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URB 12  

AVAJAISTAPAHTUMA

OPENING EVENT

URB 12 festivaali pyörähtää käyntiin lauan-

taina 28.7. Kiasman pihalla. Esityspaikkana 

toimii ”Sur�ng the Apocalypse” – stage/

ramppi. Kesäisenä iltapäivänä sen valtaavat 

kotimaisen katutanssin kiinnostavat uudet 

nimet ja ammattilaiset. Ohjelmassa nähdään 

mm. Boom Boom Crew (b-girlit Ramona 

Panula ja Anniina ”AT” Tikka), Itä-Suomen 

katutanssiyhdistys sekä Anniina Jääske-

läinen ja Sonya Lindfors. Ohjelmassa on 

myös nuorten tekijöiden open stage, johon 

voi ilmoittautua osoitteessa urb@kiasma.�. 

Tapahtuman tarkennettu ohjelma julkaistaan 

heinäkuussa.

×
URB 12 festival gets off on Saturday the 

28th of July in Kiasma yard . The opening 

event takes place on “Sur�ng the Apoca-

lypse” skateramp/stage. During this summer 

afternoon it hosts an interesting selection of 

local street dance enthusiasts and profession-

als, among others Boom Boom Crew (b-girls 

Ramona Panula and Anniina “AT” Tikka), 

Anniina Jääskeläinen &  Sonya Lindfors and 

Street Dance Association of Eastern Finland. 

An open stage for young talent is included in 

the program. Sign up for open stage by drop-

ping a line to urb@kiasma.�. Fully detailed 

program will be available in July.  



" Before I came to Skateistan, I used to think that 

I wouldn' t be able to do anything with my future."  

—Fazila, 14

30 vuotta kestäneet sotatoimet ja yleinen levotto-

muus ovat täyttäneet Afganistanin pääkaupungin 

Kabulin lapsilla, joille urheileminen ja hauskanpito 

jäävät päivittäisen selviytymiskamppailun jalkoihin. 

Useilla lapsista ei ole mahdollisuutta koulunkäyn-

tiin, monilla ei ole edes vanhempia.

 Sodan runtelemassa karussa kaupungissa kaksi 

skeittaavaa avustustyöntekijää huomaa, että lautai-

lu mahdollistaa lapsille irtautumisen katujengeistä, 

kerjäämisestä ja arkipäivän ahdingoista.

SKATEISTAN:
FOUR WHEELS AND A BOARD IN KABUL
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IMA IDUOZEE

YONDER 
WOMAN



Ima Iduozeen sooloteos käsittelee ympä-

ristömme asettamien normien merkitystä 

erilaisten valintojen edessä. Kuinka pit-

källe voimme muokata ennalta asetettuja 

kaavoja ennen kuin ne menettävät alku-

peräisen muotonsa? Pienistä henkilökoh-

taisista kokemuksista siirrytään kohti 

laajempaa kokonaisuutta; valintoihimme 

vaikuttavien motiivien alkuperään. Teos 

tasapainottelee surrealistisen ja todel-

lisen välimaastossa, jolloin valvetilan 

tunnistaminen perustuu kunkin katsojan 

omiin kokemuksiin.

×
Ima Iduozee's solo piece examines the 

meaning of norms and boundaries in 

making choices, as set to us by our sur-

roundings. How far can we shape the 

prede�ned patterns before they lose their 

original shape? From small personal 

experiences, the piece moves towards a 

larger whole; towards the origin of the 

motives that affect our decisions. The 

work balances on the threshold of sur-

real and real, where identifying a state 

consciousness is based on the experi-

ences of you, the audience member.
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MAAILMANPOLIITTINEN 
KÄVELYRETKI

WORLD POLITICAL
CITY WALK

”Kysellen me kävelemme”, näin Latinalaisen Amerikan kapinalliset ovat 

kuvanneet itseään. Tämä on myös maailmanpoliittisen kaupunkikävelyn 

lähtökohta.

 Eri puolille Helsinkiä suuntautuvan kävelyn aikana esiin nousee 

kysymyksiä maailman historiasta ja tulevaisuudesta. Nämä kysymykset  

ovat luonteeltaan radikaaleja sanan todellisessa merkityksessä eli asioiden 

juuriin asti menemisenä. Juuret eivät aina ole niin puhtaita ja alkuperäisiä 

kuin ajatellaan. Kaupunkikävelyllä tarkastellaan paikallisten asioiden glo-

baaleja ulottuvuuksia. Matkalla tulemme kohtaamaan sekä tuttuja ja ilmei-

siä asioita, että outoja tilanteita. Kävely kestää noin 2 tuntia ja sen vetäjänä 

toimii Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

•  Ensimmäinen, enimmäkseen suomenkielinen, kävely 

lähtee Kiasmalta keskiviikkona 1. elokuuta klo 17.00.

•  Toinen, enimmäkseen englanninkielinen, kävely 

lähtee Kiasmalta perjantaina 3. elokuuta klo 17.00

×
Asking questions we walk. This is how Latin American rebel groups have 

sometimes described themselves. This is also where the World Political City 

Walk begins.

 We will ask questions about the history and future of the world by 

walking around Helsinki. The questions to be asked pretend to be radical 

in the true sense of the term: going to the roots of things. The roots are not 

always as pure and native as we might expect. We will explore global dimen-

sions of local things. The journey will include obvious objects and strange 

situations. The walk will take a couple of hours. The facilitator of the walk 

is Teivo Teivainen, professor of world politics at the University of Helsinki.

•  The �rst walk, mostly in Finnish, will start 

at Kiasma on Wednesday, August 1, at 5pm

•  The second walk, mostly in English, will start 

at Kiasma on Friday, August 3, at 5pm.
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Kartat ja karttojen tekeminen liittyvät tavalla tai 

toisella merkittävästi nykyihmisen elämään. Mutta 

mitä tapahtuu, kun poistamme kartoista maantie-

teellisen painotuksen ja siirrymme tarkastelemaan 

tilaa elämänkerrallisesta näkökulmasta? Mitä jos 

kartoitamme kokemuksia maamerkkien sijaan?

 Työpajassa luodaan tunnekartoitusta, jonka 

avulla voimme ymmärtää kaupunkitilaa paremmin. 

Kartoitetut kokemukset ja tunteet viedään verkossa 

olevaan Helsingin karttaan, jonka kautta Helsinki 

tuodaan lähemmäs meitä kaikkia.

 Jon Irigoyen on kulttuuriagitaattori, itsenäinen 

kuraattori, kulttuurisuunnittelija ja taiteilija. Hänen 

kiinnostuksenkohteinaan ovat taiteilijan ja yleisön 

kohtaaminen, yleisen tilan ja kaupunkitilojen vuoro-

vaikutus sekä todellisuuden havainnointi.

×
In one way or another, much of human activity today 

is associated with maps and mapping. But what 

happens if we move maps away from the topographi-

cal perspective, towards an autobiographical one? 

What if we map memories and experiences instead of 

geography or landmarks? 

 In this workshop the participants will create an 

emotional cartography which will help us to appro-

priate urban space. These places and experiences will 

be marked in an online map, creating an emotional 

map of the city of Helsinki, and making it more ours.

 Jon Irigoyen is a cultural agitator, independent 

curator, cultural programmer and artist. His research 

interests are in the crosscutting relationships between 

the artist and spectator, the interaction between pub-

lic and urban space, and the perceptions of reality.

CARTOGRAPHIES 
OF MEMORY



Jorge Miyagui on perulainen kuva-

taitelija, jonka töissä sekoittuvat 

vaikutteet niin Japanista, Perusta 

kuin poikkikansallisesta pop-

taiteestakin. Hänen työnsä ovat 

kiertäneet New Yorkin, Stuttgar-

tin, Lontoon ja Buenos Airesin 

gallerioissa ja nostattaneet eritoten 

Perussa useita kulttuuriskandaa-

leja. Miyaguin maine ilkikurise-

na taiteilijana perustuu tämän 

kantaaottaviin ja ihmisoikeuksia 

puolustaviin teoksiin.

×
Jorge Miyagui is an artist from 

Peru. His works blend in�uences 

from Japan, Peru and international 

pop art, and they have toured 

around the world in the galleries of 

New York, Stuttgart, London and 

Buenos Aires. Miyagui's reputation 

as a mischievous artist is based on 

his controversial works that defend 

human rights, and which have 

raised quite a few cultural scandals 

especially in Peru.

JORGE
MIYAGUI
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" Anybody who makes street art 
is a friend of mine."

Timofey Radya on venäläinen nuoren polven 

katutaiteilija. Hänen teoksensa vaihtelevat pie-

nistä, lähes huomaamattomista kannanotoista 

massiivisiin julkisen tilan haltuunottoihin. 

Radyan tunnetuimpiin teoksiinsa lukeutuu 

mm. polttopulloilla tehtyjä muotokuvia ja mas-

siivisia siltaan maalattuja dominolaattoja.

 Radyan teoksen ajankohta ja sijainti Hel-

singissä ilmoitetaan myöhemmin www.urb.�. 

×
Timofey Radya is a young Russian street artist. 

His works range from small, almost unnotice-

able statements to massive takeovers of public 

space. Among Radya’s most famous works are 

portraits made with Molotov cocktails and 

massive domino tiles painted onto bridges.

 Further details on the location and sched-

ule of Radya's work will be announced later on 

www.urb.�.

TIMOFEY
RADYA



Kiasman nurmik

Apocalypse on s

lava. Rampissa p

taminen yhdistyy

ja mahdollisuuk

taiteeseen. Sen m

laakeana vyöryv

toehtoisesti surff

on myös sisäänr

johon kuka taha

timensa.

Sur�ng the Apoc

näyttelyä ja teok

mm. Svenska Ku

Koskinen Oy.

×
Sur�ng the Apoc

yard in front of K

and a performin

traditional skatin

tion art that rem

and promising p

shape can be see

or a snapshot of

also has a sound

can plug in their

Sur�ng the Apoc

ou�age exhibitio

supported by Sve

URB and Koskin

SU

APOC



Liput esityksiin / Tickets for performa

Elokuva / Film: 8/6€

Varaukset / Reservations: +358 (0)9 1

Liput ennakkoon Kiasman Infosta 1.7

Tickets in advance from Kiasma Info 

STOA: Lipunmyynti tuntia ennen esit

/ Tickets become available an hour be

performance starts.

Alennusliput alle 18-vuotiaille, opiske

työttömille / Concessions for under 18

students and the unemployed.

Huom! Esityslipulla pääsee myös Kia

näyttelyihin esityspäivänä.  

Tietoja näyttelyistä www.kiasma.�

Note! Tickets include admission to Ki

exhibitions on the day of the perform

Information about the exhibitions: ww

Mannerheiminaukio 2

Turunlinnantie 1, Itäkeskus 

, 

Villa Arttu, Hyvinkää

Wanha Villatehdas, O-rappu, 

Kankurinkatu 4–6


