TIEDOTE, JULKAISUVAPAA HETI

Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2018 pääohjelmiston avaa Tuire Tuomiston ohjaama SHAWARMA –
Pahan koreografia. Shawarma on esitys meistä, harmittomista lampaista. Sivustakatsojista. Meistä, jotka olemme
kuuliaisia, velvollisuudentuntoisia ja kurinalaisia. Ei kai siinä ole mitään pahaa?
Esitys ruumiillistaa ihmisen, joka rimpuilee syyllisyytensä kanssa. Se on antroposeenin aikakauden grilli, joka kiertyy,
pyörii ja päihdyttää.
Pitääkö meidän päästä pahasta?
Shawarma - Pahan koreografia on kevätjuhla, jossa kaikki alkaa ja loppuu.
Teoksessa esiintyvät Emilia Kokko, Mammu Rankanen, Juha Ekola, Timo Torvinen, Markus Lindén, Heta Keskinarkaus
sekä pari yllätysesiintyjää.
SHAWARMA – Pahan koreografia Öljysäiliö 468:ssa, Kruunuvuorenrannassa la 5.5. klo 18 (e-i), su 6.5. klo 18, to 10.5.
klo 18, pe 11.5. klo 18 ja su 13.5. klo 15.
Esitys kestää noin tunnin, eikä sitä suositella alle 16-vuotiaille.
Tuire Tuomisto on ohjaaja (TeM), näyttelijä (FIA) ja esitystaiteilija. Tuomisto on työskennellyt Todellisuuden
tutkimuskeskuksessa monenlaisissa rooleissa; ohjaajana, dramaturgina, visualisoijana, taiteellisena vastaavana sekä
näyttelijänä mm. teoksissa Rmeo & Ulia (2014), The Other (2012), Yksinäinen Ratsastaja – Esitys masennuksesta osat 12 (2009) ja Toter sucht Arbeit Teil - Kuollut etsii työtä osat 1-3 (2008), Ihmisiä, eläimiä (2006). SHAWARMA – Pahan
koreografia -teoksessa tiivistyy Tuomistolle ominainen yhteiskunnallisten ja poliittisten aiheiden ruumiillistaminen
inhimillisiksi olemassaolon kysymyksiksi: Miten täällä ollaan? Miten täällä pitäisi olla?
Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu esitystaiteellisten seikkailijoiden kollektiivi, jonka
pyrkimyksenä on havainnoida, kyseenalaistaa ja uudistaa todellisuutta tekemällä esityksiä. Suurin osa ryhmän
esityksistä tapahtuu perinteisten esitystilojen ulkopuolella: kadulla, metsässä, gallerioissa, festivaaleilla, työpaikoilla ja
ihmisten kodeissa. Shawarma – Pahan koreografia on Todellisuuden tutkimuskeskuksen vuoden 2018 pääohjelmiston
ensimmäinen esitys.
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Öljysäiliölle pääsee parhaiten bussilla nro 88 Herttoniemen metroasemalta. Bussista poisjäänti Haakoninlahdenkadun
pysäkillä, josta kulku säiliölle jalan opasteita seuraamalla. Säiliön alueelle pysäköinti on yleisesti kielletty, mutta
liikuntarajoitteiset pääsevät ajamaan ja pysäköimään säiliön pihaan. Öljysäiliössä kulkeminen on esteetöntä.
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