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Tiondeposicom
22 Mar - 23 Mar 2019
_Atelier de Paris / CDCN
Marc Lacourt
Pièce jeune public (dès cinq ans), Tiondeposicom du chorégraphe Marc Lacourt prend les
traits d'un joyeux bazar bigarré. Mais attention car, si comme pour le titre, l'assemblage
semble n'avoir ni queue ni tête, il se peut pourtant qu'il y ait un sens. Voire même plusieurs.
Une scène un peu foutraque, un danseur incongru : voici Tiondeposicom (2015) de Marc
Lacourt (MA Compagnie). Le sous-titre à lui seul détend : « Tiondeposicom. Ou le sourire
qui scotch sur la bave au loin ». Tout le monde est prévenu : le spectacle ne risque pas de
s’enliser dans un sérieux morose. Pièce modulable, accessible dès cinq ans, Tiondeposicom
promet quelques étonnements. Le titre déjà. Un mot trafiqué pour une pièce sur le rafistolage ;
un néologisme en forme de carambolage. Mais comme tout bon bricolage, le solo de, et par, le
danseur-chorégraphe Marc Lacourt est actif à plusieurs niveaux. S’il est ludique et
joyeusement bigarré, accessible aux enfants, il est aussi riche en évocations pour les adultes.
Sur scène, des éléments flottent. Carton, ruban adhésif, ficelle, kraft… À l’instar de l’artiste
Thomas Hirschhorn, auquel Marc Lacourt se réfère lorsqu’il évoque son travail : il utilise des
matériaux qui ne font pas peur.

Tiondeposicom de Marc Lacourt (dès 5 ans) : un joyeux
bricolage chorégraphique
Matériaux facilement accessibles, armoire bancale, pot de fleur d’appoint… Partout,
Tiondeposicom peut advenir. Sous un préau, dans un hangar, sur une scène : l’énergie est dans
l’imagination et la force du bricolage, d’assemblage. La perruque aux longues bouclettes
blondes ne fait même pas semblant d’être naturelle. Sur la tête de Marc Lacourt, elle fait
même plutôt semblant d’être sortie d’un imaginaire collectif solide. Le prince, la princesse, le
monstre, le fantôme… Marc Lacourt passe d’un personnage à l’autre, sur une composition
sonore bidouillée par lui-même. Mais attention aux bidouillages : ils sont parfois plus sérieux
et ingénieux qu’ils n’y paraissent. À la façon de la performance vidéo Le cours des choses de
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Hurjaruuthissa vierailevassa ranskalaisesityksessä näyttämölle
rakennettavan installaation esineet heräävät eloon.

Pierre Lison luo esityksen kuluessa kolmiulotteisen installaation, jossa esineet heräävät eloon.
KUVA: PIERRE PLANCHENAULT
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Lastenesitys
MA compagnie: Herra Muttin moppi Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.
Koreograﬁa ja ohjaus Marc Lacourt, esiintyjä Pierre Lison, valoajo ja
näyttämötekniikka kiertueella Abigaël Dutertre.
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yllätyksiä – riippuen siitä, mistä kulmasta asioita lähestyy ja katsoo, miten
ne ottaa vastaan. Tähän ajatukseen kiteytyy ranskalaisen nykytanssiryhmä
MA compagnien hurmaava, pieni lastenesitys Herra Muttin moppi, joka
vierailee tällä viikolla Tanssiteatteri Hurjaruuthissa.
Miksi ihmisellä on tarve maalata, muovata, piirtää, tanssia? Mikä tekee
taiteesta taiteen, ja mitä tarve tehdä ja kokea taidetta kertoo ihmisyydestä?
Lapset pääsevät esityksen aikana itse jäljittämään ja muodostamaan
vastauksia – ja niiden löytäminen voi avautua hyvin yksinkertaisena.
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PUOLITUNTISESSA Herra Muttin mopissa näyttämön lattia muodostaa

valkoisen neliön, josta erilaiset esineet – kuten rikkalapio, pallo, tuoli,
kenkä, taulu, polkupyörän pyörä ja pisuaari – löytävät pikkuhiljaa
tasapainoillen paikkansa. Osittain siivoojaa esittävän tanssija Pierre
Lisonin, osittain yleisöstä hetkeksi mukaan pyydettyjen lasten
asettelemina.
Pääseepä näkemässäni ensiesityksessä mukaan yhden opettajan kenkäkin,
joka teipataan pystyasentoon lattiaan.
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Syntyy näyttämön muodonmuutos, kolmiulotteinen installaatio, jonka
objektit yksi toisensa jälkeen heräävät eloon. Kun Lison nostaa kätensä
ilmaan, punainen takki tipahtaa naulakosta maahan. Kun hän tavoittelee
käsiinsä paperia lattialta, se lennähtää ilmaan.
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Kun lapset yleisössä nostavat jalkansa, kaapin ovi aukeaa ja sieltä kierii
kerta toisensa jälkeen lattialle sininen pallo. Ja kyllä: tämä naurattaa
lapsiyleisöä, paljon.
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Siivoojaa esittävä tanssija Pierre Lison asettelee esineitä. KUVA: PIERRE PLANCHENAULT

TEOKSEN luonut ranskalaiskoreograﬁ Marc Lacourt opettaa taiteellisen

työn rinnalla koululaisia ja taideopiskelijoita sekä pitää työpajoja
vankiloissa. Hän on viehättynyt 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
syntyneen readymade-taiteen ajatuksesta, ettei taidetta tarvitse keksiä. Se
on jo valmiiksi olemassa, joka puolella ympärillämme.
Kuten pisuaariteoksestaan Suihkulähde (1917) tunnetuksi tullut
ranskalainen Marcel Duchamp, joka käänsi taiteen koko idean
ylösalaisin. Enää tärkeää ei ollut taideobjekti sinänsä, vaan idea teoksen
takana.
Aikuisyleisö voi bongailla esityksessä myös muita viittauksia taiteen
historiaan.
Herra Muttin mopin tunnelma sijoittuu johonkin tyylitellysti hääräilevän,
älykkään ite-taiteilun ja hienostuneen lempeästi itselleen nauravan
mykkäelokuvan välille. Tanssi syntyy tilaan esineiden kanssa liikkeellisesti
keskustellen.
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JOKAISEN esityksen jälkeen on tulkattu keskusteluhetki, jossa yleisö saa

esittää kysymyksiä sooloesiintyjälle. Evääksi kotimatkalle Lison antaa
idean: ota tämä leikki mukaasi! Asettele kivet, kynät ja pallot kotona,
koulussa tai puistossa installaatioksi ja taiteile esineitä tasapainoilemaan
ylösalaisin keittiönpöydän reunaan.
Taidetta voi löytää kaikkialta!
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La compagnie
Marc Lacourt se prépare à une carrière
professionnelle dans la pédagogie du sport
(Licence STAPS – Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives).
Son parcours chorégraphique se fortifie auprès
des chorégraphes Toméo Vergès, Pierre-Johan
Suc et Magali Pobel (Cie Androphyne) et Laurent
Falgueiras. Depuis 2012, il a dansé pour Ambra
Senatore pour la création de John et de Un terzo
notamment.
Parallèlement à son expérience de danseur, il aime
intervenir dans de nombreux ateliers auprès des
enfants et adolescents, en écoles primaires ou
secondaires ainsi que dans des écoles d’art.
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