Pressmeddelande

Mad House-säsongen inleder med att behandla identiteten, trauman och
tabun
Juli Apponen: Life is hard and then you die – part 3
Den femte säsongen av Mad House går av stapeln 18.1-25.3.2018 i Södervik i
Helsingfors. Programmet är kuraterat av konstnärerna Sonja Jokiniemi, Mikko
Niemistö och Elina Pirinen, och presenterar bl.a. åtta internationella gästspel, tre
uruppföranden och grundandet av ett nytt politiskt parti.
På öppningsdagen för den femte säsongen framförs den sverigefinska koreografen,
regissören och scenkonstnären Juli Apponens soloverk Life is hard and then you
die – part 3, som är en självbiografisk perfomance-föreläsning. Verket har
presenterats i bl.a. Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Berlin och Barcelona, och får
nu sin Finlandspremiär. Verkets namn hittade konstnären på som 5-åring.
Juli Apponen intresserar sig för det omöjliga: i detta verk handlar det om
transsexualiteten och om trauman som kommit efter flera misslyckade
könskorrigerande operationer. Konstnären själv berättar att hon knappast skulle
minnas sina erfarenheter utan föreställningen. Det blir för mycket, liksom också
föreställningen blir för mycket, menar Juli.
– För åtta år sedan gjorde jag ett verk som heter Satisfying Curiosity. Det blev en
reaktion på känslan av att ett så oerhört intresse riktades mot min kropp och min
identitet, berättar Juli Apponen. Life is hard and then you die – part 3 är på sätt och
vis en likadan reaktion. Jag ville bemöta den nyfikenheten, men fullt ut och på mina
egna vilkor; allt eller inget!
Föreställningen bryter tabun och talar öppet om kroppen, om fysikaliteten och
sexualiteten. Där ligger också ett annat fascinerande ämne för konstnären; själva
misslyckandet, och hur du bättre kan bemöta det svåra i livet. Det är en
omskakande föreställning som lämnar en konstig känsla av lätthet efter sig.
Mad House är performanskonsthus som producerar experimentell scenkonst. Dess
hem ligger i Södervik i Helsingfors, men verksamheten sker där den behövs. Under
våren 2018 fungerar Presseriet (Tiivistämö) som både scen för internationell
scenkonst och som Mad Bar.
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