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I juni har Mad House premiär på Liisa Penttis soloverk Cloudbody
I juni 2020 har Mad House premiär på Liisa Penttis soloverk Cloudbody - an ecology of dreams #2 som är ett
verk för dans, video och ljud. Den första delen, Cloudbody #1, ett somatiskt hörspel visades på Viirus studio i
september 2019. Cloudbody #2 fortsätter dialogen mellan den poetiska kroppen och åskådaren. Det är en
dans om transformationer, drömmar och förnimmelser, identiteter, lager, minnen och livet efter döden.
Dans, video och ljud är jämlika element i föreställningen. Jouni Tauriainens ljuddesign baserar sig på den
hörspelsaktiga ljudvärlden från den första delen och närmar sig åskådaren genom sömnens och det
undermedvetnas logik. Utgångspunkten för video- och ljusdesignen är speglingar, gränssnitt och minnen.
"Cloudbody är ett försök för mig, att komma ihåg något som jag kanske aldrig har upplevt själv - något som
ibland hördes eller drömdes om som barn," säger designern Fabian Nyberg.
Cloudbody-serien fortsätter arbetet som fick sin början i The Body-duon (2017), som utforskar kroppens
betydelse, det komplexa i att ge betydelse och kroppsliga metamorfoser. "Jag har velat ta fram kroppens
potentiella gränslöshet och förändringar som skapar intryck av obönhörligt och mjukt formbart molnigt,
bilder och tankar som inte kan fångas", säger Pentti. Verket är inspirerat av kompositören Max Richter's
album Memoryhouse och neo-materialismen som en filosofisk trend.
Cloudbody #2 är en dans vid en tidpunkt då vi inte vet hur världen kommer att se ut om ett år. Det är en dans
om dans och att uppträda, om hur tidens betydelse upphör, om fjärilseffekten och om drömmar där vi lever
lyckligt i alla våra dagar.
Föreställningar på Mad House Helsinki, Verkstadsgatan 2a, Teurastamo, Fiskehamnen

9.6 kl 18:00 PREMIÄR
10.6 kl 18:00
12.6 kl 20:00
13.6 kl 20:00
14.6 kl 18:00
16.6 kl 18:00
17.6 kl 18:00
18.6 kl 18:00
Koncept: Liisa Pentti
På scen: Liisa Pentti
Ljuddesign: Jouni Tauriainen
Visualisering: Fabian Nyberg
Producent: Inari Pesonen
Produktion: Liisa Pentti + Co
Foton: Fabian Nyberg
Liisa Pentti + Co är en dansgrupp i Helsingfors vars värden är konstnärlig kompromisslöshet och den egna
rösten. Gruppens konstnärliga profil grundades år 2000 och befinner sig i dans, scenkonst och det samtida
teaterlandskapet. Arbetet präglas av experiment och sökandet efter nya uttrycksformer.

