
Esityspäivämäärät & alustajat
to 11.3.  Kantaesitys  (ei alustusta)
la 13.3.   Japanilainen tuoksukulttuuri   Sami Hilvo, toimitusjohtaja, Lisn, Helsinki 
pe 19.3.  Japanilaisen arkkitehtuurin estetiikka   Riitta Salastie, arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori
la 20.3.   Chadô ‒ teen tie  Jouni Elomaa, lehtori (MA), Tukholman yliopisto; 
       auktorisoitu Chadô-opettaja
su 21.3.su 21.3.  Kimono  Silja Keva, suunnittelija (VTM), 
       Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS
ke 24.3.  Japanilainen nainen  Annamari Konttinen, sosiologi (VTL), 
       Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus  CEAS

Esityspaikka:
Manilla-teatteri (Aurinkobaletti), Itäinen Rantakatu 64, 20100 Turku

Paketti- ja lippuvaraukset sekä lisätiedot:
Läntinen tanssin aluekeskus, p. 02 231 4212  |  info@l-tanssi.fiLäntinen tanssin aluekeskus, p. 02 231 4212  |  info@l-tanssi.fi
www.niinaairaksinen.net/sansui  |  Facebook: SOJIKU

TERVETULOA!
Ystävällisin terveisin,
SOJIKU-työryhmä

TEEPAKETTI     30 €/hlö

Sisältää
o  Asiantuntija-alustuksen 
    japanilaisesta kulttuurista
o  Haudutettua Sencha-erikoisteetä
o  Perinteisiä japanilaisia papumakeisia
o  Käsintehdyn o  Käsintehdyn origamin
    (perinteinen japanilainen koriste-esine)
o  Sansui ‒ Soljuva kivi ‒nykytanssiesitys 
     ja käsiohjelma

Arkipäivien aikataulu:
Klo 18.00-18.45   Alustus, tee ja makeinen
Klo 19.00-20.00   Sansui ‒ Soljuva kivi ‒esitys
  
Viikonloppujen aikataulu:
Klo 15.00-15.45    Alustus, tee ja makeinen
Klo 16.00-17.00   Sansui ‒ Soljuva kivi ‒esitys 

SUSHIPAKETTI      42 €/hlö

Sisältää
o  Len̓s Sushigallerian viisi sushipalaa
    (norimaki & nigiri)
o  Freixenet kuohuviinilasillisen
o  Asiantuntija-alustuksen 
    japanilaisesta kulttuurista    japanilaisesta kulttuurista
o  Haudutettua Sencha-erikoisteetä
o  Perinteisiä japanilaisia papumakeisia
o  Käsintehdyn origamin
    (perinteinen japanilainen koriste-esine)
o  Sansui ‒ Soljuva kivi ‒nykytanssiesitys 
     ja käsiohjelma

Arkipäivien aikataulu:Arkipäivien aikataulu:
Klo 17.30 alkaen   Sushi- ja kuohuviinitarjoilu
Klo 18.00-18.45   Alustus, tee ja makeinen
Klo 19.00-20.00   Sansui ‒ Soljuva kivi -esitys

Viikonloppujen aikataulu:
Klo 14.30 alkaen   Sushi- ja -kuohuviinitarjoilu
Klo 15.00-15.45    Alustus, tee ja makeinen
Klo 16.00-17.00  Klo 16.00-17.00   Sansui ‒ Soljuva kivi -esitys

Kevään voi kruunata uusilla ja avartavilla kokemuksilla tutustumalla japanilaiseen kulttuuriin 
Turusta käsin — Suomen eturivin tanssitaiteilijoiden siivittämänä. 

Tarjoamme Teille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä katsomaan ja kokemaan SOJIKU-nyky-
tanssiteossarjan II osa “Sansui ‒ Soljuva kivi” arvostetussa Aurinkobaletin Manilla-teatterissa. 
Olemme räätälöineet kaksi pakettivaihtoehtoa. Esityksen lisäksi pakettiin sisältyy Japani-aiheinen 
alustus sekä ylellistä maisteltavaa. 

Varaattehan pakettinne nopeasti mielenkiintoisiin iltoihin!Varaattehan pakettinne nopeasti mielenkiintoisiin iltoihin!

Tarjolla ylellinen kulttuurimatka Japaniin – Turussa!Tarjolla ylellinen kulttuurimatka Japaniin – Turussa!



Japanilaista estetiikkaa, kontrasteja ja minimalismia

Turkulainen freelance-koreografi Niina Airaksinen tuottaa vahvan japanilaisteoksen 
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ohjelmaan yhteistyössä 2011-säätiön ja Läntisen 
tanssin aluekeskuksen kanssa. Neliosainen teossarja ”SOJIKU ‒ Subjektiivinen otos Japanin 
ilmiöistä ja kulttuurista” tutkii japanilaisia ilmiöitä, estetiikkaa ja mentaliteettia tanssin keinoin. 

Sarjan ensimmäinen osa, sooloteos “Mokugo ‒ Ladattu hiljaisuus”, nähtiin jo viime syksynä Sarjan ensimmäinen osa, sooloteos “Mokugo ‒ Ladattu hiljaisuus”, nähtiin jo viime syksynä 
Jyväskylän Kaupunginteatterissa ja se sai erinomaiset arvostelut. Teossarjan toinen osa “Sansui 
‒ Soljuva kivi“ kantaesitetään nyt Turussa 11.3.2010. Syksyllä 2010 SOJIKU:n kolmas osa 
“Tanssia kameralle” tuo yleisölle Japanissa kuvatun videoteoksen sekä valokuvasarjan. 
Vuonna 2011 SOJIKU huipentuu japanilaiseen vastavierailuun ja yhteisesitykseen, jossa 
suomalaisia ja japanilaisia näkemyksiä toisistaan nähdään rinnakkain esitettynä.

”Sansui ‒ Soljuva kivi” 
pureutuu japanilaisen kulttuurin pureutuu japanilaisen kulttuurin väkeviin kontrasteihin. Teoksen liike kutoo yhteen elektronii-
kan tarkan geometrista mimiikkaa, samuraiden julmankaunista juurtuneisuutta sekä geishojen 
sensuellia herkkyyttä. Kontrastien lisäksi teos paneutuu japanilaisuudessa vahvana ilmenevään 
yksityiskohtien merkityksellisyyteen ja tekemisen pieteettiin.

Lavalla nähdään valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustettuja taiteilijoita. 
Myös alustajat ovat Suomen ehdotonta huippua.

Lisää sisällöistä ja työryhmästä 
www.niinaairaksinen.net/sansui

Facebook: SOJIKU 

SOJIKU-nykytanssiteossarjan II osa
Soljuva kiviSansui -



Manilla-teatteri  
  (Aurinkobaletti)
    Itäinen Rantakatu 64
       Varaukset p. 02 231 4212
          info@l-tanssi.fi
             www.niinaairaksinen.net/sansui

su 21.3. klo 15    
Kimono   /   Silja Keva,
suunnittelija (VTM), Turun yliopiston 
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS

KimonoKimono on perinteinen japanilainen asu. 
Aikaisemmin päivittäin käytettyyn asuun puke-
udutaan nykyään lähinnä elämän käännekohdi-
ssa kuten esim. häissä. Näyttävä naisen kimono 
koostuu paristakymmenestä osasta ja sen puke-
miseen liittyy monia sääntöjä. Alustuksessa 
tutustutaan muutamaan yleisimpään kimono
tyyliin ja näytetään miten naisen kimonoon 
pukeudutaan.

Silja Keva (VTM) toimii suunnittelijana Itä- ja 
Kaakkois-Aasian yliopistoverkostossa, Turun 
yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskes-
kuksessa. Hän on tutustunut kimonokulttuuriin 
työskennellessään ja opiskellessaan Japanissa. 
Lisäksi Keva on harrastanut ja opettanut japani-
laista paperintaittelutaidetta origamia yli 20 
vuoden ajan.

ke 24.3. klo 18 
Japanilainen nainen   /  Annamari Konttinen,
sosiologi (VTL), Turun yliopiston Itä-Aasian 
tutkimus- ja koulutuskeskus CEAS

Kuinka naiseus on määritelty ja moninkertaisesti 
uudelleenmääritelty japanilaisen yhteiskunnan 
sisällä? Minkälaisena länsimainen katse on 
nähnyt japanilaisen naisen? Miten kuvat ja ste-
reotyypit ovat ohjanneet länsimaisia käsityksiä? 
Kuka käsityksiä on luonut ja ohjaillut ja kenen 
tarpeisiin kuvia on tuotettu?

Konttinen opettaa Japanin nyky-yhteiskuntaan 
ja Itä-Aasian historiaan liittyviä aiheita Turun 
yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskes-
kuksessa. Hän on asunut, opiskellut ja työsken-
nellyt Japanissa yhteensä neljän vuoden ajan.

la 13.3. klo 15  
Japanilainen tuoksukulttuuri 
Sami Hilvo, toimitusjohtaja, Lisn Helsinki

'Japanilainen'Japanilainen tuoksukulttuuri' esittelee poltetta-
vien tuoksujen eli suitsukkeiden historiaa ja ny-
kypäivää Lisn-huonetuoksukonseptin muodossa 
sekä kertoo hajuaistin merkityksestä jokapäi-
väisessä elämässä.

Sami Hilvo toimii virallisena kielenkääntäjänä, 
tulkkina ja toimitusjohtajana yrityksessään, joka 
tuo, myy ja markkinoi 300 vuotta vanhan kioto-
laisyrityksen Shoyeidon Lisn-huonetuoksuja. 
Tammi julkaisee maaliskuussa 2010 Hilvon esi-
koiskirjan ja sen yksi sivuteemoista on hajuaisti. 
Hilvo on opiskellut ja työskennellyt Tokiossa yli 
viisi vuotta ja puhuu, lukee ja kirjoittaa sujuvaa 
japania.

pe 19.3. klo 18 
Japanilaisen arkkitehtuurin estetiikka 
Riitta Salastie,  arkkitehti SAFA, tekniikan tohtori

Salastie tarkastelee esityksessään japanilaisen 
arkkitehtuurin estetiikkaa.  Japanilaista tila-
ajattelua yhdistävänä tekijänä on ajan ja tilan 
yhteiskäsitteellisyyttä kuvaava MA-käsite.

Arkkitehti Riitta Salastie on väitellyt japani-
laisesta arkkitehtuurista. Hänellä on myös klas-
sisen ja modernin ikebanan opettajantutkinto ja 
oma japanilaisen kukkienasettelun luokka 
Helsingissä. Salastie on asunut Japanissa, 
Kiotossa yli seitsemän vuotta.

la 20.3. klo 15   
Chadô ‒ teen tie   /   Jouni Elomaa,  
lehtori (MA), Tukholman yliopisto, 
auktorisoitu Chadô-opettaja

ElomaaElomaa työskentelee Japanin kielen ja kulttuurin 
lehtorina, erikoisalana kirjallisuus ja perinteiset 
taiteet. Vuodesta 1989 hän on ollut myös 
Chadô-teetaiteen ensimmäinen suomalainen 
auktorisoitu opettaja. Elomaan alustus käsit-
telee perinteisen japanilaisen Chadô-teetaiteen 
estetiikkaa ja yhtymäkohtia muihin japanilaisiin 
taiteisiin.taiteisiin.

Maaliskuussa 2010
Japani-aiheiset alustukset 

/   SOJIKU-nykytanssiteossarjan II osaSoljuva kiviSansui -


