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Yeong Ran Suh. Kotipaikan muisto & Thore Jürgensen. Nainen ja tiikeri, 2015
Yeong Ran Suh (s. 1984 KR) &  

Thore Jürgensen (s. 1978 DK)  

Performanssityöpajat ja -esitys 23.1.–13.2.  

Jooga 21.1.–14.2.  

Näyttely 13.2.–24.2. Tarvontorin liikekeskus. 

Residenssi 4.1.–25.2.2015 

Yeong Ran Suh on tanssija ja koreogra, joka töissään tutkii eri kulttuureja, vanhoja uskomuksia ja

tapoja. Hänen Kotipaikan muisto -performanssityöpajaansa osallistui kolmen viikon aikana 5 naista,

jotka jakoivat vahvimpia mielikuviaan lapsuuden kotipaikoistaan sekä lempipaikoistaan ja ikävistä

kokemuksista Raumalla. Muistot siirrettiin liikkeiksi ja tilalliseksi ilmaisuksi improvisaatiotanssin

keinoin. Performanssissa osallistujien kertomukset ja liikkeet sekoittuivat toisiinsa ja muodostivat

kuvan ihanasta Raumasta. Taiteilija halusi samalla oppia ymmärtämän suomalaista kulttuuria ja

koki näiden tarinoiden auttaneen siinä.

Koreograan Heta Haaslahti, Hulda Leifsdottir, Liza Maranan Jenni Suominen ja Leena Uusitalo

suunnittelivat yhdessä Yeong Ran Suhin kanssa. 

Thore Jürgensen on kiipeilijä ja taidemaalari, jonka näyttelyssä oli kaksi teemaa: ensimmäinen osa

liittyi yhteistyöprojektiin Yeong Ran Suhin kanssa ja toinen Tiikeri ja nainen liittyi korealaiseen

maalaustraditioon. Kotipaikan muisto -performanssityöpajojen aikana Jürgensen piirsi lyijykynällä

osallistujien muotokuvat ja sen jälkeen teki niistä suuret hiilipiirustukset sekä maalatut

muotokuvat. Kuviinsa hän sai inspiraatiota naisten kertomista tarinoista, heidän

luonteenpiirteistään ja energiakentistään. Muotokuvien yhteydessä oli esillä naisten kirjoittamat

muistot.

Toinen osa 호랑이와 여자 (tiikeri ja nainen) sai lähtökohtansa Jürgensenin Korean-vierailujen

aikana heränneestä kiinnostuksesta sanojen graasuuteen ja maalausten perinteisiin aiheisiin.

Tiikeri on aina pyhä olento, joka suojelee vuoria vuorenjumalan kanssa. Myös vanhat korealaiset

tarina alkava yleensä: ”Olipa kerran aika, jolloin tiikeri poltti… ” Tiikeriä on kuvattu erilaisin

symbolein heijastelemassa ihmisten haluja tai alitajuntaa. Se esiintyy myös erilaisissa kuvastoissa

saduista alkaen ja päätyen alastomien naisten kanssa luksusmerkkien mainoksiin.

Jügensenin rouheissa maalauksissa on voimaa ja energiaa, joiden hän toivoo tuovan mieleen

eteläamerikkalaisten maalausten värit ja elinvoiman. Hän halusi tässä näyttelyssä myös leikitellä

pyhän tiikerisymbolin, masokistisen minän ja lapsellisen mielikuvituksen sekoituksella, jotta

katsojat voisivat nauttia tiikerin 호랑이 eri muunnoksista.

Residenssinsä aikana Yeong Ran Suh piti myös joogatunteja.

Yeong Ran Suhilla (s. 1984) on kandidaattitutkinto muoti- ja tekstiilisuunnittelusta sekä maisterin tutkinto

koreograasta. Hän on opiskellut myös joogaopettajaksi ja osallistunut Hanna Brotheruksen yhteisötanssiprojektiin

Koreassa. Suh tekee vapaaehtoistyötä kehitysvammaisten ja mielisairaiden lasten parissa tanssin puitteissa sekä

opettaa peruskouluissa.

Thore Ib Jürgensen (1978) on geofysiikan kandidaatti ja opiskellut arkkitehtuuria Kööpenhaminan kuninkaallisessa

akatemiassa. Hän on työskennellyt kiipeilytietämystä vaativissa teatteriproduktioissa akrobaattien kanssa ja mm.

vuonna 2012 hän toimi Kööpenhaminan kiipeilykisojen pääorganisaattorina.  
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