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Vinkkaa 
juttu!

Design Week 
tuo Helsinkiin 
yli sata 
tapahtumaa

Torstaina käynnistynyt 
Helsinki Design Week 
tuo pääkaupunkiin yli sa-
ta muotoiluun ja muotiin 
liittyvää tapahtumaa. 
Päänäyttämönä toimii 
Katajanokan kaupungin-
osassa sijaitseva Tulli- ja 
pakkahuone.

Tulli- ja pakkahuoneel-
la puidaan muun mu-
assa unelmia ja niiden 
toteutumista. Paikalla 
voi tutustua esimerkiksi 
3D-tulostuslaboratorion 
toimintaan ja näkemyk-
siin suomalaisten unel-
makeittiöistä. Lapsille 
on tarjolla muun muassa 
lego-rakennustyöpaja.

Helsinki Design Week 
jatkuu ensi viikon sun-
nuntaihin asti. (STT)

Haltian 
erikoisnäyttely 
ammentaa 
Lapin luonnosta
Espoon Nuuksiossa si-
jaitsevassa luontokeskus 
Haltiassa avautui lauan-
taina sen ensimmäinen 
erikoisnäyttely. Se esitte-
lee Lapin luonnon innoit-
tamaa suomalaista muo-
toilua ja käsityötä.

Näyttelyn taiteilijoita 
ovat muun muassa kul-
taseppämestari Seppo 
Penttinen Sodankyläs-
tä, paperitaiteilija Sirpa 
Kivilompolo Torniosta 
ja käsityöläinen Maarit 
Magga Enontekiöltä.

Luontokeskus Haltia 
avautui yleisölle touko-
kuun lopussa. Keskuk-
sessa on vieraillut jo 

kymmeniätuhansia kävi-
jöitä. (STT)

Sadepisarat 
laulavat 
Tampereella
Tamperelainen Musiikki-
teatteri Palatsi tuo ensi-
iltaan musikaalin Lau-
lavat sadepisarat. Klas-
sikkomusikaali juhlistaa 
teatterin viisivuotista 
taivalta.

Laulavat sadepisarat pe-
rustuu kuuluisaan eloku-
vaan Singin’ in the Rain, 
joka valmistui vuonna 
1952. Tarinassa eletään 
vuotta 1927, jolloin ää-
nielokuva teki tuloaan 
Hollywoodiin ja uhkasi 
entisten tähtien asemaa.

Keskeisissä rooleissa 
ovat muiden muassa Sa-
tu Silvo, Tommi Soidin-
mäki ja Laura Virtala. 
Ensi-ilta on ensi keski-
viikkona. Laulavat sade-
pisarat pysyy ohjelmis-
tossa ainakin toukokuulle 
asti. (STT)

Kolmannelta 
naiselta 
uusi albumi 
Suomirockin suosikki-
kokoonpano Kolmas 
nainen julkaisee uuden 
albumin. Me ollaan ne 
-niminen albumi ilmestyy 
25. lokakuuta.

Yhtyeen kokoonpano 
on uudella levyllä sama 
kuin 30 vuotta sitten. Al-
bumi äänitettiin yhtyeen 
entisellä kotiseudulla 
Alavudella, ja sen tuotti 
Mikko Karmila.

Yhtyeen edellinen albu-
mi Sydänääniä julkais-
tiin neljä vuotta sitten. 
Se oli yhtyeen ensimmäi-
nen studiolevytys 15 vuo-
teen. (STT)

Lyhyet

Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto 
myönnettiin perjantaina brittikääntäjä 
David McDuffille (kuvassa). Palkinnon 
arvo on 15 000 euroa.
McDuff (s. 1945) on englanninta-

nut runsaasti suomenruotsalaista kir-
jallisuutta 1980-luvulta alkaen. Hänen 

käännöksiinsä lukeutuvat esimerkiksi 
viisi Bo Carpelanin teosta, Edith Sö-
dergranin kootut teokset sekä Gösta 
Ågrenin ja Tua Forsströmin lyriikkaa. 
McDuffin tuorein englanninnos on 
Tuomas Kyrön Kerjäläinen ja jänis -ro-
maani.

McDuff kertoo Suomen kirjallisuuden 
vientiorganisaation Filin tiedotteessa 
toivovansa, että saisi tulevaisuudes-
sa vielä esimerkiksi Saima Harmajan, 
Kaarlo Sarkian, Katri Valan ja Uuno 
Kailaan äänen kuuluviin myös englan-
ninkielisessä maailmassa. (STT)

Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto britti David McDuffille
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Maisemaan erikoistuneen 
salolaistaiteilija Kauko 
Mäkisen (s. 1931) tuorein 
näyttely on pian totta. Lähi-
viikkoina Salosta lähtee pa-
ri konttia maalauksia New 
Yorkiin, jossa avataan galle-
ria Artifactissa 9. lokakuu-
ta Mäkisen yksityisnäytte- 
ly.

Näyttelyyn Mäkinen lä-
hettää parikymmentä uutta 
maalausta. Hän kertoo maa-
lanneensa New Yorkia sil-
mällä pitäen 23 maalausta, 
joista hän itse karsi kolme 
pois.

– Suomalainen perinnemai-
sema on näyttelyn teemana. 
Amerikkalaiset saavat ihail-
tavakseen maisemia muun 
muassa Perttelistä, Muur-
lasta, Suomusjärveltä, Salon 
Vuohensaaresta ja Turusta, 
Kauko Mäkinen kertoo.

Näyttelyä suunniteltaessa 
tuli yksi yllätys. Mäkinen 
oli laittanut työt valmiiksi 
raameihin, joiden hän uskoi 
miellyttävän tämänkaltai-
sen taiteen amerikkalaisia 
ystäviä. Toiveena kuitenkin 
oli, että taulut tulisivat raa-
meitta.

– En ole maalannut ja vii-
meistellyt töitäni siten et-
tä ne toimisivat raameitta. 

Laitoin varoiksi kapeat val-
koiset puuraamit, Mäkinen 
selittää.

Mäkinen ei ole varma, läh-
teekö hän itse Amerikkaan. 
Tuskin, sillä vaimokin on 
vihjaillut ikään liittyen, ettei 
vain jäisi sille tielle.

Näyttelyä varten Mäkinen 
on toteuttanut videon, jolla 
hän on maalaavinaan näyt-
telyssä mukana olevaa mai-
semaa Perttelin Romsilassa. 
Video on nähtävissä New 
Yorkissa näyttelyn yhteydes-
sä.

– Pian kaikki newyorkilai-
set tuntevat Perttelin Rom-
silan, suomalaisen maise-
man tulkitsija naurahtaa.

Galleria Artifact sijaitsee 
keskeisellä paikalla katuta-
sossa Manhattanilla osoit-
teessa 84 Orchard St. Mä-
kisen työt ovat esillä kolme 
viikkoa.

Netin ansiosta Kauko Mä-
kisen taidetta on nähty vii-
me vuosina useissa maissa. 
Tieto on levinnyt, ja maa-
lauksia on ollut muun mu-
assa Italiassa ja Meksikos- 
sa.

– Vuodenvaihteessa Paler-
mon biennaalissa Sisiliassa 
oli tarkalleen 828 taiteilijaa 
eri puolilta maailmaa. Sieltä 
tehtiin meistä kaikista lähes 
tuhatsivuinen julkaisu, Mä-
kinen sanoo.

Kauko Mäkisen maalauksia New Yorkiin

Kauko Mäkinen on kuluneen viikon aikana valmistellut maa-
lauksiaan New Yorkiin. Mukaan on lähdössä muun muassa 
Perttelin Romsilasta löytyvä maisema.

SSS/Veli-Matti Henttonen

Asustelin ensimmäistä kertaa kesäkaudella Gotlannissa. 
Visbyn helteistä turistivilinää on vaikea kuvitella loppu-
syksyn kostean leudoissa tai alkukevään pistävän raik-
kaissa ilmoissa.

Tungoksen huippu osui elokuun alkuun, jolloin vietettiin 
keskiaikaviikkoa, jo 30. kerran. Muutaman harrastajan 
alkuaan maasta polkaisema tapahtuma on ollut esikuva-
na ainakin pohjoismaiden suunnalla.

Omista kokemuksista Vis-
byssä on varmaan otettu op-
pia joka kerta. Hyvä päätös 
on ollut siirtää markkina-
alue pois vanhankaupungin 
muutenkin ahtailta kujilta. 
Yhä ollaan muurien sisällä, 
mutta kasvitieteellisen puu-
tarhan edustalla oleva niitty 
soveltuu yllättävän hyvin 
monipuoliseen ohjelmaan.

Väljästi ja helposti saavu-
tettavasti sinne asettuvat 
vierekkäin myyntikojut, il-
maisohjelmien esiintymisla-
va, suuret ravintola-alueet ja 
lasten puuhapaikat. Avajaispäivänäkin oli leppoisaa seu-
rata väkijoukkoa, johon mahtui sekä tavallista väkeä että 
teeman mukaan sonnustautuneita harrastajia lapsineen 
ja koirineen.

Mikäpä siinä oli heittäytyä mukaan tunnelmaan, jota 
ryydittivät herkulliset tuoksut ja monenlaisen leikillisen 
puuhan melske. Yllättävää oli lukea kahdessa paikallis-
lehdessä virinnyttä keskustelua tapahtuman vinosuun- 
tauksista. Paheksuttiin alkuideana olleen kasvatukselli-
suuden peittymistä kaupalliseen pintahumuun.

Puolustajat hyväksyivät osallistumisen niin satunnaise-
na kävijänä kuin asiaan paneutuneena harrastajana tai 
kuulemma alkuaikoina suotta narrin leimaan saaneena 
roolileikkiin vihkiytyneenä.

Monia tapahtumaideoita kokeillaan, mutta jatkuvuu-
den takaa vain monitasoinen ja eri 
motiiveista syntyvä positiivinen 
yhteisöllisyys. Onko toistuvuus ul-
koisen tavan ja viihtyvyyden vuoksi 
jo sinänsä rituaali, vai tarvitaanko 
siihen syvempää ja merkitykselli-
sempää sisältöä? Siinä on pohdin-
nan paikka monen kesätapahtuman 
osalta. 

Kirjoittaja on turkulainen suo-
mentaja ja kirjallisuudentutki-
ja, joka on työskennellyt apura-
halla Gotlannissa.

Festarihenkeä vai 
rituaalia?

Yllättävää oli lukea 
kahdessa paikallis-
lehdessä virinnyttä 

keskustelua
tapahtuman 

vinosuuntauksista.

AIKALISÄ

OTTO LAPPALAINEN
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Salossa ja koko Suomes-
sa hoetaan säästömantraa. 
Kuntaliitoskuntien pienissä 
kylissä palvelut kaikkoavat 
ja keskeiset rakennukset jää-
vät pölisemään tyhjyyttään. 
Taide ja kulttuuripalvelut 
nähdään hienoina pieninä 
säästökohteina.

Toisinkin voi ajatella, näyt-
tää Salon taiteilijaseuran 
45-vuotisjuhlanäyttely Per- 
niön entisessä kunnantalos-
sa.

Paitsi laaja ja pieteetillä 
ripustettu taidekokonaisuus 
näyttely on myös positiivinen 
interventio, väliintulo. Kävi-
jöiden ja koko Salon huomio 
halutaan kiinnittää tyhjien 
tilojen mahdollisuuksiin, 
luovuuteen ja yhteisöjen voi-
maan.

– Näyttely ottaa kantaa 
Salon ilmapiiriin. Halusim-
me tehdä iloisen näyttelyn, 
emme alistua osaksi itseään 
ruokkivaa syöksykierrettä, 
näyttelysihteeri Tiina Hölli 
sanoo.

Seuralaiset-näyttelyssä on 
mukana yhteensä yli 70 tai-

teilijaa. Noin puolet heistä on 
taiteilijaseuran jäseniä, loput 
heidän mukaan kutsumiaan 
muita taiteilijoita.

– On muistettava, että mu-
kana on 70 yksittäistä taitei-
lijaa, jotka osallistuvat en-
sisijaisesti juhlanäyttelyyn. 
Heitä ei voi käyttää minkään 
yhden asian äänitorvena, 
Hölli muotoilee.

Yhteisötaiteesta 
yhä tärkeämpää
Osa nykytaiteilijoiden teh-
täväkenttää on yhteiskun-
nallisten asioiden näkyväksi 
tekeminen ja keskusteluun 
osallistuminen. Sen allekir-
joittaa myös Seuralaiset-
näyttelyn toinen kuraattori, 
kuvataiteilija Veli Granö.

– Taiteilijoita on monen-
laisia ja taiteella on monta 
tehtävää. Yhteiskunnallinen 
keskustelu on yksi tärkeä 
tehtävä.

Yhteisöllinen taide ja erilai-
set taiteen keinoin tehtävät 
väliintulot nousevat tulevai-
suudessa yhä tärkeämpään 
asemaan, Granö ennakoi. 

– Perinteinen galleriataide, 
joka on tavallaan markkina-

ehtoista, on saanut osakseen 
ihan ansaittuakin kritiikkiä. 
Taide on osittain norsunluu-
torniin linnoittautunutta. 
Näen kommunikoivalla tai-
teella valtavan arvon.

Salon seudulla yhteisötaide 
elää vahvana jo nyt.

– Salon perinne yhteisötai-
teessa on vahva ja korkea-
luokkainen. Sikäli ei ole yllä-
tys, että tässäkin projektissa 
onnistuttiin, Granö arvioi. 

Muutokset Perniön kunnan-
talossa ja yhteisössä näkyvät 
näyttelyssä. Kuntaliitoksissa 
muutoksen kourissa on pal-
velurakenteen lisäksi myös 
identiteetti. Kun taiteilijoita 
on useita, moniäänisyys nä-
kyy ja korostuu.

– Toisaalta näyttely on myös 
yhteisön yhteinen ponnistus. 
Tällaisessa konseptissa tär-
keä viesti on, että paikallises-
ti voidaan tehdä jotakin mer-
kittävää ja olla ylpeitä omas-
ta yhteisöstä, Granö kuvailee.

Oman ketjunsa 
alkutuottaja
Näyttelysihteerin tehtävä on 
tehnyt kuvataiteilija Tiina 
Höllistä Seuralaisten viral-

lisen puhetorven. Mieluiten 
hän kuitenkin antaisi äänen 
teoksille: niitä kävijän kan-
nattaa katsoa, kuunnella ja 
havainnoida.

Kun Hölli puhuu, hän ko-
rostaa ehtimiseen yhteistyön 
ja talkoiden merkitystä näyt-
telyn pystyttämisessä.

Talkoot ovatkin yksi näyt-
telytoiminnan tukijalka. Sii-
tä kuitenkin ollaan montaa 
mieltä, pitäisikö ammatti-
laisten tuoda osaamistaan 

esille talkootyönä vai ei.
– Osa näkee, että ilmaisen 

talkootyön tekeminen voisi 
synnyttää jotakin, josta ol-
laan tulevaisuudessa valmii-
ta maksamaan taiteilijoille 
palkkaakin. Toiset sanovat, 
että ilmainen työ on aina 
ammattilaiselle epäedullinen 
asia, Hölli sanoo.

Hänelle taiteilija on oman 
ketjunsa alkutuottaja. Ase-
maltaan maanviljelijään 
vertautuva ammattilainen, 

jonka ideoinnin, osaamisen ja 
työn varaan rakentuu koko-
nainen talouden ja työpaik-
kojen verkosto galleristeista 
taiteen tutkijoihin ja taidetoi-
mikuntien palkollisiin asti.

– Nykyään taiteilijan on 
osattava oman perustyönsä 
lisäksi managerointi, tuot-
taminen ja tuotteistaminen. 
Tämä moniosaamisen vaati-
mus voi olla hyvä asia yhteis-
kunnalle, mutta se ei välttä-
mättä ole hyvä asia taiteelle, 

Taiteilijaseuran näyttelyllä on tehtävä. Se kääntää huomion yhteisön ja tyhjän tilan mahdollisuuksiin.

Seis syöksykierteelle

Perniön kunnantalon tyhjiin työhuoneisiin mahtuu kymmeniä taideteoksia. Ylärivissä Tiina Vainion grafiikkaa sekä Marja Ollikaisen ja Catarina Honkaharjun maalauksia, näyttely-
sihteeri Tiina Hölli Tarmo Hakalan maalausten kanssa sekä Leena Lehden ja Mikaela Wassmundin kravateista koostuva tilateos. Keskellä Pia Feinikin maalaus sekä Petteri Huo-
tarin valoteos. Alarivissä Taina Kurtzen keramiikkaa ja Veli-Pekka Lukan veistoksia, Sándor Vályn sekatekniikkatyö, Lotta Lekan installaatio ja Keanne van de Kreeken purkkien 
kansiin tehtyjä pieniä maalauksia.

Kuvat: SSS/Mari Areva, kollaasi: SSS/Han

Perniön vanhan kunnantalon 
Seuralaiset-näyttelyn huo-
neissa avautuu kaikissa oma 
maailmansa.

Useat pienet huoneet voi-
sivat olla taidenäyttelylle 
myös rajoittava tekijä, mutta 
Perniössä talon rakenne on 
käännetty rikkaudeksi. Pie-
niin huoneisiin on voitu tehdä 
keskenään hyvin erilaisia ko-
konaisuuksia.

Isossa näyttelytilassa kaik-
kien teosten olisi hyvä kes-
kustella keskenään. Kunnan-

talossa useat pienet näytte-
lytilat toimivat omina koko-
naisuuksinaan, mutta luovat 
samalla mahdollisuuksia yh-
täläisyyksien havaitsemiselle 
ja assosiaatioille.

Ripustuksen ovat suunnitel-
leet näyttelyn kuraattorit, va-
lokuvataiteilija Sari Poijärvi 
ja kuvataiteilija Veli Granö.

Ehdolla olleista töistä ku-
raattorit halusivat valita 
mukaan ne, jotka tuntuivat 
edustavan parhaiten kullekin 
taiteilijalle ominta ilmaisua.

Sokkeloisessa tilassa on 
myös omanlaisensa äänimaa-
ilma. Hiljaista ei ole, koska 
ääniteosten ja ääntä hyödyn-
tävien installaatioiden ääni-
maailmat kantautuvat pitkin 
käytäviä.

Eikä katsojan tarvitse olla 
kunnantalossa muutenkaan 
yksin. Ensimmäisellä auki-
oloviikolla Seuralaiset-näyt-
telyssä on vieraillut päivit-
täin yli 50 kävijää.

Näyttely on auki ke-su 29. 
syyskuuta asti.

Yli 50 kävijää päivässä


