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Fluxee-klubilla performanssia, matkalaukkurunoutta ja 
biojäteanimaatio 
 
FLUXEE – kantaaottavan taiteen ja kokeellisen viihteen klubi  
30.1.2010 klo 21-02 TEHDAS Teatterissa, Manillassa 
 
Tämän kevään ensimmäisen Fluxee-klubin ohjelmassa on luvassa matkalaukkurunoutta, musiikkimatkailua 
halki Suomen, lauantai-illan huumaa New Yorkilaisittain sekä animaatio biojätteestä. Ovet aukeavat klo 21. 
Baari on auki koko illan ja viihtyvyydestä vastaa DJ Köyliö. Vuoden 2010 alusta Fluxeen uutena kuraattorina 
Aapo Korkeaojan rinnalla aloittaa performanssitaiteen läänintaiteilija Leena Kela. 
 
Klubin taiteilijat ja teokset 30.1.2010 
 
Paavo J. Heinonen: Matkalaukkurunoutta 
Viihderunoilija Paavo J. Heinonen (Oulu): Matkalaukkurunoutta. Lämmittelyohjelmana Esan keittiössä: 
Sorbuspiimä. 
 
Maakuntien Suomi: Musiikkimatka halki Suomen 
Maakuntien Suomi on porilaistaiteilijoiden Heikki Hautalan, Jussi Matilaisen, Iida Nikitinin ja Jussi Suvannon 
muodostama kvartetti, joka tulkitsee maakuntalauluja, kansallisia erityispiirteitä ja henkilökohtaisia traumoja 
moniaistillisessa esityksessään. 
 
Johanna MacDonald: Laiv from Nuu Jååk, ets Säätödei Nait Laiv 
Johanna MacDonald opiskeli teatteria Torontossa ja muutti Suomeen vuonna 2002, missä hän työskentelee 
kokeellisen teatterin parissa ja on kiinnostunut fyysisestä ilmaisusta, butosta, runollisista kuvista ja ruumiin 
rajoista. Hän valmistelee MA - tutkintoaan esitystaiteen ja teorian koulutusohjelmassa 
Teatterikorkeakoulussa, ja tarkastelee kysymystä keskittymisestä ja keskeytyksestä esityksessä. Hänen 
viimeaikaiset sooloperformanssinsa perustuvat aikaan, jota hän jakaa nopeuden/hitauden, nälän, ruumiin 
muutosten ja toistettujen tehtävien avulla. 
”Yhtäkki se huomasi, että sen kieli oli muutunut. *Laiv from Nuu Jååk, ets Säätödei Nait Laiv* kysyy: voinko 
olla hauskaa suomeksi?” blog.happeningfish.com 
 
performance installation: a performance installation 
Tilassa on tapahtuma, joka muodostuu kehoista, tekstistä, videosta ja äänestä. Ttapahtumien kulku perustuu 
improvisaatioon ja luodaan reaaliaikaisesti ilman ennakkosuunnitelmaa. Jokainen hetki on päätös. Jokainen 
päätös on vaikutusvaltainen ja autonominen. Tapahtuman elementtien ja päätösten läheneminen 
muodostavat installaation. 
Emily Sweeney ja Bilwa, tanssi/musiikkiduo USA:sta, joka työskentelee yhdessä nimellä perpetual 
mvmt<>snd, ovat parhaillaan Titanikin SUMU residenssitaiteilijoina. Heidän joukkoonsa liittyvät myös 
Mariella Greil ja Werner Moebius, jotka ovat molemmat kotoisin Itävallasta ja työskentelevät tällä hetkellä 
Lontoossa. perpetualmvmtsnd.org, wernermoebius.net, mariellagreil.net 
 
Niina Suominen: Hyvä meininki 
Hyvä meininki on Niina Suomisen kokeellinen animaatioelokuva biojätteeksi luokitellusta ruoasta. Päivittäin 
valtava määrä ruokaa päätyy kaatopaikoille, koska sen katsotaan olevan ihmiskäyttöön soveltumatonta. 
Elokuvassa Hyvä meininki tätä pois heitettyä ruokaa on käytetty animaation materiaalina. Lopputulos on 
erilaisten eloperäisten materiaalien leikkisä tanssi.  
Tässä pelissä toisen tappio ei ole kenenkään voitto, vaan kaikki häviävät. Luusereiden maailmassa vallitsevat 
omat lainalaisuudet ja aina hyvä meininki. 
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Lisätiedot sekä haastattelu- ja kuvapyynnöt: 
Leena Kela p. 040 - 732 3628 leena@leenakela.com tai Aapo Korkeaoja p. 041- 536 2642 aapo@m-cult.org 


