


GHOST TOWN
Ghost Town combines circus, dance, media art and live foley.

The idea of an end can be difficult to accept, comprehend, 
or deal with in the modern world of eternal growth. 

In Ghost Town, the ‘end’ is a concrete, physical object that fills the space. 
Is it easier to process when its presence is acknowledged?

The total duration of the work is over four hours, 
and it will premiere at the Cirko - New Circus Centre in March 2022.

WORKING GROUP:

The work is a Finnish-English collaboration between Agit-Cirk from (FIN) 
and Makeshift Company (UK).

EMMA LISTER    concept, direction  www.makeshiftcompany.com
SAKARI MÄNNISTÖ   concept, direction, circus www.sakarimannisto.fi
EMMI PENNANEN    choreography, direction, dance 
HEIKKI KOSSI    direction, foley  www.h5.fi
AKU MERILÄINEN    direction, media arts www.akumerilainen.com
JESSICA HUN HAN YUN   lighting design  www.jessicahhy.com
ALICE WILLIAMSON   art design, puppet design www.designedbyalice.co.uk
JARKKO LEHMUS    dramaturge   www.lehmus.works

LOUHITALO



BACKGROUND
Ghost Town is an inter-disciplinary performance that explores the emotional process of the end. 
When the end penetrates our consciousness, it eats our every thought, plan, takes over our 
muscles, our voices, takes the air and space around us.

We experience endings constantly; we see on the news the extinction of animal species, forests, 
coral reefs and icebergs. Do these ends affect the individual less than, for example, the end of his 
or her own relationship? We have been warned since the 1980s about the changes to our climate 
we are causing, which, if it continues, will mean an end to a huge number of people, families, his-
tories, cultures. These terminations are both a concrete, physical objects in Ghost Town (by way 
of scenography) and an abstract concept; but their meanings are left intentionally open to viewers’ 
interpretation. Although the piece has a heavy theme, its execution will not be overly morally 
didactic. There is humour in the piece!

An essential part of the production is the connection between different fields of art, or the lack of 
connections. We use these links as a tool to produce motion, image, and audio material. 

BACKGROUND:

The work was inspired by Makeshift Company’s 
photo series, shot in the desert town of Rhyolite 
in the Nevada desert and available on 
Instagram: 
@makeshiftcompany, and on the group’s web-
site at www.makeshiftcompany.com.

In the series, two people are in a abandoned 
city in the middle of the desert. Named ‘Death 
Valley’, it is one of the hottest and driest places 
in the world. However, it has its own rich eco-
system - invisible to humans.

Local indigenous peoples call the valley 
Timbisha (stone-paint) and have shown that 
there is enough water in the area to sustain 
local life, but there is not enough water and 
minerals to run a casino, let alone an entire city.  



About the process
  
Ghost Town has moved on from the original series 
of images, but has kept their sense of emptiness, 
space, the relativity of time, slowness, expectations, 
memories, dreams and the space between two 
people. The manifestations of something missing: the 
buildings of a ghost town, the uncertainty of a failed 
relationship, memories of the late, ruined nature, 
something that still affects us in its absence.

As we make the presentation, we consider our atti-
tudes toward these feelings of loss, do we escape, 
cover them with something else, do we encounter, 
surrender, fight, receive, and nostalgia, blame oursel-
ves or someone else?

The material is generated through improvisations and 
through the links between the different disciplines of 
the working group. Some of the material originates 
from foley sounds, some from movement, media and 
some from juggling. One of our working methods is to 
remove the element from which it gave a section its 
initial impetus, making a ghost of it. The removed 
element is like a memory in motion, image or sound. 
It is interesting to see a clear connection with 
something that is no longer visible.

Structure of the piece:

1. Intro, in the lobby- 2h
2. Performance, Theatre- 1.5h
3. Outro, in the lobby-  0.5h

1. The first part is slow, and similar to an art instal-
lation. Set in the lobby or bar, the audience walk 
around two performers, looking at them from all 
directions, or simply absorbing the atmosphere. This 
connection humanises the performers.

2. The second part is a more conventional perfor-
mance in a theatre. The dancer and the juggler are 
in the centre of the space, enacting filmic scenes in 
car, using their disciplines at various intervals. Their 
action is punctuated and supported by live foley and 
live media, both executed by artists who are also on 
stage. As the piece progresses, the line between the 
disciplines blurs, who is leading who? Many sec-
tions play with time and the audience’s expectations 
of what performances should deliver. As the piece 
reaches its conclusion, a large black mass grows 
on stage, crawling in the direction of the auditorium. 
The set makes something lost physical. It grows into 
a space unseen until it cannot go unnoticed.

3.The third part takes place back in the lobby/bar, 
but during the performance the space is changed, 
people are missing, what is left?



TECHNICAL INFO
ON TOUR
Included on tour: 5-7 hlö TBC
Technical director on tour: TBC

Touring artists:
- Emma Lister
- Sakari Männistö
- Emmi Pennanen
- Aku Meriläinen
- Heikki Kossi
- Jessica Hung Han Yun
- Technical personnel

More information:
At least two performances in one performance venue, or five performances in the same area. Wi-
thin Europe, travel by land.

Accommodation:
- 6 en suite hotel rooms, at least 3 star hotel: One double room, five single rooms

Changing rooms
- 2 dressing rooms 
- Water, bananas and apples, as well as sweet and savoury snacks

TECHNICAL REQUIREMENTS
- Min height: 5-6m TBC
- Min stage: 8m x 8m TBC
- Min set-up time, hours: 10-12h, excluding the pre-set by the venue, TBC
- Min take down time, minutes: TBC



CONTACT

Sakari Männistö

+44 75 35049056

+358 40 8487911

info@agitcirk.com

www.agitcirk.com





GHOST TOWN
Ghost Town on monitaiteinen teos lopusta. 

Ghost Town yhdistää sirkusta, tanssia, mediataidetta ja live foleytä. 

Teos tutkii lopun emotionaalista prosessia. Esityksessä ’loppu’ on fyysinen asia, joka 
täyttää tilan. Loppua voi olla läntisen ikuisen kasvun nykymaailmassa hankala 

ajatella, käsittää tai käsitellä. Kun loppu on konkreettinen, fyysinen objekti, 
on sitä ehkä helpompi prosessoida ja sen läsnäolo tunnustaa. 

Teoksen kokonaiskesto on yli neljä tuntia, ja sen ensi-ilta on 
Cirko – Uuden sirkuksen keskuksessa maaliskuussa 2022.

TYÖRYHMÄ:

Teos on Suomalais-Englantilainen yhteistyö ja sen taustalla on kaksi esittävän taiteen toimijaa 
Agit-Cirk suomesta ja Makeshift Company englannista. 

Työryhmä:
EMMA MÄNNISTÖ-LISTER Suunnittelu, koreografia, ohjaus www.makeshiftcompany.com
SAKARI MÄNNISTÖ  Suunnittelu, sirkustaiteilija, esiintyjä www.sakarimannisto.fi
EMMI PENNANEN   Koreografia, tanssija, esiintyjä
HEIKKI KOSSI   Foley-artisti, esiintyjä  www.H5.fi
AKU MERILÄINEN   Mediataiteilija, esiintyjä  www.akumerilainen.com
JESSICA HUNG HAN YUN Valosuunnittelija   www.jessicahhy.com
ALICE WILLIAMSON  Pukusuunnittelija   www.designedbyalice.co.uk
JARKKO LEHMUS   Dramaturgi    www.lehmus.works

LOUHITALO



Teoksen tausta
Ghost Town on monitaiteinen esitys, joka tutkii lopun emotionaalista prosessia. Kun loppu tunkeu-
tuu tajuntaamme, se syö jokaisen ajatuksen, suunnitelman, ottaa haltuun lihaksemme, äänemme, 
vie ilman ja tilan ympäriltämme.

Koemme ja näemme loppuja jatkuvasti, kuulemme uutisia eläinlajien sukupuutosta - koskettaako 
yksittäistä ihmistä eläinlajin loppu vähemmän kuin esimerkiksi hänen oman parisuhteensa loppu-
minen? Meitä on jo 80-luvulta saakka varoiteltu aiheuttamastamme ilmastonmuutoksesta, joka 
jatkuessaan tulee tarkoittamaan loppua valtavalle määrälle ihmisiä, perheitä, sukuja, historioita, 
kulttuureja. Loppu on Ghost Town -teoksessa sekä konkreettinen fyysinen asia, että abstrakti 
käsite, sen merkitys jätetään teoksessa tarkoituksellisen avoimeksi katsojien tulkinnalle ja 
peilaukselle. Vaikkakin teos on teemaltaan raskas, sen toteutus sisältää paljon huumoria. 

Olennaisessa osassa teoksen valmistamista ovat eri taiteenalojen yhteydet, ja yhteyksien puuttu-
minen. Käytämme näitä yhteyksiä, tai niiden puuttumista, työkaluna liike-, kuva- ja äänimateriaalin 
tuottamiseen. 

TAUSTALLA:

Teoksen innoituksena toimi Makeshift Compa-
nyn valokuvasarja, joka on kuvattu Nevadan 
aavikolla Rhyolite -nimisessä autiokaupungissa 
ja se on nähtävissä Instagram tilillä: 
@makeshiftcompany, sekä ryhmän 
verkkosivuilla www.makeshiftcompany.com.

Kuvasarjassa kaksi ihmistä ovat autiossa kau-
pungissa keskellä aavikkoa. Eurooppalaiset 
kultakuumeen riivaamat matkaajat nimesivät 
tuon alueen Kuolemanlaaksoksi, se on yksi 
maailman kuumimmista ja kuivimmista paikois-
ta. Siellä on kuitenkin oma rikas ekosysteemin-
sä - ihmiselle näkymättömissä. 

Paikalliset alkuperäiskansan edustajat kutsuvat 
laaksoa Timbisha -nimellä (kivi-maali) ja ovat 
osoittaneet, että alueella on tarpeeksi vettä 
paikallisen elämän ylläpitämiseen, mutta siellä 
ei ole tarpeeksi vettä ja mineraaleja, että siellä 
voisi pyörittää kasinoa, saati kokonaista kau-
punkia. Ihmisille tarpeellisten luonnonvarojen 
puute vetää laaksoon vuosittain satoja tuhansia 
turisteja. 



Prosessista, 13.12.2020
Ghost Town -teos on matkustanut eteenpäin 
kuvasarjasta, siitä jäi kuitenkin mukaan ajatus 
tyhjyyden tunteesta, avaruudesta, ajan suhteel-
lisuudesta, hitaudesta, odotuksista, muistoista, 
haaveista, tilasta kahden ihmisen välillä. Ajatus 
ja tunne jonkin puuttumisesta, joka on ollut: 
aavekaupungin rakennukset, epäonnistuneen 
suhteen jättämä epävarmuus, muistot edesmen-
neistä, pilattu luonto, jokin joka yhä poissaolles-
saan vaikuttaa meihin. 

Esitystä tehdessämme pohdimme suhtautu-
mistamme näihin menetyksen tunteisiin, pake-
nemmeko niitä, peitämmekö ne jollakin muulla, 
kohtaammeko, antaudummeko, taistelemmeko, 
otammeko vastaan ja nostalgioimme, syytämme-
kö itseämme tai jotakuta muuta? 

Materiaalia työstetään sekä improvisaatioiden 
kautta, että esityksen eri osa-alueista lähtöisin 
olevien ideoiden kautta. Osa materiaalista saa 
alkunsa foley-äänistä, osa liikkeestä, osa medi-
asta, osa jongleerauksesta. Yksi työmetodimme 
on poistaa materiaalista elementti josta se on 
saanut alkusysäyksensä, poistettu elementti on 
kuin muisto liikkeessä, kuvassa, äänessä. On 
kiinnostavaa nähdä selkeä yhteys jonkin kanssa, 
jota ei enää ole nähtävissä. 

Teoksen rakenne:
1. Intro, aulatilassa, installaationomainen, 2h
2. Esitys, teatterisalissa, 1,5h
3. Outro, aulatilassa, installationomainen, 0,5h-

1. Ensimmäinen osa on hidas, installaatiomai-
nen. Ihmiset pääsevät kävelemään esiintyjien 
ympärillä, ja katsomaan heitä kaikilta suunnilta. 

2. Toinen osa on esitys teatterisalissa. Esitys 
on rakennettu toisteiseksi, erilaiset loput seu-
raavat toinen toistaan ja niiden sisältö pysyy 
avoimena, erilaisia vihjeitä annetaan liikkees-
sä, äänessä, valoissa ja mediasuunnittelussa, 
mutta katsojat saavat ja joutuvat peilaamaan 
tapahtumia omaan elämäänsä. Joskus loppua 
ei välttämättä edes huomaa. Lavalle kasvaa 
esityksen jatkuessa suuri musta massa, joka 
ryömii katsomon suuntaan. Lavaste tekee fyysi-
seksi jonkin menetetyn, tyhjän. Se kasvaa tilaan 
huomaamatta ja hitaasti, kunnes sitä ei voi olla 
huomaamatta. 

3. Kolmas osa tapahtuu samassa paikassa kuin 
ensimmäinen, mutta esityksen aikana tila on 
muutettu, ihmiset puuttuvat, mitä jää jäljelle? 



TEKNISET TIEDOT
KIERTUEELLA
Mukana kiertueella: 5-7 hlö TBC
Tekninen johtaja kiertueella: TBC

Kiertueella matkustavat:
- Emma Lister
- Sakari Männistö
- Emmi Pennanen
- Aku Meriläinen
- Heikki Kossi
- Jessica Hung Han Yun
- Technical personnel

Lisätietoja:
Vähintään kaksi esitystä yhdessä esityspaikassa, tai viisi esitystä samalla alueella. 
Euroopan sisällä matkat maateitse.

Majoitus:
- 6 hotellihuonetta omilla kylpyhuoneillä, vähintään 3 tähden hotelli: Yksi 2 hengen huone, viisi 
yhden hengen huonetta

Pukuhuoneet
- 2 pukuhuonetta
- Vettä, banaaneja ja omenoita, sekä pientä purtavaa makeaa ja suolaista 

TECHNICAL REQUIREMENTS
- Min height: 5-6m TBC
- Min stage: 8m x 8m TBC
- Min set-up time, hours: 10-12h, excluding the pre-set by the venue, TBC
- Min take down time, minutes: TBC



YHTEYSTIEDOT

LISÄÄ TIETOA:

Sakari Männistö

+44 75 35049056

+358 40 8487911

info@agitcirk.com

www.agitcirk.com
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