
	 

Angles of  Existence  

	 	 Taiteellis-pedagoginen tanssiteos, nuorilta nuorille. 

Angles of Existence on nykytanssia ja videoprojisointia yhdistelevä tanssiteos. Teoksen 
taustalla on ollut tanssitaiteilija Suvi Niemisen ja silloisen tanssinopettajaopiskelija Silja 
Saarisen yhteinen pyrkimys löytää tapa integroida vastavalmistuva tanssija suoraan 
työelämään. Lähtökohtana oli löytää tapoja helpottaa taiteilijan siirtymistä opiskelijasta 
ammattilaiseksi. Angles of Existence -teos sai ensi-iltansa Lappeenrannan Nuijamiehessä 
16.10.2021.


Teoksen ympärille on vuonna 2021 
perustettu Project mvmt -hanke. 
Hankkeen tavoitteena on tukea ja 
kannustaa nuoria, jotka haaveilevat 
ammatista tanssin tai taiteen parissa. 
Työryhmä toivoo voivansa jakaa tietoa 
tanssitaiteesta ja tanssitaiteen 
kentästä, myös muille tanssista ja 
taiteesta kiinnostuneille. Työryhmän 
itselleen asettamat tavoitteet on 
tarkoitus saavuttaa mm. 
taiteilijatapaamisien ja taidetyöpajojen 
avulla. Nuorille suunnatuissa 
keskusteluissa keskiössä ovat 
taiteilijaksi kasvaminen ja oman 
taiteellisen uran luominen.


Suvi Nieminen on turkulainen 
tanssitaiteilija. Nieminen on esiintynyt 
vierailijana muun muassa Suomen Kansallisoopperassa ja 2019 hänet valittiin Läntisen 
tanssin aluekeskuksen Kiertoliike -taiteilijaksi. Nieminen työskentelee helsinkiläisessä 
Kinetic Orchestra -ryhmässä ja on yksi Turussa toimivan MP-kollektiivin perustajista. Hän 
työskentelee aktiivisesti tanssinopettajana, intohimoinaan lattiatekniikka ja partnerointi.


Silja Saarinen on lappeenrantalaislähtöinen tanssija/tanssinopettaja. Hän on 
Lappeenrannan tanssiopiston kasvatti ja unelma ammattitanssijan urasta vei Saarisen 
Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajalinjalle. Neljän vuoden opiskelun aikana 
kiinnostus esiintyjän ja taiteilijan työtä kohtaan kasvoi, jonka pohjalta yhteistyöprojekti 
Angles of Excistence sai alkunsa.




Project mvmt -hankkeen taustalla ovat tanssitaiteilijat 
Silja Saarinen ja Suvi Nieminen.



Project mvmt järjesti kolmiosaisen 
tanssikurssin Lappeenrannassa 
11.-17.10.2021. Kurssin mahdollisti 
kannatusyhdistys Attitydi ja se 
toteutettiin yhteistyössä 
Lappeenrannan tanssiopiston kanssa.


Kurssin ensimmäinen osa sisälsi 
nykytanssi- ja repertuaaritunnin, jossa 
osallistujat tutustuivat Angles of 
Existence -tanssiteoksen liikkeelliseen 
sisältöön esiintyjä Silja Saarisen 
kanssa. Toisessa osassa osallistujat 
pääsivät seuraamaan tanssiteoksen 
Angles of Existence -esitystä 
Kulttuuritila Nuijamieheen. Teoksen jälkeen järjestettiin yleisökeskustelu, jossa tekijät 
avasivat teoksen taustoja ja taiteellisia prosesseja vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. 
Kurssin viimeinen osa esitteli teoksen luomisprosessin eri vaiheita. Käytännönläheinen 
työskentely keskittyi taiteellisen työskentelyn erinäisiin prosesseihin, joita tutkailtiin 
koreografi Suvi Niemisen johdolla.


Yksi projektin keskeisistä tavoitteista oli luoda yhteys katsojaan. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa Kannatusyhdistys Attitydi oli merkittävässä roolissa. Yhdistyksen 
avustuksella Project mvmt:lla oli mahdollisuus saattaa suunniteltu yleisötyö 
päämääräänsä täysimittaisena. Hankkeen myötä pystyimme tuomaan eri taiteentekijöitä 
ja toimijoita yhteen ja näin ollen luomaan uusia verkostoja Lappeenrannassa toimivien 
tahojen välille. Olemme kiitollisia saamastamme tuesta ja lämpimästä vastaanotosta 
Attitydin puolelta. 

Project mvmtin tanssityöpajassa oli oppilaita 
Lappeenrannasta ja Imatralta.

Attitydin avustuksella järjestettiin kolmiosainen tanssityöpaja, 
jossa keskiössä olivat tanssitaiteilijana työskenteleminen ja 

oman taiteellisen uran luominen.


