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Glims & Gloms vie katsojan ensi syksynä tanssiteatterimatkalle vieraisiin
kulttuureihin

Simo Heiskasen tanssiteos Helinä saa ensi-iltansa 19.8. Espoon kulttuurikeskuksessa. Teos on
omaleimaisen tutkimusmatkailija Helinä Rautavaaran inspiroima visuaalinen, afrikkalaisen tanssin ja
samban sykkeen täyttämä tanssiteatterimatka maailman ympäri. Teoksen musiikin säveltää Timo Hietala.
Teos pohtii Helinä Rautavaaran ristiriitaisen persoonan kautta humoristisesti eri kulttuurien kohtaamisen
haasteita – tilanteita, jotka eivät aina ole miellyttäviä tai luontevia. Helinä on myös tarina epävarmuudesta,
ailahtelevan mielen ristiriitaisuudesta ja sen synnyttämästä luovasta energiasta.
Koreografi Simo Heiskanen: ’Helinä Rautavaaran uteliaisuus ja ennakkoluulottomuus on edelleen
ajankohtainen teema tämän päivän Suomessa. Omakohtainen muistikuvani Helinä Rautavaarasta on
vuoden 1990 Kuopio tanssii ja soi –festivaalilta, jossa näin Helinän osallistumassa yhteistanssiin. Katsoin
runsaisiin puu- ja muovikoruihin sonnustautunutta, peruukkipäistä hahmoa hämmentyneenä. Helinän oma
taiteellinen tuotanto jäi kovin pieneksi. Hänen päätyökseen voikin sanoa hänen omaa persoonaansa ja sen
ympärille rakennettua performanssia.”
Työryhmä
Helinän käsikirjoituksen ja koreografian on tehnyt Glims & Glomsin toinen taiteellinen johtaja Simo
Heiskanen. Hän myös tanssii teoksessa. Musiikin säveltää Timo Hietala, joka on tehnyt lukuisia
arvostettuja draamasävellyksiä mm. Suomen Kansallisteatteriin, elokuviin ja radiokuunnelmiin.
Puvustuksen suunnittelee aiemminkin G&G:lle puvustanut Sari Suominen. Suomisen viimeisimpiä
puvustustöitä on mm. palkittu elokuva Postia Pappi Jaakobille. Naamioinnista vastaa Pekka Helynen, jonka
kädenjälkeä on nähty mm. Savonlinnan Oopperajuhlilla ja Kansallisteatterissa. Esityksen lavastaa lukuisia
näyttäviä lavastuksia aiemminkin G&G:lle tehnyt Metti Nordin. Valot suunnittelee tanssiteatterin
pitkäaikainen valosuunnittelija Pasi Pehkonen.
Esityksessä tanssivat Simo Heiskasen lisäksi, Jouni Majaniemi, Kaisa Niemi, Mikko Paloniemi, Elina
Pirinen ja Vera Tegelman. Lavalla nähdään myös muusikot Sami Koskela, Sara Puljula ja Ricardo Padilla.
Yhteistyö Helinä Rautavaaran museon kanssa
Helinä-teoksen yhteydessä Glims & Gloms tekee yhteistyötä espoolaisen Helinä Rautavaaran museon
kanssa. Näyttelykeskus WeeGeessä sijaitseva Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin ja kulttuurien väliseen
vuoropuheluun erikoistunut museo on antanut kokoelmansa Simo Heiskasen ja muun taiteellisen
työryhmän käyttöön.
G&G ja Helinä Rautavaaran museo tekevät syksyllä yhdessä myös yleisötyötä: yläkoululuokilla ja
lukiolaisilla sekä muilla ryhmillä on mahdollisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin opastetun museokäynnin
ja sen jälkeen nähtävän tanssiesityksen myötä. Tanssiteatterin ja museon välinen yhteistyö antaa näin
katsojille mahdollisuuden tutustua eri taidemuotojen tulkintaan samasta aiheesta.
Simo Heiskanen
Simo Heiskanen (s. 1969) opiskeli TEAK:n tanssitaiteen laitoksella vuosina 1991 - 95. Heiskanen on
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toiminut tanssijana, koreografina ja säveltäjänä Glims & Glomsin lisäksi mm. Helsingin
Kaupunginteatterissa, Kansallisteatterissa, Tanssiteatteri Hurjaruuthissa, Espoon teatterissa, Svenska
teaternissa, Wasa teaternissa, ruotsalaisessa Norrdanssissa, Aurinkobaletissa sekä lukuisissa free lance
produktioissa. Vuonna 2010 Simo Heiskanen on mukana myös Kansallisoopperan ”Nimeni on
Sormiradio”- tanssiseikkailussa.
Tanssiteatteri Glims & Gloms
Koreografit Simo Heiskanen ja Tuomo Railo perustivat espoolaisen tanssiteatteri Glims & Glomsin vuonna
1999. G&G on taiteellisesti kunnianhimoinen ja korkeatasoinen koko perheen tanssiteatteri, jonka
esityksissä yhdistyvät monet esittävän taiteen elementit. Glims & Gloms hyödyntää teoksissaan tanssin eri
lajeja ja perinteitä ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti.
Glims & Glomsille myönnettiin vuonna 2009 tanssitaiteen valtionpalkinto.

Lisätiedot
Glims & Gloms: Tuottaja Riitta Aittokallio, p. 050-354 5936, riitta.aittokallio@glimsgloms.com
Helinä Rautavaaran museo: Museolehtori Ilona Niinikangas, p. 09-816 31433,
ilona.niinikangas@helinamuseo.fi
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