




Tiia Kasurinen - konsepti, koreografia, esitys

Tiia Kasurinen on Tukholman taideyliopistosta vuonna 2017 valmistunut taiteilija ja
koreografi. Kasurinen on kiinnostunut mm. identiteetin, sukupuolen, katseen ja pop-
kulttuurin teemoista, ja tutkii niitä töissään maskeerauksen, visuaalisen
muodonmuutoksen ja liikkeen työkaluja hyödyntäen. Youtube-tutorialit ja
somaattinen liike kulkevat hänen töissään rinnakkain, luoden tunnistettavan
estetiikan. 
Kasurinen on työryhmän koollekutsuja.

Kasurisen henkilökohtainen portfolio:
https://tiiakasurinen.files.wordpress.com/2020/04/portfolio-tiia-kasurinen.pdf

Kasurisen kotisivut: https://tiiakasurinen.wordpress.com/

kuva: Akseli Kaukoranta





Olli Lautiola on freelance-äänisuunnittelija, joka on työskennellyt mm.
koreografi Miguel Gutierrezin kahdessa teoksessa (Cela nous concerne tous ja
I’m sitting on my aura), Tiia Kasurisen teoksessa "I'm not entirely here
(cybersad)", koreografi Duarte Valadaresin teoksessa (Rubble King) sekä
taiteilija Mikko Niemistön uudessa teoksessa (Astral Projections).
Ammattitanssijataustaisena säveltäjänä Olli on erikoistunut tanssiteosten
äänisuunnitteluun. 

Annukka Havukumpu on Helsingissä asuva freelance-vaatesuunittelija.
Aiemmin Annukka on työskennellyt REMAKE EkoDesignilla suunnittelija, jonka
aikana hän suoritti vaatetusalan ammattitutkinnon. Nykyään Annukka on osa
Lento Art Space -taidekollektiivia, jossa hän tekee tilaustöitä ja omia taiteellisia
projekteja. 

Sofia Linde on Tukholman taideyliopistosta valmistunut valosuunnittelija. Hän
on työskennellyt mm. valoyksikön päällikkönä Västmanlandsteaternissa,
Ruotsissa. Sofia työskentelee musikaalien, oopperan, teatterin ja tanssin
parissa: hän on työskennellyt mm. Kulturhuset Stadsteaternille, Riksteaternille
ja Folkteatern Gävleborgille. Sofian intohimo on luoda äänimaailmaan kanssa
vuoropuhelua käyviä valaistuksia. Sofia ei osallistu Saaren kartanon
residenssiin. 

Amanda & Lydia on vuonna 2015 perustettu helsinkiläinen queer-
performanssitaideduo, joka yhdistelee taiteessaan Voguingia, Burleskia ja
Drag-taidetta. Duon jäsenet Amanda Åkerlund ja Lydia Haapaniemi ovat
moninkertaisia katutanssien suomenmestaruusmitalisteja. 
Syksyllä 2020 Taideyliopiston ylioppilaskunta myönsi Akateemisen
kaunotaiteen palkinnon Amanda Åkerlundille ja Lydia Haapaniemelle osana
Gorgeous House of Gucci Finland -kollektiivia. 

ONSTAGE -työryhmä



Vasemmalla: Amanda & Lydia,
kuva: Tekla Valy
Oikealla: Tiia Kasurinen (asu:
Annukka Havukumpu, valot:
Sofia Linde). kuva: Saara Taussi

ONSTAGE - The Dance Concert (2023) Konsepti, koreografia ja esitys: Tiia Kasurinen / Lavalla myös: performanssitaideduo Amanda & Lydia / Äänisuunnittelu ja
kappaleet: Olli Lautiola ja Tiia Kasurinen / Valosuunnittelu: Sofia Linde / Pukusuunnittelu: Annukka Havukumpu / Tuotanto: Tiia Kasurinen / Osatuottaja: Zodiak - Uuden
Tanssin Keskus


