


 URB 13

PE·FRI 2.8. 16:00  avajaiset ∙ opening: kiasma wall  Kiasma
  17:00  avajaiset ∙ opening: Re-pUBlic  HERNEsaaRi
  18:00  avajaiset ∙ opening: BRad downey  siC-GaLLERia
  19:00  toisissa tiloissa: Parkkitalo  Kiasma/Q-PaRK 15/10 e 

La·SAT  3.8. 17:00  toisissa tiloissa: Parkkitalo  Kiasma/Q-PaRK 15/10 e

  12-16  Brad downey  siC-GaLLERia

sU·SUN 4.8. 15:00  toisissa tiloissa: Parkkitalo  Kiasma/Q-PaRK 15/10 e 
  12-16  Brad downey  siC-GaLLERia

Ti·TUE  6.8. 19:00  UrB13 Stoa  sToa 15/10 e 
 
KE·WED 7.8.  15:00   re-PUBliC -seminaaRi /seminar  Kiasma 
  19:00   leCtUre for every one  Kiasma ×  
  19:00  UrB13 Stoa  sToa 15/10 e 
  14-18  Brad downey  siC-GaLLERia 

To·THU  8.8. 14-18  Brad downey  siC-GaLLERia 
  19:00  SloaP  ×

PE·FRI  9.8. 17:00  i am a SPider  & vallaton  Kiasma 5 e 
  14-18  Brad downey  siC-GaLLERia 
  19:00  SloaP  ×

La·SAT 10.8. 12-16  Brad downey     siC-GaLLERia 
  15:00  i am a SPider  & vallaton  Kiasma 5 e 
  17:00  SloaP  ×   
  19:00  SloaP  ×

sU·SUN 11.8. 12–16  Brad downey  siC-GaLLERia
 

× ilmoitetaan myöhemmin ∙ will be announced later

tapahtumat maksuttomia, jollei toisin mainittu ∙ events are free if not otherwise stated

katso tarkennetut ohjelmatiedot ∙ check for updated programme: www.urb.fi 



URB 13 

kUtSUU SinUt tervetUlleekSi!

          
Kaupunki, sen paikat ja ihmiset ovat URB-
festivaalin kosketuspintoja maailmaan. Festivaali 
toteutetaan yhteistyössä monien taiteilijoiden, 
yhteisöjen ja toimijoiden kanssa. Se valtaa itsel-
leen väliaikaisesti tiloja parkkitalosta kokous-
huoneisiin ja pihoilta teattereihin. Festivaali 
tuo esiin joukon taiteellisia ehdotuksia, jotka 
heijastavat kaupunkikulttuurin moninaisuutta ja 
rikkautta. Ajassamme leijuu kysymys, olemmeko 
tuomittuja luomaan identiteettimme eriytynei-
den kulutustottumustemme kautta – näin myös 
suhteessa taiteeseen? URB vastaa rohkaisemalla 
raja-aitojen ylittämisiin ja ehdottamalla uusia 
lähestysmistapoja. 
        
Kysymys maailmankokemuksemme jaettavuu-
desta on keskeinen belgialaisen Sarah Vanheen 
luentoesityksessä Lecture For Every One. 
Kolmen päivän aikana eri puolilla Helsinkiä 
toteutettava projekti lähestyy erilaisia ihmisryh-
miä hellävaraisen provokatiivisesti ehdottaen 
että eroista huolimatta monet elämänkoke-
mukset ja käsitteet yhdistävät meitä. Toisissa 
tiloissa -ryhmä tuo festivaalille ensi-iltaan uuden 
teoksensa Parkkitalo. Se on yleisöä osallistava 
sukellus autojen maanalaiseen maailmaan, 
eräänlainen hetkellinen kollektiivinen muodon-
muutos. Suomalais-australialaisena yhteistyönä 
toteutetaan kaupunkitilaan sijoittuva teos Sloap. 
Sydneyssä vaikuttava Branch Nebula -ryhmä tuo 
yhdessä suomalaisen katulajien osaajien kanssa 
skeittausta, BMX-pyöräilyä, parkouria ja tanssia 
yhdistelevän kantaesityksen. 
                    
Tämän vuoden ohjelmasta löytyy teoksia ja teko-
ja, jotka viittaavat festivaalin varhaishistoriaan. 
Kahteen ensimmäiseen URB-vuoteen kuuluneet 
graffitiprojektit saivat aikanaan osakseen paljon 
positiivista ja negatiivista huomiota. Tänä 
vuonna yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen 
kanssa Kiasman pohjoispäätyyn toteutettava 
Kiasma Wall on päivitys ja pulssinotto tämän 

Belgian artist Sarah Vanhee´s lecture performance 
Lecture For Every One. During three days the 
project will approach various groups of people as 
a gently provocative lecture proposing that despite 
our differences we share many life experiences and 
concepts. Other Spaces collective will premiere 
a new work titled Car Park. This participatory 
journey to the underground world of cars can be 
described as a temporary collective metamorpho-
sis. Also situated in urban space is the Finnish-
Australian coproduction Sloap. Branch Nebula is 
a company working in Sydney, Australia, and they 
will collaborate with five local street style special-
ists to create a work combining skateboarding, 
BMX riding, parcour and dance. 
                                                
Some projects of this year’s URB refer to the early 
years of the festival. The graffiti projects Included 
in two first editions raised a fair amount of public 
controversy. This year the festival collaborates with  
City of Helsinki Youth Department in a six-week  
long graffiti project named Kiasma Wall. This 
structure will take place at the north end of Kiasma  
and it aims to act as an update and pulse taking 
on the present day discussion around graffiti art.  
The project titled Re-PUBlIC concentrating on  
Russian street art and en exhibition by Brad Downey 
at Gallery SIC are meant to open new perspectives 
to the contemporary international scene.The festi-
val is also happy to present projects and works by 
dance artists who have grown up during and with 
the festival and who are now transmitting their 
knowledge and skills to younger generation of 
urban dancers – starting from the age of seven! 

On behalf of the festival I wish to thank all the 
artists and partners. Without the great work of the 
Kiasma Theatre staff and festival workers URB 
would not be possible.

                                           
mikael aaltonen

hetken katutaidekeskusteluun. Myös venäläi-
seen katutaiteeseen keskittyvä Re-PUBlIC ja 
yhteistyössä Galleria SICin kanssa toteutettava 
Brad Downeyn näyttely avaavat näkymän alan 
kansainväliseen nykyhetkeen. Tänä vuonna 
neljättätoista kertaa järjestettävä festivaali voi 
iloita voidessaan tuoda esiin festivaalin myötä 
kasvaneen sukupolven omia projekteja, sekä 
aivan uuden sukupolven aina 7-vuotiaista katu-
tanssijoista lähtien! 

Festivaalin puolesta kiitän kaikkia taitelijoita 
ja yhteistyökumppaneita ja totean, että ilman 
Kiasma-teatterin henkilökunnan ja festivaali-
työntekijöiden hienoa työpanosta URB ei olisi 
mahdollinen.

UrB 13  

welComeS yoU!
    
               
The city and its places and people are the points 
of touch of URB Urban Art Festival with the 
world. The festival is a ten-day long project real-
ized in collaboration with many people, groups 
and institutions. It temporarily occupies places 
and spaces from car parks to meeting rooms 
and from backyards to theatres. URB presents 
a number of artistic proposals which reflect the 
multitude and richness of contemporary urban 
culture. On the other hand, a central question of 
our times is: are our identities as subjects wholly 
constructed by our diversified and segmented 
habits as consumers? URB answers by encourag-
ing us to overstep these barriers and to encounter 
new proposals.
                                     
The question of how we experience the world 
and if this experience can be shared is central in 



kiasma wall 
 pe ∙ fri 2.8.– su ∙ sun 15.9.  
 avajaiset pe ∙ fri 2.8. klo 16  
 kiasma 

Kiasman ja Baanan väliin nousee kuudeksi
viikoksi urbaanin katutaiteen seinä, Kiasma 
Wall. Yhdessä Nuorisoasiainkeskuksen kanssa 
toteutetun seinärakennelman pitkällä sivulla 
nähdään viikoittain vaihtuvien taiteilijoiden 
teoksia, ja kaksi lyhyempää sivua ovat kaikille 
avoimia. 

Between Kiasma Museum and the Baana 
cycle route, a wall of urban art will rise for 
six weeks. Co-produced with the Helsinki 
City Youth Department, the long side of the 
wall will present a constantly changing flow 
of artworks by different artists each week, 
while the shorter sides are open for all.

 PHoTo: aCToN 



 Jaywalking-kollektiivi 

passeRBy 
 kansalaistori / citizen’s square 

Helsinkiläinen katoavan taiteen kollektiivi
Jaywalking (Hannele Kirjavainen, Sara 
Pathirane, Kristina Sedlerova) kaappaa 
ohikulkijoiden varjoja kansalaistorilla. 
Passerby -interventiossa torin pintaan 
syntyy esiin nousevien ja hitaasti katoa-
vien varjojen rytmi iltapäiväauringossa.
    
Interventiot tapahtuvat festivaalin aikana 
ennalta määrittelemättöminä päivinä.

       
Hannele Kirjavainen, Sara Pathirane, and 
Kristina Sedlerova make up Jaywalking 
Collective, a Helsinki-based group for 
disappearing art. Passerby is an intervention 
capturing the shadows of those passing 
through, covering the surface of Kansalaistori 
with emerging and disappearing shadows, 
in the rhythm of the afternoon sun.
       
Passerby is happening throughout the 
festival, on indefinable days.

 PHoTo: saKU soUKKa 



toiSiSSa tiloiSSa / the other SPaCeS

 paRkkitalo
 pe ∙ fri 2.8. klo 19, la ∙ sat  3.8. klo 17, su ∙ sun 4.8. klo 15  
 kokoontuminen kiasman infossa ∙ gathering at kiasma info  
 liput ∙ tickets 15/10 € 

Jos olisin auto...
    
Parkkitalo on esitys, joka tapahtuu nimensä mu-
kaisesti autoille varatussa maanalaisessa tilassa 
aivan Helsingin keskustassa. Välitila johon nor-
maalisti tullaan vain sieltä poistumista varten, 
muuttuu yhteisen tutkimusmatkan kohteeksi. 
Parkkitalo on tila käyttäjiensä autoille, ei heil-
le itselleen. Mitä tapahtuu, jos autot korvataan 
henkilöillä? Mitä jos kiire ulos tilasta korvataan 
tilassa tapahtuvalla rauhallisella viipyilyllä? Mitä 
itsestämme tulee silloin esiin ja kuinka muuttuu 
suhteemme toinen toisiimme?
     
Toisissa tiloissa -ryhmän esitysten aiheena on kol-
lektiivinen muodonmuutos. Tällä kertaa muodon-
muutoksen aiheena ovat henkilöautot. Sen sijaan 
että etukäteen ihailisimme tai vihaisimme noita 
maailmamme kansoittavia otuksia, lähdemme liik-
keelle tosiasioiden tunnustamisesta: nyky-ihminen 
on autoileva olento. Parkkitalon tarkoitus on saa-
da tuo olento – autohenkilö – esiin sen omin eh-
doin ja kertomaan meille viisaus jota se kuljettaa 
mukanaan. 
    
 Esitys kestää noin 1,5 tuntia ja se koostuu 
 seuraavista vaiheista: 

  ℗ Kokoonpanolinja: kokoontuminen ja 
  ohjeistus parkkitalon ulkopuolella
  ℗ Pysäköinti: siirtyminen parkkitaloon 
  ja autohenkilöksi muuttuminen
  ℗ Odotus: parkkitalon tarkastelu auton 
  näkökulmasta
  ℗ Ajanviete: muunnelmia autohenkilönä 
  olemisesta
  ℗ Autonäyttely: paluu ihmiseksi. Videon 
  katselu. Videossa Toisissa tiloissa ryhmän 
  jäsenet haastavat autot juoksukilpaan.

Esityksen aikana yleisö kävelee, seisoo tai istuu yh-
dessä saamiensa yksinkertaisten ohjeiden mukai-
sesti. Esitys soveltuu kaikenikäisille ja -kuntoisille 
ihmisille. Esitykseen ei sisälly pakokaasua, kovaää-
nisiä efektejä eikä häikäiseviä valoja. 

If I were a car…
    
Car Park is a performance that happens literally 
in a space reserved for cars, underground in 
the Centre of Helsinki. A space that is mostly 
used for exit only will transform into a subject 
for shared exploration. A car park is a space for 
people’s cars, not for the car owners themsel-
ves. What happens if the cars are replaced by 
humans? What if the rush to exit the space 
could be replaced with easy lingering? What will 
be revealed, and how does it alter our relation-
ships to other people?
              
the other spaces group makes performances in-
vestigating collective metamorphosis. This time 
the subject for metamorphosis is a car. Instead 
of admiring or hating cars as creatures that fill 
our world, the starting point is to recognize the 
fact that the modern person is a motorist. Car 
Park aims to draw out that person – the car 
person – on his or her own terms, to tell the 
wisdom they inherit.
      
 The duration of the performance is approx. 
 1.5h and consists of following phases:

  ℗ Production line: gathering and guiding 
  outside the car park
  ℗ Parking: moving to the car park and 
  transformation into a car person
  ℗ Waiting: studying the car park from a
  car’s point of view
  ℗ amusement: variations of being a car 
  person
  ℗ Car exhibition: returning to human. 
  Watching a video where the members of 
  other spaces are racing with cars. 

During the performance the audience will stand 
or sit together according to guidance from the 
artists. The performance is suitable for all ages 
and all physical conditions. There will be no 
exposure to exhaust gas, loud effects or dazzling 
lights. 

suunnittelu & toteutus/planning & creation: ToIsIssA TIloIssA / 
oTHer spACes valosuunnittelu/light design: JANNe BJörKlöf 
äänisuunnittelu/sound design: JoHANNes VArTolA yhteistyössä/in 
cooperation with: Q-pArK

 PHoTos: miTRo HÄRKÖNEN, LaURi KoNTULa, PaULa TELLa, JaaKKo RUUsKa  



Brad downey 

 la ∙ sat 3.8.– su ∙ sun 18.8.   sic 
 avajaiset ∙ opening – pe ∙ fri 2.8. klo 18 
 aukioloajat ∙ opening hours: 
 ke ∙ wed – pe∙ fri 14–18, la ∙ sat & su ∙ sun 12–16 

Brad downeyn (s. 1980 USA) taiteellinen työskentely tapahtuu usein julkisessa tilassa. Hän ei 
käytä kaupunkia pelkästään maalauspohjana, vaan hyödyntää kaupunkitilan fyysisiä element-
tejä kokonaisvaltaisesti: Downeyn käsittelyssä lyhtypylväät, roskikset ja puistonpenkit muutta-
vat yllättäen muotoaan. Downey leikkii kaupunkitilassa situationistien jalanjäljissä ja haastaa 
meidät katsomaan arkisia asioita uusin tavoin. Teokset voivat olla suuritöisiä, lähes monumen-
taalisia veistoksellisia tekoja tai pienimuotoisia, lähes huomaamattomia eleitä kaupunkiympä-
ristössä. Brad Downeyn taiteessa lapsenomainen leikkisyys yhdistyy huumorin ja oivalluksen 
sävyttämään kriittisyyteen kaupunkitilan käyttöä ja erilaisia valtarakenteita kohtaan.

URB-festivaalilla Downey toteuttaa SICille näyttelyn joka sisältää veistoksia, dokumentaarista 
materiaalia sekä grafiikkaa. Suosittelemme myös tarkkaavaisuutta kaupungilla liikkuessa, saa-
tat törmätä Downeyn teokseen ennalta määrittelemättömässä paikassa.

Brad downey (b. 1980, Us) has an artistic practice that often comes 
out in public spaces. Instead of using the city as a surface for paint-
ing, Downey exploits the physical elements of his urban surroundings 
comprehensively: lamp-posts, trash cans and park benches suddenly 
transform their shape and purpose. following in the footsteps of the sit-
uationists, he plays in city spaces and challenges others to see things in 
a fresh way. Downey’s works can be massive, monumental sculptures, or 
minimal, near-invisible gestures. A child-like playfulness meets humour-
ous criticism of the conventional uses of urban space and the power 
relations they speak of.

 PHoTo: BRaD DoW
NEY 



UrBaania kUvataidetta:

 JUliSteita kaUPUnkitilaan

UrBan PoSterS

kUvataidekURs si nUoRille / aRt coURse foR yoUth

 ma ∙ mon – su∙sun  5.–11.8.    villa arttu, hyvinkää 

Moskovalaisen taiteilijan aleksei iorshin vetä-
mässä työpajassa Hyvinkään Taidekoulun 
opiskelijat tekevät julisteita, jotka viedään 
esille Hyvinkään keskustassa olevan kauppa-
keskus Willan tapahtumatorille.
                                                     

Aleksei Iorsh (s.1963) on Venäjällä erittäin 
tunnettu karikatyyrien ja sarjakuvien piir-
täjä. Mainosalallakin työskentelevä Iorsh on 
yhä enemmän suuntautunut nykytaiteeseen. 
Omien töiden lisäksi hän toteuttaa kollektiivi-
sia taideprojekteja ja toimii riippumattomana 
kuraattorina.                                                   
                      

Iorsh on yksi kolmesta  RE-PUBLIC – Russian 
Art in the Streets -hankkeen tiimoilta Suomeen 
kutsutuista venäläisistä katutaiteilijoista.
                                   

moscow-based artist aleksei iorshin will create large 
posters in his workshop with the students of hyvinkää 
art school. the posters will be presented in the public 
square at willa mall, in the centre of hyvinkää.

aleksei iorsh (b. 1963) is a well-known caricaturist and 
cartoonist in Russia. working with advertising, iorsh 
became increasingly orientated towards contemporary 
art. on top of his own works, he realizes collective art 
projects and acts as an independent curator. iorsh is 
one of three artists invited to finland for the Re-pUB-
lic – Russian art in the streets project.

 PHoTo: EVGENiYa ZUBCHENKo 



Yksi elämä, sama lähiö on luotu yhdessä lasten ja 
nuorten kanssa URB-harjoituksissa ja kesäleirillä. 
Teos käsittelee heidän arkeaan eri puolilla Hel-
sinkiä. Tekstit ja tunnelma pohjautuvat lasten ja 
nuorten kanssa käytyihin keskusteluihin kiusaa-
misesta ja ystävyydestä. Teoksessa on esiintyjiä yli 
kymmenestä lähiöstä eri puolilta Helsinkiä.
              
                                           
Dance for Social Change on RAY:n rahoittama 
katutanssiprojekti. DFSC toimii Itä- ja Pohjois-
Helsingin kouluilla, joissa 09HHR järjestää mak-
suttomia katutanssikerhoja lapsille ja nuorille. 
      

One Life, Same Suburb is created together with 
children and youngsters attending the UrB-repeti-
tions and summer camp. the performance is about 
their everyday lives in helsinki, with texts and 
ambience  derived from the discussions with per-
formers about harassment and friendship. the per-
formers are from over ten different suburbs around 
helsinki.
                                  
dance for Social Change is a street dance project 
funded by ray. dfSC takes place in schools in east 
and north helsinki, where 09 hhr arranges free 
street dance facilities for children and youngsters.  
             

 URB 13 stoa 
 ti∙ tue 6.8. klo 19 & ke∙wed 7.8. klo 19    stoa  
 liput∙tickets 15 /10 €  

 yhteisnäytöksessä ∙ shared event with: vapaa aika & hetkessä 

esiintyjät/performers: 09 HELsiNKi 
HUmaN RiGHTs / DaNCE foR soCiaL 
CHaNGE -PRoJEKTiN LaPsET Ja NUoRET 
+ saRa HiRN, Kaisa NiEmiNEN Ja 
aNTTi UimoNEN koreografia ja ohjaus/
choreography and direction: saRa HiRN, 
Jimi KETTUNEN, Kaisa NiEmiNEN Ja 
aNTTi UimoNEN, saNNa YRJÄNHEiKKi 
tekstit/texts: DfsC-LaPsET/NUoRET 
Ja maTTi PENTiKÄiNEN valosuunnittelu/
light design: JaNi-maTTi saLo ääni/sound 
design: maTTi PENTiKÄiNEN/TEETH 
yhteistyössä mukana/in co-operation with: 
RaY, UUDENmaaN TaiDEToimiKUNTa 
Ja Kiasma-TEaTTERi.

09 helSinki hUman rightS /

danCe for SoCial Change

 yksi elÄmÄ, 
 sama lÄhiÖ 
 one life,
 same sUBURB 

 PHoTo: LiiNa aaLTo-sETÄLÄ 



vaPaa aika / free time

 tÄnÄÄn tomi 
 jÄttÄÄ 
 tyttÖystÄvÄnsÄ 

 tomi’s going to 
 leave his 
 giRlfRiend 
 tonight 
 

Tomilla on edessään epämiellyttävä 
ilta. 
Illalla hän aikoo tavata tyttöystä-
vänsä ja erota. 
Päivälle pitäisi keksiä tekemistä. 
Ja pitää pää kasassa. 
Miltä näyttää? 

Vapaa Aika on tuore nuorten mies-
ten ryhmä, joka koostuu monissa 
liemissä keitetyistä katutanssijoista 
ympäri Suomen. Ryhmä perustettiin 
joulukuussa 2012. He ovat ystäviä, 
jotka kokoontuvat pelaamaan 
yhdessä konsolipelejä, saunomaan 
ja räppäämään.

Sijoita vapaa aikasi meihin.
Elämä tapahtuu pääasiassa vapaa-
ajalla.
       

Tomi’s got an unpleasant evening 
ahead. 
Tonight he is going to meet his 
girlfriend and break up. 
He needs to think of something to do 
during the day. 
And keep his cool. 
What does it look like?

Free Time is a new group of young 
men from all around Finland, with 
their roots in street dance among 
other things. The group was founded 
in December 2012. They are also 
friends who get together to play 
video games, go to the sauna, and 
rap.

Spend your free time with us. 
life happens mostly in free time.

 PHoTo: JaNi-maTTi saLo 

työryhmä/work group: HYTÖNEN, JUoPERi, 
KYLLÖNEN, LEiNoNEN, mÄÄTTÄ, saLo, 
TaPaNiLa, UimoNEN, VUoRisTo

 URB 13 stoa 
 ti∙ tue 6.8. klo 19 & ke∙wed 7.8. klo 19    stoa  
 liput∙tickets 15 /10 €  

 yhteisnäytöksessä ∙ shared event with: yksi elämä, sama lähiö & hetkessä 



                                                                

URB-festivaalilla ensi-iltansa saavassa 
teoksessa valovoimaiset tanssijat ja taita-
vat muusikot heittäytyvät koko olemuk-
sillaan luodakseen improvisaatiosta ja 
ennalta sovituista materiaaleista hetkessä 
syntyvää ja muodostuvaa koreografiaa. 
esiintyjien yhteistyössä syntyy rytmi-
kästä, riemukasta ja sielukasta tanssin 
ja musiikin juhlaa. Yksitoista värikästä 
persoonaa täyttää lavan niin ryhmänä 
kuin yksilönäkin. Hetkessä -teos on myös 
kunnianosoitus äskettäin edesmenneelle 
jazztanssin legendalle Matt Mattoxille ja 
hänen tekniikkaansa Suomessa monille 
sukupolville opettaneelle Tarja Rinteelle. 
Teoksen tanssijat saivat ensikosketuksen 
tekniikkaan nuorina tanssijan alkuina 
Rinteen opissa Tanssikoulu Tanssivintillä.
                                                                    

                                                                       
Rhythmitis, premiering at URB, uses pre-
arranged materials and the spark of the 
moment to generate improvisation-based 
choreography, a co-operation that drives 
towards skill, rhythm, joy, and a soulful 
celebration of dance and music. Eleven 
colourful personalities take the stage 
as individuals and as one unit together. 
Rhythmitis is an homage to the late jazz 
dance legend matt mattox, and to tarja Rinne, 
who has been teaching Mattox technique 
to generations of Finnish dancers. The 
performers first encountered Mattox 
technique through Rinne, as young pupils 
at Tanssivintti dance school in Helsinki.
                                                                                              
                       

 Rhythmitis 

 URB 13 stoa 
 ti∙ tue 6.8. klo 19 & ke∙wed 7.8. klo 19    stoa  
 liput∙tickets 15 /10 €  

yhteisnäytöksessä ∙ shared event with: yksi elämä, sama lähiö & vapaa aika  

 hetkessÄ 

tanssijat/dancers: mEERi aLTmEsT, ELiNa 
HÄYRYNEN, saRi maRiN, mERi PaJUNPÄÄ, 
aNNi RissaNEN, mERi TaKKiNEN, 
TaNELi TÖRmÄ, saaRa TÖYRYLÄ 
koreografia/choreography: TaRJa RiNNE & 
TaNssiJaT/DaNCERs muusikot/musicians: 
JaNNE aUViNEN, TERo RaNTaNEN, 
aaRNE RiiKoNEN asut/costumes: miLa 
moisio, Kaisa RissaNEN & TYÖRYHmÄ 
valosuunnittelu/light design: aNNa 
PÖLLÄNEN & JaNi-maTTi saLo 
tuotanto/production: saaRa TÖYRYLÄ, 
saRi maRiN & URB-fEsTiVaaLi 
teosta on tukenut taiteen edisämiskeskus



 Re-pUBlic – 
 rUSSian art in the StreetS  
 
semina aRi / seminaR

 ke∙ wed 7.8. klo 15   kiasma 
maksuton ∙ free  

Yhdessä suomi-Venäjä-seuran ja kansainvälisen 
re-AlIGNeD -projektin kanssa järjestetyssä semi-
naarissa tuodaan esiin venäläisten taiteilijoiden nä-
kemyksiä niin Venäjällä kuin muuallakin maailmalla 
tapahtuviin protestiaaltoihin. puhujina ovat mm. 
Petr Verzilov Voina-ryhmästä ja pussy riot-ryhmän 
yhteydestä, International festival of  Activist Art -ta-
pahtuman järjestäjä Tatiana Volkova sekä runoilija ja 
lauluntekijä Kirill Medvedev. Musiikillisesta annista 
vastaa protestilauluyhtye Arkady Kotz, ja tilaisuuden 
avaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. 

re-pUBlIC -tapahtuma levittäytyy 2.–11.8. väli-
selle ajalle eri paikkakunnille erilaisin työpajoin ja 
taideprojektein. Tapahtuman avajaiset ovat 2.8. klo 
17 Hernesaaressa (bussi nro 14:n päätepysäkin lä-
heisyydessä), jossa esitellään Alexey Iorshin, Alex 
Vens a.k.a SadFacen, Nikolay Olyenikovin kollektii-
visia taideteoksia. lisätietoja: www.re-aligned.net 

Arranged in co-operation with the Finnish-Russian 
Society and the RE-ALIGNED project, this seminar 
exposes and discusses  artists’ points of view towards 
ongoing political protests in Russia and elsewhere. 
The speakers are Petr verzilov from Voina group and 
also a close associate of Pussy Riot; tatiana volkova 
of MediaImpact, the organiser of the International 
Festival of Activist Art; kirill medvedev, a poet, singer 
and leading voice of the protest movement; as well as 
artists, curators and invited academics. Russian pro-
test band arkady kotz will also give a performance. 
The seminar will be opened by the Minister of Cul-
ture, Paavo arhinmäki.

RE-PUBLIC will take place from August 2-11 in 
various locations with different workshops and art 
projects. The opening on August 2nd at 5:00 PM at 
Hernesaari (near the end stop of the number 14 bus 
route) features collective art works by alexey iorsh, 
alex vens a.k.a Sadface and nikolay olyenikov. More 
information: www.re-aligned.net

 PHoTo: fiLiPE BRaGa 

tukija/supported by: oPETUs- Ja KULTTUURimiNisTERiÖ



Sarah vanhee / CamPo Be

 lectURe foR eveRy one   
 ke∙ w e d  7.8. klo 19    kiasma 

 maksuton ∙ free  

Lecture for every One ei ole esitys. se on tunkeilija, lahja, kaupungin läpäise-
vä miellyttävä virus. Tässä teoksessa taiteilija poistuu teatterista kohdatakseen 
maailman. Ystävällisen muukalaisen tavoin hän ilmestyy erilaisten yhteisöjen 
kokoontumisiin – työpaikkojen kokouksiin, oikeuden kuulemisiin, asukasyhdis-
tysten kokoontumisiin – antamaan lyhyen luennon.

esiintyjä ujuttautuu mahdollisimman moneen kontekstiin ja kysyy aina saman 
kysymyksen: miten, millä kielellä, on mahdollista lähestyä kaikkia kansalaisia, 
yksin ja yhdessä, tässä pirstoutuneessa maailmassa? onko sitä mahdollista 
tehdä muuten kuin sääntöjen, lakien, poliittisten viestien, massamedian tai 
mainosten puitteissa? onko todellisuudessa mitään jaettua viitekehystä edes 
olemassa? päämäärätietoisesti ja laajasti kaupungissa liikkuva Lecture For Every 
One on yritys puhua vapaasti tavalla, joka yhdistelee sekä yksityistä että yleistä. 

englanninkielistä versiota esittää Sarah vanhee ja suomenkielistä elina Pirinen.

Lecture for every One is not a show. It 
is an intruder, a gift, a pleasant virus 
spreading through the complex fabric of 
the city. In this creation, Sarah Vanhee 
escapes from theatre and goes out into 
the world. Like a friendly stranger, the 
artist enters community gatherings – a 
board of directors, a court hearing, a 
neighbourhood association – to give a 
brief lecture…

She infiltrates as many different contexts 
as possible, always asking the same ques-
tion: how, in which language, is it possi-
ble to address all citizens collectively and 

individually in our fragmented society? 
And can it be done other than through 
rules and laws, political messages, mass 
media or advertising? In truth, does a 
shared frame of reference exist today? 
Moving ambitiously and widely around 
the city, Lecture for Every One is an 
attempt to speak “freely”, in a gesture 
that combines the singular and the pub-
lic.

The English version is performed by 
Sarah vanhee and the Finnish one by 
elina Pirinen.

konsepti ja teksti /concept and text: saRaH VaNHEE yhteistyössä/created in collaboration with: JUaN DomiNGUEZ RoJo, BERNo oDo 
PoLZER, DiRK PaUWELs & KRisTiEN VaN DEN BRaNDE tuotanto ja nettisivut/management host organisations & website: KRisTiEN VaN 
DEN BRaNDE esiintyjä, englanti/performance english version: saRaH VaNHEE esiintyjä, suomi/performance finnish version: ELiNa PiRiNEN 
tuotantoapu/production assistance: BERT DE GEYTER & LiNDa sEPP PRoDUCTioN: CamPo (GHENT) yhteistuotanto/co-production: 
KUNsTENfEsTiVaLDEsaRTs & fRasCaTi PRoDUCTiEs (amsTERDam) tukijat/with the support of: sTUK KUNsTENCENTRUm (LEUVEN) 

 PHoTo: X-RaY DELTa oNE (cc by-nc-sa 2.0) 



 BranCh neBUla 

 s l o a p  
 t o   ∙ t h u  8.8. k l o  19, p e   ∙ f r i  9.8. k l o  19,  
 l a ∙ s at  10.8. k l o  17 & 19   
 tapahtumapaikka ilmoitetaan myöhemmin ∙  
 location announced later ∙ www.urb.fi  
 maksuton ∙ free 

Australian sydneyssä toimivan Branch Ne-
bula-ryhmän vetäjät Lee Wilson ja Mirabelle 
Wouters työskentelevät heinäkuussa Helsin-
gissä ja tuottavat ensi-illan UrB 13 festi-
vaalille. Sloap on yhteistyö viiden paikallisen 
kaupunkitilassa toimivan taiteilijan kanssa. 
BMX pyöräilijän, parkouraajan, katutanssijan 
ja kahden skeittarin muodostama ryhmä ottaa 
haltuunsa kaupunkitilaa tutkien sen seiniä, 
pylväitä ja asfalttia esityspintoina. 

Sloap on arkkitehtuuriin liittyvä termi, joka 
viittaa suunnittelussa ”ylijääneeseen” ti-
laan. Katulajien liikekieltä käyttäen Sloap 
antaa uuden ja luovan mielekkyyden tälle 
”ei-tilalle”. esiintyjät ehdottavat ennen ko-
keilemattomia liikeratoja, sekä etsivät uu-
sia haasteita ja tapoja kohdata ympäristö ja 
toisensa. Kaupungin hälinä jää hetkellisesti 
taka-alalle, kun täysin uusi katutaiteen esi-
tysmuoto syntyy.

Branch Nebula työskentelee monialaises-
ti performanssin, tanssin ja designin aloilla 
pyrkien kyseenalaistamaan valtakulttuurin 
konventiot. Usein yhteistyössä muiden kuin 
ammattilaisesiintyjien kanssa tehdyt teokset 
eivät ole helposti lokeroitavissa. Branch Ne-
bula on kiinnostunut yleisön kokemuksesta ja 
kaikesta, mikä liittyy nykykulttuuriin.

Branch Nebula’s lee wilson and mirabelle wout-
ers (Sydney, Australia), will be in residence at 
Kiasma, Helsinki in July 2013 to create a perfor-
mance for URB 13. Sloap is a new collaboration 
with five local Helsinki artists who habitually 
engage with the urban environment; skaters, 
BMXers, Parkourists and street dancers inhabit 
the concrete space for a month. They scour the 
walls, columns and concrete, their bodies acting 
as conduits for the vibrations of the space.

Sloap is an architectural term referring to ‘space 
left over after planning’. Sloap reconfigures a 
‘non-space’ as an inspiring and creative place, 
utilizing the gestures and the language of street-
styles to thread and weave meaning and form.

The audience experiences a transformation in 
which the performers transcribe with new lines 
of movement, prodding and poking, searching for 
challenges and ways of negotiating the environ-
ment and each other. Holding back the city, at 
least momentarily, they shift shape, forming and 
reforming like flowers unfolding, with BMX bikes 
and skateboards intermeshing with bodies.

Branch Nebula works across disciplines in perfor-
mance, dance and design to challenge mainstream 
cultural conventions. They often work with non-
conventional performers to collaboratively devise 
work that defies categorization. Branch Nebula 
interrogates the audience experience and explores 
contemporary culture as a means of creating ac-
cess and speaking to a broad audience. 

suunnittelu & ohjaus/planning & direction: LEE WiLsoN & miRaBELLE 
WoUTERs esiintyjät/performers: NiKoLai aLiN, PaNU PETTERi, maRiKa 
PEURa, aLEKsi RiTsiLa Ja JUKKa TaRVaiNEN äänisuunnittelu/sound 
design: JooNas PEHRssoN & PaULi RiiKoNEN tuella/with the support of: 
aUsTRaLia CoUNCiL

 PHoTo: BRaNCH NEBULa 



 PHoTo: LiiNa aaLTo-sETÄLÄ 

Vallaton on ryhmälähtöinen esitys, jonka esiintyjinä 
nähdään Helsingin kaupungin nuoria kesätyöntekijöi-
tä. esitys käsittelee aikaamme osallistujien näkökul-
masta. esityksen materiaali on koottu viiden työviikon 
aikana erilaisia esittävän taiteen ja kuvataiteen me-
netelmiä hyödyntäen. Vallattoman ohjaajia ovat elina 
izarra ollikainen sekä tatu engeström. esiintyjien liike-
kieltä on hiomassa myös tanssitaiteilija heli keski kallio.
                      

Teatteriohjaaja elina Izarra ollikainen on ohjannut 
esityksiä UrB - festivaalin lisäksi porilaiseen rakas-
tajat - teatteriin sekä Kuopion kaupunginteatteriin. 
Hän on käsitellyt esityksissään mm. siirtolaisuutta 
sekä onnellisuutta. Tatu engeström on helsinkiläinen 
kuvataiteilija jonka teoksia on ollut esillä suomessa 
ja ulkomailla. engeströmin teokset vaihtelevat galleri-
oissa ja museoissa esitettävistä installaatioista julki-
sessa tilaan sijoittuviin teoksiin. Hän on toteuttanut 
teoksen mm. hylättyyn junatunneliin sekä romanilei-
riin Helsingin Kalasatamassa. 

 ELINA IzARRA OLLIKAINEN, TATU ENgESTRöM  & työryhmä / WORKINg gROUP 

  VALLATON / THE UNRULY                        
 pe∙ fri 9.8. klo 17 & la∙ sat  10.8. klo 15    kiasma    liput∙ tickets: 5 €  

yhteisnäytöksessä ∙ shared event with: i am a spider 

The Unruly   is a collective work perfor-
med by young people employed by 
the festival in co-operation with the 
City of Helsinki. The performan-
ce deals with contemporary issues 
from the participants’ perspectives. 
The Unruly is directed by elina izar-
ra ollikainen  and tatu engeström , with 
material generated over a five-week 
process of various performing and 
visual arts methods. Dance artist heli 
keskikallio has acted as movement 
coach for the performers.      

In addition to two previous projects for URB Festival, theatre 
director Elina Izarra Ollikainen has directed for Pori-based 
Rakastajat Theatre and Kuopio City Theatre. In her works 
she has tackled issues such as illegal immigration and happi-
ness. Tatu Engeström is a Helsinki-based visual artist whose 
works have been exhibited internationally. His works range 
from gallery and museum installations to site-specific works 
in urban space. Previously he has realized one work in an 
abandoned railway tunnel, and another in a Romany camp 
in the Kalasatama area of Helsinki. 
      

EsiiNTYJÄT / PERfoRmaNCE BY: ViLLE JoKiNEN, oNNi HUUsKo, JoHaNNa KUKKa, DaViD 
moVaHED, PHiLiPPE PERoV, mimosa REPo Ja aNNa soRsa



 martta tUomaala 

 i am a spideR
dokUment tielokUva / docUmentaRy film

 pe∙ fri 9.8. klo 17:00   la ∙ sat 10.8. klo 15:00  
 kiasma-teatteri   liput∙ tickets: 5 €  

 yhteisnäytöksessä ∙ shared event with: vallaton ∙the unruly 

Skeittilaudat metelöivät. Skeittaajat oleskele-
vat ja pitävät näkyvästi hauskaa kaupunkiti-
lassa, muiden ollessa vain läpikulkumatkalla 
kohti velvollisuuksia. Pelottomuus, kivulle 
nauraminen ja rento elämä on sitä, mikä 
useimmiten tallentuu kameraan. I Am A Spi-
der avaa tämän kuvaston rinnalle skeittikult-
tuurin muita ulottuvuuksia.                    

Pääosin Sydneyssä ja Helsingissä kuvattu 
dokumentaarinen elokuva seuraa suomalais-
ten ja australialaisten skeittaajien yhdessä-
oloa. Todellisuus ja näennäisyys hämärtyvät 
skeittaajien unelmien, pelkojen, ristiriitai-
suuksien ja yhtäläisyyksien visualisoituessa 
keskenään erilaisissa ympäristöissä. Doku-
mentti kuvaa skeittaajien arkea kahdella eri 
mantereella.                                                 
                                                          
                         

Skateboards make noise. Skaters 
hang out in public, getting their 
kicks in the same urban space 
that most other people just pass 
through on their way to their daily 
duties. fearlessness, the ability 
to laugh at pain, and a generally 
relaxed life are what are usually 
make it to film when recording 
skate culture. I Am A Spider 
opens up other viewpoints.           
                                    
mainly filmed in Sydney and hel-
sinki, the movie follows finnish 
and australian skaters hanging 
together. reality and visibility 
blurs when the dreams, fears, dis-
cordancies and similarities of the 
skaters are visualised in differ-
ent surroundings, exposing the 
everyday lives of skaters on two 
continents.                     

ohjaaja, käsikirjoitus/directed and written by: maRTTa 
TUomaaLa kuvaaja/cinematographer: KERTTU 
HaKKaRaiNEN leikkaajat/editor: ViLLE HaKoNEN Ja 
JUssi saNDHU tuottaja/producer: miKKo HELmaNEN 
äänisuunnittelija/sound designer: iLmaRi JYsKÄ 
musiikki/music: JULiUs VaLVE tuotantoyhtiö/production 
company: WaCKY TiE fiLms oY rahoittajat/funded by: 
KoNEEN sÄÄTiÖ, sUomEN ELoKUVasÄÄTiÖ / ELiNa 
KiViHaLmE kesto/duration: N. 30 miN.

 PHoTo: KERTTU HaKKaRaiNEN 



Tsekkaa Kiasmassa myös Jouko Lehtolan täräyt-
tävä valokuvanäyttely. URB-esityslipuilla pääsee 
museoon saman päivän aikana ilmaiseksi. 

Jouko Lehtola (1963–2010) aloitti uransa 
1990-luvulla rock-tähtien ja kesän musiikkifes-
tivaalien kävijöiden kuvaajana. Vuosien saatossa 
aihepiiri muuttui vakavampaan ja yhteiskunta-
kriittisempään suuntaan. Hän kuvasi huume-
kuolemien paikkoja, kotiväkivallassa käytettyjä 
teräaseita, kolariautoja; merkkejä nuorison 
pahoinvoinnista ja syrjäytymisestä. 

Näyttelyssä on esillä Kiasman kokoelmien teok-
sia eri sarjoista. Näyttelyn yhteydessä esitetään 
Riitta Riihosen elokuva Valossa, Jouko Lehtola 
(2011), joka pohjautuu päiväkirjoihin, jotka 
Lehtola luovutti ohjaajalle. 

At Kiasma you can also check Jouko Lehtola´s 
mind blowing photo exhibition. With UrB 
festival ticket you have free admission during 
the same day.

Jouko lehtola began his career in the 1990s 
with photographs of rock stars and people at-
tending summer music festivals. over the years, 
his themes became more sombre and socially 
critical. He photographed sites where people 
had died of drug overdose, sharp objects used 
in domestic violence, crashed cars, signs of the 
misery and exclusion of youth. 

The exhibition features lehtola’s works from 
different series in Kiasma’s collections. A film 
by Riitta Riihonen, Jouko Lehtola in Light 
(2011), is presented in conjunction with the 
show. The film is based on lehtola’s diaries he 
gave to the director.

JoUko lehtola

viattomUUden loPPU
end of innoCenCe 

 8.2.–18.8.   kiasma 2.krs ∙ 2 nd floor 

JoUko lehtola

PiKKU PUNKKaRi saRJasTa NUoRET saNKaRiT, 1995–1996
LiTTLE PUNK RoCKER fRom THE sERiEs YoUNG HERoEs

KUVa / PHoTo: VaLTioN TaiDEmUsEo / KUVaTaiTEEN KEsKUsaRKisTo / 
fiNNisH NaTioNaL GaLLERY / CENTRaL aRT aRCHiVEs / PETRi ViRTaNEN



 lipUt / 
 TiCKeTs 

liput esityksiin / 
Tickets for performances: 
 15/10 e
 
I Am A Spider & Vallaton /The Unruly : 
 5 e 

Varaukset / Reservations: 
 +358 (0)9 1733 6501 

liput ennakkoon Kiasman Infosta 1.7. alkaen / 
Tickets in advance from Kiasma Info from 1.7. 
         
sToA: ovilipunmyynti tuntia ennen esityksen 
alkua / Tickets from the door one hour before the 
showtime.
       
Alennusliput alle 18-vuotiaille, opiskelijoille ja 
työttömille / Concessions for under 18-year olds, 
students and the unemployed.

 tapahtUmapaikat / 
 VenUes 

KIAsMA 
Mannerheiminaukio 2
sToA 
Turunlinnantie 1, Itäkeskus
sIC 
Makasiini l3, Jätkäsaari 
Tyynenmerenkatu 6 C, 3. kerros
lAsTeN JA NUorTeN TAIDeKesKUs 
Villa Arttu, Hyvinkää 
Wanha Villatehdas, o-rappu, Kankurinkatu 4-6 
 

 

 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
Tuotanto ja viestintä / 
Production and communications: 
sanni pajula 
+358 (0)40 725 3819 
Vastaava tuottaja / Kiasma-teatteri
Performing arts curator: 
Jonna strandberg 
+358 (0)400 179057
Graafinen sunnittelu / Graphic design: 
petri summanen 
Tekninen työryhmä / Technical team: 
Mari Kujala, Jani-Matti salo, 
Joonas pehrsson, pauli riikonen
Harjoittelijat / Interns: 
emma Abendstein, liina Aalto-setälä

TUKiJaT / SUppoRTERS:

YHTEisTYÖssÄ / IN coopERATIoN WITH:




