemisen tavat ovat lähtökohta-

and participants form a basis for joyful

na kohtaamiselle, jonka kautta uusien

encounters. A warm thank you for everyone

mielekkyyksien muodostuminen on

whose enthusiasm, skill and imagination

mahdollista. Lämpimät kiitokset kaikille,

have shaped the festival.

joiden into, taito ja mielikuvitus ovat
mukana tekemässä festivaalia.
Mikael Aaltonen

URB 11
OHJELMA
PROGRAMME

N Ä Y T T E LY E X H I B I T I O N

WILD DOGS
CRYING OUT
IN THE NIGHT
PE/FRI 29.7. 16:00
Kaupunkitila / Urban space
MAKSUTON /FREE

Suomi kuvaa -kollektiivi (Juuso Noronkoski, Sauli Sirviö & Matti Tanskanen)
tuo yhdeksän valokuvaa urbaaniin
miljööseen. Ryhmä esittää valokuvia
paikoissa, joissa ne keskustelevat
ympäröivän kaupunkitilan kanssa.
Tarkoituksena on tuoda valokuvataide
avoimeen tilaan ja vapauttaa kaupungin
kuolleet kulmat näkyviksi.
Avajaiset 29.7. klo 16.00. Valokuvien sekä avajaisten tarkka sijainti
ilmoitetaan URBin verkkosivuilla ennen
festivaalin alkua. Näyttely jatkuu kunnes kuvat katoavat.

×

Suomi kuvaa collective (Juuso Noronkoski, Sauli Sirviö & Matti Tanskanen)
brings nine photographs to urban
environment. The works are displayed in
places where they create a dialogue with
the surrounding urban space. The idea is
to make art accessible to everyone and
bring forth the blind sides of the city.
Opening 29.7. at 16.00. The exact
location of both the photos and the
opening will be announced on URB’s
website before the festival begins. The
exhibition lasts until the photos disappear.

J U U S O NO R ONKO S K I
Villikoirat,
The Wild Dogs, 2008

TA P A H T U M A E V E N T

URB 11
AVAJAISTA P A H T U M A
OPENING EVENT
PE/FRI 29.7. 18:00
Kiasma
MAKSUTON /FREE

EBUNOLUWA KIVINEN

URB 11 potkaistaan käyntiin avajaisilla, joka
tuo Kiasmaan ohjelmaa koko illaksi. Avajaisia
vietetään ARS 11 -hengessä: kehiin tuodaan
artisteja, joilla on siteitä Afrikkaan. Avajaisesiintyjinä mm. Lil Jonia lämpännyt pop-räpduo Tripple2, sielukasta soulia ja afrobeattia
laulava Ebunoluwa Kivinen sekä letkeitä
riimejä lohkova Helsinki-hip hopin nouseva
nimi Gracias.
Festaritunnelmaan voi virittäytyä EteläAfrikka-skenen historiaa avaavassa Hip Hop
Revolution -leffanäytöksessä, ja illan päättää
Kiasman pihalla Dance.fi-tanssijoiden Siéva
streetdance-esitys. Avajaisia houstaa Bassoradiostakin tuttu Jaako, alias DJ 3rrd.

×

dance . fi

URB 11 launches with an opening event that
fills Kiasma with action for the whole evening.
In the spirit of the ARS 11 exhibition, the
event highlights artists who have ties to Africa.
Performers in the event include Tripple2, the
pop-rap duo that performed the warm-up act
for Lil Jon in Helsinki, the soulful afrobeat
and soul singer Ebunoluwa Kivinen, and the
graciously rhyming rising hip hop star Gracias.
You can ease yourself into the URB mood
by attending the screening of Hip Hop Revolution; a documentary about the South-African
hip hop scene. The evening ends with a Siéva
streetdance performance by Dance.fi. The event
is hosted by DJ Jaako, alias DJ 3rrd, of Bassoradio fame.

GRACIAS

TRIPPLE 2

PARIS & TACKY

KA U P U NK I K Ä V EL Y T C I T Y W A L K S

kuva /photo: The motel sisters

ARTELES
CITY
WALKS
LA /SAT 30.7.
14:00 & 15:00
Kaupunkitila / Urban space
MAKSUTON /FREE

Arteles-taiteilijaresidenssin kansainväliset
vieraat järjestävät kaksi kaupunkikierrosta,
joiden kautta osallistujat voivat tarkkailla
elinympäristöään uudella ja yllättävällä tavalla.
Kaupunkitilan haltuunottoon pyrkivät matkat
alkavat Kiasman ulko-oven edestä ja niiden
kielenä on englanti.

×

The international guests of the Arteles artist
residency will lead two expeditions to the city.
Participants will be able to perceive their surroundings in new and perhaps surprising ways.
The tours, aiming to reclaim urban space, will
start in front of Kiasma's front doors, and will
be conducted in English.
Ryhmä 1 / Group 1, 14:00
"Ooh-Cheeki Helsinki"
Paris Hiltonin ja Britney Spearsin kaltaisia
pinkkejä purkkaidoleja mukailevat motellisiskot Paris ja Tacky taiteilevat campin, kitschin
ja julkkiskulttuurin rajamailla, ja johdattavat
ryhmän astetta fantastisempaan Helsinkiin.
Balancing on the intersection of camp, kitsch
and celebrity culture, The Motel Sisters Paris
and Tacky lead the group to experience a
decidedly glam and fab Helsinki.
Oppaat / Guides: The Motel Sisters – Paris & Tacky AU

Ryhmä 2 / Group 2, 15:00:
“Negatiivinen ja positiivinen tila”
Kansainvälinen taiteilijaryhmä johdattaa
yleisön tarkastelemaan kaupunkitilan muuttumista, muuttamista ja uudelleensovittamista
Helsingissä.
"Negative and positive space"
An international and multi-talented group of
artists will use the tour to explain the idea of
altering and re-appropriating architectural
space.
Oppaat / Guides:
Säveltäjä ja basisti / Composer and bassist: Brendan Carn US
Kuvataiteilija ja korusuunnittelija / Artist and jewellery designer: Shari Pierce DE Tekstiili- ja kuvataiteilija /
Textile and visual artist: Kathryn Zazenski US Kuvataiteilija
ja valokuvaaja / Artist and photographer: Trevor Amery DK
Mediataiteilija / Media artist: Kelly Monico US Taidemaalari /
Painter: Hilja Roivanen UK

ELOK U V A F I L M

JENNIFER NEEDLEMAN

US

&

JOSHUA ASEN

US

I love H ip H op in M orocco
SU/SUN 31.7. 15:00
Kiasma-teatteri / Kiasma Theatre
LIPUT/tickets : 8/6€

I Love Hip Hop In Morocco dokumentoi
Marokon hip hop -skeneä ja sen tekijöitä.
Elokuvassa seurataan marokkolaisten muusikoiden ja taiteilijoiden vaiheita näiden järjestäessä maan ensimmäistä hip hop -festaria.
Toisin kuin hip hopin synnyinseuduilla
Yhdysvalloissa, Marokossa artistien on kamppailtava sensuurin, rajoitetun sananvapauden
ja uskonnollisen ahdasmielisyyden kanssa.
Hip hopille ominainen ilmaisunvapaus on
kortilla maassa, jossa kansa on rutiköyhää ja
valtauskonto pitää populaarimusiikkia syntinä.
Elokuva avaa musiikin kautta paikallisten
nuorten näkemyksiä politiikasta, maailmasta ja
islamista. Se osoittaa, miten hip hop -kulttuuri
on antanut marokkolaisille nuorille sellaista
toivoa ja energiaa, jota he eivät maata johtavan
upporikkaan kuninkaan hallinnolta koskaan
ole saaneet.

×

I Love Hip Hop in Morocco documents the
hip hop scene in Morocco. The movie follows Moroccan musicians and artists in their
struggles to organize the first hip hop festival
in Morocco.
Unlike in the United States where hip hop
was born, in Morocco artists have to fight
against censorship, restrictions of free speech,
and religious small-mindedness. The freedom
of expression so inherent in hip hop is hardpressed in a country where the people are poor
and the ruling theocracy calls popular music
a sin. Through music, the movie opens up the
views of the local youth on politics, the world
and Islam. The movie shows how hip hop has
brought life and spirit to the youth – something their rich king and his government have
never been able to provide.

KURSSI WORKSHOP

Kuv a t a i d e k urssi
n u o ri l l e
TI/TUE– TO/THU 2.8.–4.8. 11:00–16:00
Villa Arttu, Hyvinkää
MAKSUTON/FREE

URB-festivaalin ja Lasten ja nuorten
taidekeskuksen yhteistyössä järjestämällä
kurssilla mm. Ex Vandals (URB 08)
-näyttelystä tuttu taiteilija Timo Vaittinen
ohjaa nuoria urbaanin kuvataiteen pariin.
Taideteoksia tehdään maalaamalla sekä
rakentamalla veistoksia puumateriaalista.
Tehdyt työt asetetaan esille näyttelyyn Villa
Arttuun 1.–25.9.

×

In the workshop organized by URB and the
Art Center for Children and Young People,
Timo Vaittinen (known, for example, from
URB 08’s Ex Vandals exhibition) will guide
young people in the making of urban visual
art. Artworks will be made by painting and by
constructing sculptures from wood. Finished
works will be presented in an exhibition in
Villa Arttu 1.–25.9.

LisätieTOJA / Further information:
Päivi Venäläinen, 0400 955 353
paivi.venalainen@artcentre.fi
13.6.–1.7.
Raisa Laurila-Hakulinen, 040 757 8375
raisa.laurila@artcentre.fi

T I M O V A I TT I NEN
Sunnuntai-iltapäivän
meditaatio,
Sunday Afternoon
Meditation, 2010

ESITYS PERFORMANCE

ELINA IZARRA OLLIKAINEN,
MERI-TUULI SAARNIO &
TYÖRYHMÄ / working group

JOS OLISIN
TI/TUE 2.8. 18:00
KE/WED 3.8. 18:00

SU/SUN 7.8.

Stoa

Kiasma

MAKSUTON/FREE

Osana päätöstapahtumaa 14:00 /
Closing event programme 14:00
MAKSUTON/FREE

Helsingin kaupungin ja URBin yhteistyönä
järjestämässä kesätyöprojektissa viisi nuorta
toteuttaa esityksellisen kokonaisuuden osaksi
URB-festaria Kiasmassa ja Stoassa.
Jos Olisin on ryhmälähtöinen esitys, jossa
nuoret tutkivat ja tulkitseva ARS 11 -näyttelyyn liittyviä afrikkalaisen nykytaiteen teemoja
esittävän taiteen keinoin. Teos on rakennettu
neljän viikon aikana erilaisilla teksti- liike- ja
ääni-improvisaatioharjoitteilla. Työskentelyvaiheessa on keskitytty erityisesti vastakohtaisuuksiin ja toiseuteen.
Ryhmän ohjaajina toimivat teatteriilmaisun ohjaaja Elina Izarra Ollikainen sekä
musiikkipedagogi Meri-Tuuli Saarnio.

×

kuva / photo: kira leskinen

In a summer job project organized by the city
of Helsinki and URB, five young persons have
created a performance to be part of the URB
festival in both Kiasma and Stoa.
Jos Olisin is a working group based performance in which the young performers examine
and interpret African contemporary art from
the ARS 11 exhibition, using the methods of
performative arts. The work was put together
within the period of four weeks, utilizing a
wide range of improvisation exercises in the
fields of text, movement and sound. The working process focused especially on contradictions and otherness.
The group is led by teacher of theatrical
expression Elina Izarra Ollikainen and musical
educator Meri-Tuuli Saarnio.

ESITYS PERFORMANCE

Sébastien Ramirez
Hyun-Jung Wang

FR

&

DE

TRUE
BLUE
MARKET
TI/TUE 2.8. 19:00
KE/WED 3.8. 19:00
Stoa
LIPUT /TICKETS: 15/10€

Viime vuoden URBissa ihastuttaneet Sébastien
Ramirez ja Hyun-Jung Wang (alias Honji)
palaavat Suomeen. Tällä kertaa Sébastien ja
Honji eivät astu itse näyttämölle, vaan luovat
yhdessä neljän persoonallisen suomalaistanssijan kanssa URB 11 -festivaalille kansainvälisen kantaesityksen.
Ramirezin ja Wangin True Blue Market
-tanssiteoksessa pohditaan ujoutta, uskallusta
ja luottamusta. Kestää aikansa ennen kuin
ihmiset avautuvat ja oppivat luottamaan
muihin, mutta kun niin lopulta käy, aukeaa
kommunikaation ja ajatustenvaihdon näyttämö: True Blue Market.
Kansainvälistä mainetta niittävät
Sébastien Ramirez ja Hyun-Jung Wang ovat
saksalais-ranskalainen tanssija- ja koreografipari, joka yhdistää katu- ja nykytanssia
vahvaan teatterilliseen ilmaisuun. Ramirez
tunnetaan kontrolloidusta ja tunteikkaasta tanssityylistään. Honji puolestaan on
monipuolinen tanssija, jolla on pitkä historia
baletin, nykytanssin ja erilaisten katutanssien
parissa.

S éb a sti e n R a m ir e z

H yun - Jung W a ng

MA R I K A P E U R A

×

Koreografia / Choreography:
Sébastien Ramirez & Hyun-Jung Wang
ASSISTENTTI / ASSISTANCE: Anniina Jääskeläinen
Tanssijat / Dancers: Ima Iduozee, Karoliina
Lahdenperä, Aksinja Lommi, Marika Peura
Valosuunnittelu / Lighting Design:
Jani-Matti Salo
ÄÄNISUUNNITTELU / SOUND DESIGN:
Jean-Philippe Barrios
PUKUSUUNNITTELU / COSTUME DESIGN:
Annette Tamminen
Esitys on osa FranceDanse going North -projektia.
The performance is a part of the FranceDanse
going North project.
kuvaT / photoS: KIRA LESKINEN,
enrico bartolucci (Ramirez & Wang)

Sébastien Ramirez and Hyun-Jung Wang (alias
Honji), the artists who charmed the audience
at last year’s URB festival, are returning to
Finland. Instead of performing themselves,
this time Honji and Sébastien are working
with four Finnish dancers to create a new international premiere for the URB 11 festival.
In the performance, titled True Blue
Market, Ramirez and Wang ponder shyness,
loneliness, courage and trust. It takes time
before people open up and learn to trust each
other, but when they do, a new stage of communication and interaction is revealed: True
Blue Market.
Internationally acclaimed Sébastien
Ramirez and Hyun-Jung Wang are a dance
and choreographer duo from Germany and
France. In their works they combine street
dance and contemporary dance with strong
theatrical expression. Ramirez is known for
his controlled and emotional dance style.
Honji is a versatile dancer with a long history
in ballet, modern dance and a range of street
dances.

ANNIINA JÄÄSKELÄINEN

KAROLIINA LAHDENPERÄ

I MA I D U O Z EE

A K S I N JA L O MM I

KL U B I C L U B

U rb a n Ap a & F ri e n d s
goes URB11
KE/WED 3.8. 20:00–02:00
Kansallisteatteri / Finnish National Theatre
LIPUT OVELTA / TICKETS FROM THE DOOR: 5€

UrbanApa & Friends on nuorten tekijöiden
uusi ja raikas klubikonsepti, jossa perinteinen
klubi-ilta muuttuu sarjaksi yllättäviä käänteitä
ja hauskoja esityksiä. Luvassa on tanssia,
laulua, performansseja, mahtavaa musiikkia
ja railakasta meininkiä!
Mukana menossa mm. URB 11 -esiintyjiä,
Kati Korosuo, Anniina Jääskeläinen, Sonya
Lindfors, Miika Laakso, Erno Aaltonen,
DJ DP Soul ja Dance.fi Siéva.

×

UrbanApa & Friends is a fresh new club
concept in which a traditional club evening is
transformed into a series of surprising twists
and fun events, including dancing, singing,
performances, great music and rambunctious
vibes.
Joining the fun are several URB 11
performers, Kati Korosuo, Anniina Jääskeläinen, Sonya Lindfors, Miika Laakso, Erno
Aaltonen, DJ DP Soul and Dance.fi Siéva.

ESITYS PERFORMANCE

CECILIA MOISIO

FI

Hi! My
N ame is . . .
TO/THU 4.8. 19:00
PE/FRI 5.8. 19:00

Uuden teknologian kautta syntyneet paineet
ajavat ihmisiä julkistamaan yksityisen
elämänsä. He ovat pakotettuja etsimään sosiKiasma-teatteri / Kiasma Theatre
aalisia kontakteja mitä oudoimmilla tavoilla.
LIPUT /TICKETS: 15/10€
Hollannissa laajalti kiertäneessä Hi! My Name
Is… -esityksessä tanssija-koreografi Cecilia
Moisio, tanssija Erin Harty (IE) ja rap-yhtye
Urbaanilegenda kysyvät: kuinka pitkälle olet
valmis menemään rakkauden löytämiseksi ja
yksinäisyyden turruttamiseksi?
Konsepti ja koreografia /
Teoksen koreografi Cecilia Moisio on
Concept and choreography:
Hollannissa asuva tanssija ja tanssinopettaja.
Cecilia Moisio
Esiintyjät / Performers:
Hän on tanssinut lukuisissa kansainvälisten
Erin Harty, Cecilia Moisio, Jonne
koreografien teoksissa, sekä tehnyt useita omia
Kuusisto, Ossi Valpio & Joni Vanhanen
koreografioita. Vuodesta 2009 lähtien Moisio
Tekstit / Texts:
Jonne Kuusisto, Ossi Valpio & Joni
on työskennellyt tuotantotalo Dansmakers
Vanhanen (Urbaanilegenda), Cecilia
Amsterdamissa.
Moisio & Allan & Barbara Pease
Musiikin tuotanto /
Musical production:
Joni Vanhanen
Näyttelyn avustus /
Acting assistance:
Vincent Wijlhuizen
Taiteellinen avustus /
Artistic assistance:
Suzy Blok
Tuotanto / Production:
Maaike Res
Valot ja tekniikka /
Lights and equipment:
Wijnand Moeken
Valokuvat / Photos:
Matti Häyrynen ja Jamain Brigitha
Video:
Roland van Ulden & Beldan Sezen
Esityksen on tuottanut /
The performance was produced by
Dansmakers Amsterdam
kuva / photo: matti häyrynen

×

New technology creates a pressure to publish
your private life. People are forced to look
for social contacts via the strangest means.
In the much-toured performance Hi! My
Name Is... dancer and choreographer Cecilia
Moisio, dancer Erin Harty (IE) and rap group
Urbaanilegenda ask: How far are you willing
to go to find peace and desensitize feelings of
loneliness?
The choreographer Cecilia Moisio is a
dancer and dance instructor living in Holland.
She has performed in numerous works by various international choreographers, and
has also been making choreographies of her
own. From 2009 onwards she has worked
with the production company Dansmakers
Amsterdam.

ESITYS PERFORMANCE

MARIANO PENSOTTI

AR

SOMETIMES
I THINK,
I CAN SEE
YOU
TO/THU 4.8.—LA/SAT 6.8.
Kaupunkitila / Urban space
maksuton /free

kuva / photo: MARIANO PENSOTTI

Mariano Pensottin maailmalla kiertänyt esitys
Sometimes I think, I can see you saapuu Helsingin katukuvaan. Julkisessa tilassa läppärein
varustetut kirjailijat tarkkailevat ympäristöään
ja muodostavat havainnoistaan totuutta ja
fiktiota sekoittavia pieniä tarinoita. Kirjoitukset heijastetaan reaaliajassa aseman seinille,
joilta ihmiset voivat seurata teosten muotoutumista. Matkaajat päätyvät pelkästään tilan läpi
kulkemalla tarinan henkilöiksi, ja voivat myös
omalla toiminnallaan osallistua spontaaniin
yhteiseen luomiseen.
Projekti toteutetaan yhteistyössä Nuoren
Voiman Liiton kanssa. Tekstiä tuottamassa
ovat kirjailijat Aina Bergroth, Kaisa Ijäs, Matti
Kangaskoski ja Eino Santanen. Tarkka esityspaikka ilmoitetaan ennen festivaalin alkamista.
Mariano Pensotti on vuonna 1973 Buenos
Airesissa syntynyt liikkuvan kuvan ja teatterin
parissa työskentelevä taiteilija. Hän on voittanut lukuisia palkintoja ja hänen performanssejaan on esitetty laajalti ympäri maailmaa.

×

Mariano Pensotti’s internationally exhibited
performance Sometimes I think, I can see
you arrives to Helsinki. Writers with laptops
observe their surroundings in public space and
shape what they see into stories mixing truth
and fiction. The writings are projected on the
walls in real time, so bypassers can see how the
stories develop. By simply passing through the
station hall commuters will become elements
in the story, and with their own actions can
take part in the act of spontaneous and shared
creation.
The performance is done in cooperation
with Nuoren Voiman Liitto. Writing in the
project is done by Aina Bergroth, Kaisa Ijäs,
Matti Kangaskoski and Eino Santanen. The
exact location of the performance will be announced before the festival begins.
Mariano Pensotti was born in 1973 in Buenos Aires. He works primarily with moving image and theatre. He has won multiple awards
and his performances have been showcased
around the world.

KL U B I C L U B

HELSINKI
POETRY JAM
PE /FRI 5.8. 20:30–21:30
Café Kiasma
maksuton /free

Hi! My Name Is… -esityksen jälkeen on Café
Kiasmassa luvassa Poetry Jam -klubi. Helsinki
Poetry Connectionin järjestämässä illassa runo
ja musiikki kohtaavat toinen toistaan tukien.
Sanataidetta esittää joukko HPC:n vakioesiintyjiä: Harri Hertell, Suvi Valkonen, Dxxxa D
sekä DJ Leo Luxxxus. Tuntemattomia taitureita kannustetaan esiintymään open mic -osuuksien aikana, jolloin kuka tahansa yleisöstä voi
esittää omia urbaaneja tekstejään.

×

After the performance Hi My Name Is… you
are welcome to join the free Poetry Jam club
at Café Kiasma. Verse and music meet and
compliment each other in the club organized
by Helsinki Poetry Connection. Performers
include HPC regulars Harri Hertell, Suvi
Valkonen, Dxxxa D and DJ Leo Luxxxus. The
audience is encouraged to perform their own
urban poetry during the open mic -segments.

dxxxa d

PE /FRI 5.8. 19:00 — SU/SUN 7.8. 15:00

L I V E R OOL I P EL I L A R P

Lasipalatsin aukio / Lasipalatsi Square
maksuton /free

D ublin 2
”

Rannan tuntumaan muodostuneet leirit
pursuivat siirtolaisia, jotka kuukaudesta toiseen yrittivät ylittää sataman aidan ja piiloutua
alueelle pysäköityneisiin rekkoihin. Monet
yli selvinneistä palasivat takaisin vartioiden
pahoinpiteleminä. Aidalla hukkasin myös
ystäväni. En tiedä onnistuivatko he vai sulkiko
poliisi heidät vankilaan. Illalla palatessani
asuinpaikkanamme toimivaan vanhaan
viemäritunneliin he vain olivat kadonneet ja
etsinnöistäni huolimatta en heitä sen koommin
nähnyt.

”

Dublin2 on pakolaisleiri keskellä Helsinkiä.
Se on liveroolipeli, joka kutsuu kokemaan
siirtolaisten kohtaamaa karua todellisuutta
ihmissalakuljetuksesta paperittomuuteen ja
harmaisiin työmarkkinoihin. Roolihahmoja
taustoittavat turvapaikanhakijoiden kirjoittamat tarinat. Peli rakentuu turvapaikkamenettelyiden kuvaukseen sekä peliin osallistuvien
ihmisten toimintaan: pelikentällä kohdattuihin
tilanteisiin ja valintoihin.
Dublin2-pelin kautta niin pelaajat kuin
ohikulkijatkin pääsevät näkemään kaikkia
Euroopan Unionin kansalaisia koskettavaa
turvapaikanhakijoiden – usein näkymättömissä olevaa – selviytymistaistelua. Ohikulkijat
voivat ottaa osaa peliin käyttämällä pelirahaa,
jota jaetaan telttakylän liepeillä.
Kampin alueella pelattavan pelin keskeisin
tapahtumaympäristö on Lasipalatsin aukiolle pystytetty telttaleiri, jossa pakolaisten ja
rajavartijoiden roolin omaksuneet pelaajat
viettävät suurimman osan ajastaan.

Lisätiedot / Further information:
info@dublin2.com
JP Kaljonen, 040 7624 631
www.dublin2.fi

“

The camps that have formed near the beach
were crowded with immigrants who tried to go
over the harbour’s fence and hide in the trucks
parked beyond it. Many of those who got over
the fence returned beaten and brutalized by
the guards. On that fence I lost sight of my
friends. I don’t know whether they got away or
whether the police locked them up in a prison.
They were nowhere to be found that night,
when I returned to our dwelling in an old
sewage tunnel. Despite my efforts, I never saw
them again.

”

Dublin2 is a refugee camp in the middle of
Helsinki. It’s a live action role-playing game
that invites people to experience the harsh realities refugees face, from human trafficking to
grey market and lack of ID papers. The player
characters are based on real stories written by
refugees. The game centers on depicting asylum
procedures, and is based on the actions of its
players: the situations and choices encountered
within the game.
Through Dublin2, the players as well as
anyone watching the game can experience the
asylum seekers’ struggle for survival; something that touches on the lives of each citizen
of the European Union, yet stays largely invisible to most of them. You can participate in the
game by using in-game currency that is handed
out in the outskirts of the camp.
The game is played in Kamppi, and centers
on a refugee camp in Lasipalatsi square, where
the players, immersed in the roles of refugees
and border guards, will spend most of their
time.

Työryhmä / Working group:
JP Kaljonen, Johanna Raekallio & Haidi Motola
kuva / photo: JP KALJONEN & HAIDI MOTOLA

Liput / Tickets
Liput / Tickets: 15/10€
Elokuva / Film: 8/6€
Varaukset / Reservations: +358 (0)9 1733 6501
Liput ennakkoon Kiasman Infosta 1.7. alkaen /
Tickets in advance from Kiasma Info from 1.7.
STOA: Lipunmyynti tuntia ennen esitysten
alkua / Tickets become available an hour
before the performance starts.
Alennusliput alle 18-vuotiaille, opiskelijoille
ja työttömille / Concessions for under 18-year
olds, students and the unemployed.
Huom! Kiasma-teatterin esityslipulla
pääsee myös museon näyttelyihin.
Tietoja näyttelyistä www.kiasma.fi
Note! Kiasma Theatre’s tickets include
admission exhibitions on the day of the
performance. Information about the
exhibitions: www.kiasma.fi

Tapahtumapaikat / venues
Kiasma
Mannerheiminaukio 2
Stoa
Turunlinnantie 1, Itäkeskus
Lasipalatsin aukio / LASIPALATSI SQUARE
Kansallisteatteri / finnish national theatre
Läntinen Teatterikuja 1
Lasten ja nuorten taidekeskus,
Villa Arttu, Hyvinkää
Wanha Villatehdas, O-rappu,
Kankurinkatu 4–6

Yhteistyössä / In cooperation with:

Festivaaliorganisaatio /
Festival organisation 
Kiasma-teatteri / Kiasma Theatre
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki
Suomi
Puh / Tel: +358 (0)9 1733 6659
Sähköposti / Email: urb@kiasma.fi
etunimi.sukunimi@kiasma.fi
firstname.lastname@kiasma.fi
Ohjelma ja tuotanto /
Programme and production:
Mikael Aaltonen
+358 (0)9 1733 6659
Viestintä / Communication:
Johannes Koski +358 (0)40 501 2181
Tuotanto ja viestintä /
Production and communication:
Jonna Strandberg
+358 (0)400 179057
Festivaaliassistentti / Festival assistant:
Anne Sjögren +358 (0)40 725 3819
Graafinen suunnittelu / Graphic design:
Petri Summanen
Valokuvaus / Photos: Kira Leskinen
Tekninen työryhmä / Technical team:
Mari Kujala, Timo Muurinen,
Heikki Paasonen, Jani-Matti Salo

