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Pertt u
 Saksa

Kannen kuva: Tero Saarinen, kuva Perttu Saksa.
Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011:n lehti kertoo kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasisällöistä ja 
niiden tekijöistä sekä esittelee Turkua ja turkulaisuutta laajemminkin.
Viisi kertaa ilmestyvän Turku 2011 -lehden seuraavat numerot: nro 4: 17.5.2011  |  nro 5: 30.8.2011

s. 8
Tero Saarinen katsoo 
tanssijana olevansa 
välittäjän ammatissa. 

Pääkirjoitus

Turun vuosi Euroopan kulttuuripääkaupunkina on 
koko Suomen juttu. Nimitys kulttuuripääkaupun-
giksi on myönnetty Turulle, mutta kyse on laajem-
masta kuin vain yhtä kaupunkia koskevasta asias-
ta. Kyse on kansallisesta hankkeesta, jonka Turun 
kaupunki toteuttaa yhdessä valtion, Turun seudun 
kuntien ja monien muiden yhteistyökumppaneiden-
sa kanssa.

Yhteistyötä on tehty myös kansainvälisesti Tu-
run ystävyyskaupunkien ja muiden tahojen kanssa. 
Olemme saaneet tukea muun muassa Pietarista, 
Tukholmasta, Riiasta ja monesta muusta kaupun-
gista.

Turulla on aina ollut erityinen rooli suomalais-
ten kaupunkien joukossa. Eurooppalaiset virtauk-
set taiteen, tieteen ja monilla muilla aloilla ovat saa-

puneet Suomeen Turun kautta. Tämä historiallinen 
kehitys on muovannut Turusta vahvan sivistys- ja 
kulttuurikaupungin. 

Kulttuuripääkaupunkivuosi antaa mahdollisuu-
den tarkastella kulttuuria, sen muotoja ja sen tar-
joamia mahdollisuuksia uudella tavalla. Tähän me 
aiomme tarttua, ja Turku haluaa osoittaa, että se 
kuuluu ehdottomasti myös tulevaisuuden innova-
tiivisten kulttuuripääkaupunkien joukkoon.

Olemme lähestyneet kulttuuria ennakkoluulotto-
masti niin, että se sisältää esittävän taiteen lisäksi 
myös muita ulottuvuuksia, kuten asuin- ja kaupun-
kimiljöön kohentamisen, hyvinvoinnin lisäämi-
sen ja pysyvien vaikutusten synnyttämisen. Tähän 
viittaa myös kulttuuripääkaupunkivuoden teema 
”Kulttuuri tekee hyvää”. On kyse sitten asukkaista, 
yrityksistä tai kaupunkiympäristöstä, kulttuuri te-
kee kaikille hyvää. 

 Kulttuuripääkaupunkivuosi on kaupungille osa 
pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa. Vuodella tavoi-
tellaan pitkäaikaisia vaikutuksia, joita ovat esimer-

kiksi kulttuuriharrastuksen lisääntyminen, asuk-
kaiden aktivoituminen, talouden kasvu ja uusien 
kulttuurituotantoyhtiöiden perustaminen. Kaiken 
vuoteen liittyvän tavoitteena on viedä kaupunkia 
eteenpäin kohti uusia haasteita.

Yksi esimerkki vuoden pitkäaikaisista vaiku-
tuksista on vanhaan veturihalliin Turun keskus-
tan välittömään tuntumaan rakennettu uusi luo-
van talouden ja tapahtumien keskus Logomo. Siellä 
järjestetään kuluvan vuoden suurimmat näyttelyt 
ja tapahtumat, ja jatkossa Logomosta tulee merkit-
tävä konferenssi- ja konserttipaikka koko Suomen 
tasolla.

Turkuun kannattaa tulla kauempaakin, aina ja nyt 
tänä vuonna erityisesti. Tervetuloa!

Aleksi Randell
kaupunginjohtaja
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Repolainen
Katso Repolaisen tarina Revontuli-animaatiosta sivuilta www.turku2011.fi/ani3
Heta Jokinen, Turku 2011 –ohjelma: Mobiilianimaatio, Turku AMK / Taideakatemia 

Turku Looks

Ama 17 ”Mustavalkoisen pai-
dan löysin eilen kirpputorilta, 
takin olen ostanut H&M:stä, 
shortsit ja sukkahousut 
Englannista ja laukun sain 
kaverilta. 

Pidän erikoisista, hauskoista 
ja huomiota herättävistä 
vaatteista. Nyt haluaisin pa-
nostaa enemmän kuviollisiin ja 
erikoisenvärisiin sukkahousui-
hin. Pidän myös kokomustista 
asuista. Olen ihastunut hius-
koristeina käytettäviin pikku-
hattuihin. Punaista huulipunaa 
käytän lähes joka päivä.”

Jussi 20 ”Kun vaihdoin yhden 
kuukauden jälkeen armeijasta 
sivariin, sain heti turpaani. 
Ostin silmälasit korvausra-
hoilla eBaysta. Nyt lasit ovat 
jo tavaramerkkini. Pidän ru-
seteista, ylös asti napitetuista 
kauluspaidoista ja käärityistä 
lahkeista. Sukkia en käytä 
koskaan.

Minulla on kolme tyyliä, 
joista formaaleimpaan olen 
nyt pukeutunut. Bile-lookiin 
kuuluu iso t-paita, kiharat 
hiukset ja jopa kultaleggingsit. 
Sportti-lookiin yhdistän hi-
hattoman paidan ja 70-luvun 
lyhyet urheilushortsit.”

Iivi ”Överi-faktori ja miel-
lyttävyys inspiroivat, myös 
vaatteissa. Ainoa pysyvä asia 
tyylissäni ovat hiukseni. En 
välitä trendeistä. Kerään sekä 
sellaista, mikä miellyttää, että 
sellaista, mikä ei miellytä. 
Parin vuoden kuluttua jälkim-
mäiset tekevät onnelliseksi, 
kun olen pakottanut itseni 
pitämään siitä, mitä inhoan. 
Lempivaatteeni kulutan 
puhki.”

Katumuodin 
kuvaaja ja tyyli-

bloggaaja Liisa Jokisen 
Turku Looks -valokuvat 
on koottu kiertäväksi 

näyttelyksi.

tämä on koulujen opintosuun-
nitelmasta vielä puuttunut: 
matemaattinen taidetapah-
tuma. Mutta eipä puutu enää. 
Nyt sellaisen voi tilata valmii-
na omalle koululleen. 

Puppet Science and Fiction 
on yläkouluikäisille suunnattu 
matemaattinen taidetapahtu-
ma, jossa kuvataide ja nukke-
teatteri yhdistyvät geometri-
an oppimiseen. Teos perustuu 
Edwin A. Abbottin romaaniin 
Flatland (Tasomaa). 

Tapahtuma koostuu työpa-
jasta, taidenäyttelystä ja nuk-
keteatteriesityksestä. Työpajan 
opetussisällöstä vastaa nukke-
teatteriohjaaja ja matematiikan 
opettaja Lars Wingård.  Tai-
denäyttelyssä geometria koh-
taa kuvataiteen. Esitystilaan 

rakennetut installaatiot kä-
sittelevät näkemisen ja hah-
mottamisen lainalaisuuksia ja 
harhoja. 

Nukketeatteriesitys hah-
mottaa geometriaa muun mu-
assa paperiteatterin keinoin. 
Esitys on komediallinen soo-
loteos, jonka kaksiulotteises-
sa maailmassa vallitsee idylli. 
Kaikki on litteää. Tasomaan 
asukas Herra Neliö saa eräänä 
päivänä viestin täysin sopimat-
tomalta taholta, kolmannesta 
ulottuvuudesta. Kolmas ulot-
tuvuus imaisee hänet seikkai-
luun, joka on science fictionia 
yksinkertaisimmillaan! 
Teatteriyhdistys SudenEnteen 
tapahtuma on tilattavissa kou-
luihin ympäri maata maalis-
kuusta 2011 alkaen. 

Avoin ensi-ilta 6.3. klo 14, 
paikkavarausta suositellaan.  
Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma 
Aurakatu 16, Turku.
Varaukset p. 041 723 0944   
puppetsciencefiction@
gmail.com

Kolmas ulottuvuus tutuksi

Pilkkopimeää 
teatteria ja 
yhtä pimeitä 
kuunnelmia 
koe maailma näkövammaisten 
tavoin ja löydä pimeyden kät-
köistä jännittäviä sävyjä.

Turun kulttuuripääkaupun-
kivuoden ohjelmaan kuuluva 
Pimeyden 876 sävyä -ohjel-
makokonaisuus on jo esitel-
lyt Pilkkopimeän gallerian ja 
yöelämän. Nyt näkövammais-
ten pienoisnäytelmä vie kaikki 
kiinnostuneet kädestä pitäen 
pimeään teatteriin. 

Aistejaan voi herkistellä 
myös Pilkkopimeissä kuunnel-
missa, jotka tarjoillaan viikon 
mittaisena festivaalina yhteis-
työssä YLE:n Radio Ateljeen 
ja tuottaja Harri Huhtamäen 
kanssa. Arkistojen kätköistä 
on valittu pimeyteen sopivia 
kuunnelmia ja äänimaisemal-
lisia taideohjelmia. Kuunnel-

mien jälkeen on mahdollisuus 
keskustella kokemastaan, edel-
leen pimeyden ympäröimänä.

Maksuttoman Pilkkopime-
ää-tapahtumasarjan järjestävät 
kuvataiteilijat Paula Väinämö 
ja Sanna Syvänen Varsinais-
Suomen Näkövammaiset ry:n 
kanssa.

Pilkkopimeä galleria ja Pilkko-
pimeää yöelämää 15.3. asti.

Pilkkopimeät kuunnelmat 
-minifestivaalit 9.–13.3. 

Pilkkopimeä teatteri 20.–30.3.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
pilkkopimeaa@gmail.com, 
p. 040 871 0503 
www.pilkkopimeaa.info

kun felix mendelssohn vuon-
na 1829 esitti ensimmäistä ker-
taa sataan vuoteen J. S. Bachin 
Matteus-passion, konsertti oli 
suuri kulttuuritapaus, josta yli 
tuhat berliiniläistä piti lähet-
tää kotiin tilanpuutteen vuoksi. 
Esityskuntoon saatettua nuot-
timateriaalia Mendelssohn-
versiosta saatiin odotella pit-
kään, sillä se julkaistiin vasta 
marraskuussa 2009.

Turussa Mendelssohnin 
Matteus-passio kuullaan osana 
kulttuuripääkaupunkivuoden 
ohjelmaa. Uuden ulottuvuu-
den teokselle antaa sen viemi-
nen pois totutusta, sakraalis-
ta tilasta vanhaan konepajaan 
Logomoon. Passion esittää 
suurkuoro, johon osallistuvat 
Chorus Cathedralis Aboensis, 
Maarian kamarikuoro, Turun 
NMKY:n kamarikuoro Adas-
tra, Turun tuomiokirkon nuori-
sokuoro ja Turun tuomiokirkon 

poikakuoro Chorus Cathedrar-
lis Iuniorum (CCI). 

Vahvaan visualisuuteen pa-
nostavan teoksen solisteina 
ovat Pia Freund, Tiina Pent-
tinen, Jyrki Korhonen, Heik-
ki Rainio, Esa Ruuttunen ja 
Mati Turi. Musiikista vastaa 
Turun filharmoninen orkesteri 
johtajanaan Pertti Pekkanen.

Matteus-passio on osa Tu-
run ja Kaarinan seurakuntayh-
tymän kulttuuripääkaupunki-
vuoden ohjelmaan kuuluvaa 
Pääsiäisen ilo -hanketta. Ko-
konaisuuteen kuuluu myös 
C.H. Graunin Pääsiäisoratori-
on kantaesitys Turun tuomio-
kirkossa 24. huhtikuuta.

9.3. klo 19
Felix Mendelssohn:
Matteus-passio
Logomo, 
Köydenpunojankatu 14, Turku
Liput Lippupisteestä 20-30 €

Matteus-
passion 
suurtulkinta 
Logomossa

Menossa
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 www.niemi.fi 

Monipuolista ja luotettavaa 
muutto- ja logistiikkapalvelua 

NIEMI®Kuluttajapalvelut 

NIEMI®Ulkomaanpalvelut 

NIEMI®Messulogistiikka

NIEMI®Yrityspalvelut 

NIEMI®Palvelulogistiikka 

* Taloustutkimus Oy 9435 ST/le, Muuttopalvelu Niemi, jatkuva asiakaspalaute, kesäkuu 2009 

jouko aaltosen uusi doku-
menttielokuva kertoo kah-
desta Turusta, menneestä ja 
nykyisestä. Millainen oli se 
Turku, joka katosi kun kau-
punkikuva modernisoitui 
ja vanhaa revittiin? Miten 
nuoret tänä päivänä yrittä-
vät ottaa kaupunkitilaa hal-
tuun valtaamalla taloja? 

Taistelu Turusta on yh-
tä aikaa historiallinen do-
kumenttielokuva ilmiöstä 
nimeltä Turun tauti,  tun-
nelmallinen vanhan Turun 
henkiin herättävä elokuva 
ja tähän päivään pureutuva 
yhteiskuntapoliittinen kan-
nanotto.

Kunnianhimoinen do-
kumentti kertoo Turusta, 
mutta käsittelee laajoja ja 
yleismaailmallisesti tär-
keitä teemoja: ympäristöä, 
kaupunkiarkkitehtuuria ja 
kansalaisen vaikutusmah-
dollisuuksia. Jouko Aalto-

sen aiempia elokuvia ovat 
muun muassa palkitut Ku-
sum (2000), Kenen joukois-
sa seisot (2006) ja Punk – 
tauti joka ei tapa (2008).

Taistelu Turusta 9.4. klo 19
Logomo, Köydenpunojan-
katu 14, Turku. 
10.4. klo 18 Suomalaisen 
elokuvan festivaaleilla 
Puutarhakadun auditorio, 
Puutarhakatu 1, Turku.

Vapaa pääsy. Lipun voi 
noutaa Turku 2011 Kulman 
infopisteestä tai Suomalai-
sen elokuvan festivaalilta 
7.-10.4.2011. Mikäli lippuja on 
jäljellä, niitä saa myös esitys-
paikkojen ovelta.

www.suomalaisenelokuvan-
festivaali.fi

www.turku2011.fi/
taistelu-turusta

taas on luotu uusi yhdistelmä, 
kun yhteen on saatettu turkulai-
nen kaitafilmi ja mikkeliläinen 
jousiorkesteri. 

Musiikin moniottelija Kirmo 
Lintinen on luonut Turusta ke-
rätystä kaitafilmiaineistosta ja 
sävellyksestään Mikkelin kau-
punginorkesterille kokonaiste-
oksen, jonka kantaesitys kuullaan 
ja nähdään Turussa huhtikuus-
sa. Lintinen on ollut alusta saak-
ka mukana kaitafilmikoosteen 
valinnassa, joten lopputulos on 
varmuudella muuta kuin vain 

kuvitettua musiikkia tai musii-
killa maustettua kuvaa.

Mikkeliin on keskittynyt pal-
jon tallennukseen, konservoin-
tiin ja digitointiin liittyvää osaa-
mista. Kaupungissa on myös 
kehitetty digitoitavien aineisto-
jen soveltamista uusien kulttuu-
ritapahtumien ja taideteosten 
tuottamisessa. Solistina Turku 
-teos on tästä tuorein työnäyte.

14.4. klo 19 Solistina Turku
Sigyn-sali, Linnankatu 60, Turku 
Liput Lippupisteestä 20/15 €

Kaitafilmimuistoja 
jousimusiikilla

Menossa
Tu

ru
n 

m
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Taistelu Turusta 
dokumentiksi
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Turku 2011 -TapahTumien 
   lipuT helposTi      WWW.lippu.Fi

1,76 € / min + pvm, klo 7-22

Teksti ja kuvat: Tuuli Toivanen

Kulttuurilinjalla

Turun lentokentän ja sata-
man välinen bussiyhteys 
on nimetty Kulttuurilinjaksi. 
Katugallupimme pikahaas-
tatteli linjalla matkaavia.

Millainen 
kulttuuri vetoaa 
sinuun?

Taina, ravintolakokki, 
Loimaa:
”Kaikki nuorisolle suunnat-
tu kulttuuri. Pidän myös 
kulttuurista, jossa tuodaan 
esiin paikallista historiaa. 
Turussa on kiinnostavia his-
toriallisia kohteita.”

loisto-konserttisarja am-
mentaa perusasioista.  Bigband-
jazz sytyttää Loistot Turussa 
huhtikuussa. Jatkossa kuul-
laan muun muassa kamarimu-
siikkia ja kantaesityksiä ympä-
ri Lounais-Suomea.

”Alkuperäinen idea oli viedä 
konsertteja majakkasaarille. 
Siitä nimi Loisto. Merellisyys 
näkyy lopullisessa toteutuk-
sessakin. Tapahtumapaikat 
ovat vahvasti meri- ja sata-
makaupunkeja”, kertoo Turku 
Jazz ry:n puheenjohtaja Kim-
mo Hyyppä.

Loisto-ketjuun kuuluvat Tur-
ku Jazz, Turun musiikkijuhlat, 
Uudenkaupungin Crusell-viik-
ko, Naantalin musiikkijuhlat, 

Kemiön musiikkijuhlat, Nau-
von kamarimusiikki, Korpo 
Sea Jazz ja Taalintehtaan Bal-
tic Jazz. Pori Jazz vastaa kaik-
kien 15 konsertin viestinnästä 
ja markkinoinnista.

”Tavoitteemme on tuoda 
musiikkityylit uuden yleisön 
tietoisuuteen – jazzkansalle 
klassista ja toisin päin. Lois-
to-konsertit pidetään hyvin 
erilaisissa ja mielenkiintoisis-
sa paikoissa pienistä kirkois-
ta isompiin konserttisaleihin. 
Elämykset ovat varmasti unoh-
tumattomia”, arvioi Pori Jazzin 
vt. toimitusjohtaja Niina Eeva.

Eeva kertoo, että musiikki te-
kee hyvää myös ympäristölle.

”Punaisena lankana on saa-

ristoteema. Osa lipputuotos-
ta lahjoitetaan Saaristomeren 
suojeluun.”

Loiston kaksi bigband-kon-
serttia edustavat alan huip-
pua. Sigyn-salissa 28.4. esiin-
tyvä European Jazz Orchestra 
on EBU:n jazztoimittajien va-
litsema yhtye eurooppalaisine 
tyyleineen. Vanguard Jazz Or-
chestra tarjoaa taas Logomos-
sa 9.7. perinteistä amerikka-
laissointia ammattiorkesterin 
ottein. 

Niiden välissä kaljaasi Ihana 
lipuu Aurajoen rantaan neit-
sytpurjehduksellaan Luvialta 
ja tuo 15.6. kaupunkiin jazzilli-
sen tervehdyksen. 

Toisenlaisiin tunnelmiin 

johdattavat esimerkiksi Py-
hiinvaelluskantaatti Naantalin 
kirkossa 7.6. ja Isokarin majak-
kasaarella 22.7. kantaesitettä-
vä Soiva saari – Sound of the 
Island. Tanskalaisen Poul Ru-
dersin tilausteoksen tulkitse-
vat sopraano Helena Juntu-
nen, klarinetisti Kari Kriikku 
ja Uusi Helsinki -kvartetti.

”Ohjelma viestii Euroopan 
kulttuuripääkaupunki Turun 
olevan osa Varsinais-Suomea 
ja historiallista rannikon Sata-
kuntaa”, Hyyppä linjaa.

Matti Komulainen

www.turku2011.fi/loisto

Loistavaa 
musiikkia 
genreen 
katsomatta. 

Menossa

Abdirahmaan, opiskelija, 
Somalia:
”Pidän suomalaisesta 
kulttuurista. Käyn aika 
paljon elokuvissa.”

Jorma Taina, eläkeläinen, 
Turku:
”Olen sekaruokainen 
kulttuurin suhteen. Aina 
kun on aikaa, käydään 
teatterissa ja konserteissa. 
Käytiin jo ennen eläkettä, 
mutta nyt käydään vielä 
enemmän.”

Eila, eläkeläinen, Turku:
”Tykkään käydä teatterissa.”

U
us

i H
el

si
nk

i -
kv

ar
te

tt
i

Teksti ja kuvat: Tuuli Toivanen

Musiikkia 
merellisessä 

miljöössä.
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TERO SAARINEN 

Syntynyt 1964 Porissa

Asuu Helsingissä

Tanssija ja koreografi

Tero Saarisen koreografioita ovat esittäneet 
muun muassa NederlandsDans Theater (NDT1), 
Batsheva Dance Company, Lyon Opéra Ballet ja 

Suomen Kansallisbaletti.

Opinnot: 
2 vuotta tanssiopintoja Liisa Nojosen 

jazztanssikoulussa Porissa, 
Suomen Kansallisoopperan 

balettikoulu 1982–1986, 
opiskellut tanssia myös Nepalissa ja Japanissa.

Palkintoja:
Suomen Kulttuurirahasto 2008 

Pro Finlandia 2005 
Chevalier de L’Ordre des Arts 

et des Lettres, Ranska, 2004 
Kansainvälinen Movimentos-tanssipalkinto 

parhaana miestanssijana, Saksa, 2004 
Suomi-palkinto, 2001 

Ensimmäinen palkinto Paris International 
Dance Competition -kilpailujen 

nykytanssisarjassa, 1988

Jaetussa valokeilassa 
ihminen kukoistaa
siivilöityneessä valossa alkuvoimainen tanssiliike 
näyttäytyy katsojalle yhtä aikaa askeettisena ja etee-
risen kauniina.  Raskaat huopakankaat ja valonkeveät 
materiaalit vuorottelevat tanssijoiden puvuissa. Jal-
kojen töminä vaihtuu Boston Cameratan a cappella 
-lauluun, joka muistuttaa englantilaisen kansanlau-
lun melodioita. 

Tero Saarinen Companyn tanssiteos, Borrowed 
Light, on vastakohtien kyllästämä kokemus. Se on sa-
manaikaisesti tumma ja valoisa, kahlitseva ja vapaut-
tava – vieras ja silti niin tuttu. 

Borrowed Light on syvällinen tutkielma omistautu-
misesta ja yhteisöllisyydestä. Se on poikkeuksellinen 
tanssiteos myös siksi, että siinä esitystä säestää elävä 
musiikki. Borrowed Light sai kantaesityksensä Nor-
mandiassa Ranskassa vuonna 2004. Sen jälkeen teos 
on kiertänyt muun muassa Australiassa, Iso-Britan-
niassa, Italiassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Uu-
dessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa. Turussa yleisön 
ja kriitikoiden ylistämä teos nähdään ensi kertaa tou-
kokuussa 2011 Logomon lavalla.  

”voimakas, hätkähdyttävän omaperäinen kuvaus 
yhteisöllisestä omistautumisesta”, julisti The Boston 
Globe kesällä 2006.

”Tinkimätön ja syvällisesti koskettava teos”, jatkoi 
puolestaan uusiseelantilainen The Dominion Post 
vuonna 2008.

Tero Saarisen ura tanssijana ja koreografina voi-
si olla malliesimerkki median ja nyky-yhteiskunnan 
ihannoimasta yksilötarinasta. Taiteilija itse kuitenkin 
ohittaa median ja kriitikoidenkin suitsutukset seestei-
sellä hymähdyksellä. 

”Nykyaikana yksilöä pönkitetään menestymään. Yh-
teiskunta vaatii ihmisiä olemaan entistä yksilöllisem-
piä, mutta se pitää tehdä samalla tavalla kuin kaikki 
muutkin”, Saarinen hämmästelee.

Pisimmälle yksilön onnistumisen ja ”tähteyden” 
ylistäminen on Saarisen mielestä mennyt mediassa, 
jossa yksilöllisiä menestystarinoita suorastaan hys-
terisoidaan. 

”Yhteiskunta ajaa ihmisiä jatkuvaan kilpailuun toi-
siaan vastaan. Muihin ihmisiin ei saa enää turvautua, 
vaan yksilö saa kokea turvallisuutta vain omien on-
nistumiensa kautta. Tämä on saanut ihmiset entistä 
enemmän vieraantumaan toisistaan ja omasta fyysi-
sestä olemuksestaan”, Saarinen huomauttaa.

saarisen omaa työskentelyä ja tanssin vimmaa ei oh-
jaa oman egon korostaminen, vaan yhteisöllisyys ja 
avoin, läpinäkyvä kommunikointi muiden tanssijoi-
den kanssa. 

Esimerkiksi Borrowed Light -teoksessaan Saarinen 
on tutkinut intensiivisesti yhteisön muotoutumista se-
kä niitä yhteisöllisyyden elementtejä, jotka pystyvät 
nostamaan yksilön oman kukoistuksensa harjalle. 

”Yhteisöllisyyden tarkasteleminen herkisti minut 
ymmärtämään, että yksilöille pitää antaa tilaa yhtei-
sössä. Onnistuneessa yhteisössä jokainen ihminen on 
oikealla paikallaan. Ihmisen ei ole koskaan palkitsevaa 
tehdä sellaista, missä hän ei ole hyvä”, hän sanoo.

Inspiraation Borrowed Light -teokseen Saarinen 
sai 1980-luvun lopussa nähtyään dokumentin Doris 
Humphreyn koreografiasta, johon Humphrey oli ot-
tanut vaikutteita Yhdysvalloissa 1700- ja 1800-luvuilla 
toimineesta Shakers-lahkosta. Lahkolle oli ominaista 

fundamentaalisuuteen asti viety idealismi ja vahvat 
yhteisölliset arvot, jotka erityisesti herättivät Saarisen 
kiinnostuksen. Häntä viehättivät myös lahkon funktio-
nalistinen estetiikka sekä musiikkiperinne. 

ihmisen pelko siitä, että hänen pitäisi luopua yksilöl-
lisyydestään voidakseen kuulua yhteisöön, on turha. 
Saarisen mielestä asetelma on juuri päinvastoin. 

”Yhteisö on lopulta se, joka saa ihmisen puhkeamaan 
kukkaansa. Yksilöiden väliseen kilpailutilanteeseen 
verrattuna yhteisö antaa yksilölle toisenlaista onnistu-
misen tunnetta, joka syntyy asioiden jakamisesta.”

Tanssijana ja koreografina oma tanssiyhteisö ja ryh-
mä ovat Saariselle tärkeitä. Tanssiteokset ovat koko-
naistaideteoksia, joissa jokainen osa valosuunnitte-
lusta puvustukseen täydentää omalta osaltaan teoksen 
sanomaa. 

Tero Saarinen Companyn pitkäaikaisia jäseniä on 
muun muassa valosuunnittelija Mikki Kunttu, jonka 
Borrowed Light -teokseen luomaa valaistusta The Bos-
ton Globe luonnehti suorastaan nerokkaaksi. Kokoon-
panossa on työskennellyt pitkään myös pukusuunnit-
telija Erika Turunen, joka tavoitti Borrowed Light 
-teoksen puvustuksessa idealistisen Shakers-lahkon 
minimalistisen estetiikan. Myös tanssijoina ja koreo-
grafin assistentteina toimivat Henrikki Heikkilä ja 
Sini Länsivuori kuuluvat Tero Saarisen pitkäaikai-
siin työtovereihin. 

selkoa maailmasta, ihmisyyden olemuksesta ja it-
sestään Saarinen on aina lähtenyt ottamaan omasta 
kehostaan ja sisimmistä tunnelatauksistaan käsin. 
Nuorena kansallisoopperan balettikoulun oppilaana 
Saarinen joutui kamppailemaan huonommuuden ja ul-
kopuolisuuden tunteiden kanssa, kun muut oppilaat 
olivat vuosia taidoissa häntä edellä. Oikeutusta omalle 
tanssimiselleen Saarinen haki muun muassa Nepalista 
ja Japanista asti. 

Nepalissa Saariselta kului päiviä siihen, kun hän 
kiersi munkkien kanssa buddhalaisluostarin pihaa 
ympäri. Samanlaisena toistuva liike ja kävelyn rytmi 
avasivat Saariselle sekunneiksi läpitunkevan onnelli-
suuden tunteen, kun hän tajusi olevansa elossa, elävän-
sä tässä ja nyt. Ratkaiseva merkitys Saarisen taiteilijai-
dentiteetille oli myös opettaja Kazuo Ohno.

”Hänen avullaan ymmärsin taiteilijuuden sekä sen, 
että tanssija on välittäjän ammatti”, Saarinen sanoo.

Tinkimättömät tutkimusretket omaan itseen avasi-
vat hänelle lopullisesti tien tanssijaksi ja koreografiksi.

yhteisöllisyys ja kehollisuus kiteytyvät Saarisen 
tavassa lähestyä työtään. Tanssijana hän tarkkailee 
maailmaa, itseään ja ihmisyyttä juuri kehollisen ym-
märryksen kautta.  Koreografina Saarinen puolestaan 
käyttää yhteisöllisyyttä keinona ja ohjenuorana luoda, 
ylläpitää ja jalostaa edelleen kontaktia niihin ihmisiin, 
joiden kanssa hän työskentelee.

”Yhteisön vastuuhenkilöiden pitää pyrkiä läpinäky-
vyyteen ja avoimuuteen. Terveessä yhteisössä dialogi 
on avointa ja kypsempää, kuin autoritaarisissa ryhmis-
sä, joissa ajattelu on tuloskeskeistä”, Saarinen sanoo. 

Tanssissa virtaa elämän energia ja hehkuu ihmisen 
syvin olemus. Tanssin viime vuosina osakseen saama 
suosio kertoo Saarisen mielestä siitä, että ihmisillä on 
tarve löytää oma kehollisuutensa uudestaan. 

Riina Mäentausta

Yhteisöllisyys ja kehollisuus ohjaavat tanssija ja koreografi Tero Saarista.
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Tero Saarinen Company
perustettu 1996

Toiminta: 
tanssitaide, kansainvälinen 
opetustoiminta, koreografi-
oiden luominen ja lisensoi-
minen myös muille 
tanssiryhmille.

- esiintynyt noin 
  40 eri maassa

- työllistää noin 
  80 henkilöä 
  vuodessa

”Yhteisö on 
lopulta se, joka 

saa ihmisen 
puhkeamaan 
kukkaansa.”

Tero Saarinen: 
Borrowed Light 

6. ja 7.5.2011 klo 19, Logomo, 
Köydenpunojankatu 14, Turku

Liput 38/30/20 €. 

Tanssiteoksen Euroopan 
kiertue jatkuu Turusta 

Helsingin kautta 
Eurooppaan.
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turun toukokuussa yleisö polkee Aurajoen rannassa 
virtaa virolaiseen performanssiin, ihmettelee norja-
laista maailmanensi-iltaa ja huokailee, kuinka ukrai-
nalaisohjaaja kykenee Anna Kareninan jälkeen jälleen 
hengästyttämään katsojansa.

Viikkojen mittaan teatterissa nähdään klassikoita, 
muistellaan historiaa sekä kokeillaan muotoa ja ote-
taan kantaa käsillä olevaan aikaan. Silloin heitetään 
myös hyvästit Turun Kaupunginteatterin Anna Kare-
ninalle, joka on herättänyt mielenkiintoa ympäri Eu-
rooppaa.

Esittävän taiteen toukokuussa on pääpaino kan-
sainvälisyydellä, joka kohdentuu kulttuuripääkau-
punkivuoden ansiosta Itämeren rannikolle sekä Eu-
roopan ääriosiin idässä, lännessä ja etelässä. Mittava 
teatteritapahtuma esittelee ajallisesti ja alueellisesti 
kattavan läpileikkauksen Euroopan teatteritarjonnas-
ta. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii Turun 
Kaupunginteatterin johtaja Raija-Liisa Seilo. Hänen 
työhistoriaansa liittyy vuosien mittainen periodi te-
atterifestivaaleja Tampereella. Onkin luontevaa, että 
lähes kaikki esiintymään saapuvat ryhmät ja henkilöt 
löytyvät Seilon henkilökohtaiselta kontaktilistalta.

Tapahtumakuukauden sisään on rakennettu vuosit-
tain järjestettävä Itämeren alueen festivaali. Se pide-
tään joka toinen vuosi Pietarissa ja joka toinen vuosi 
muualla Itämeren rannikolla. 

yleisöllä on odotettavissa roimasti mielenkiintoi-
sia esityksiä. Pääroolissa ovat teatteri ja tanssi. Yksi 
vaikuttavimmista äärialueiden nimistä on Carte Blan-
che, norjalainen nykytanssiryhmä, joka vieraili viime 
kesänä Kuopiossa.

Carte   Blanchen kansallinen nykytanssiryhmä naut-
tii Norjassa suurta suosiota ja valtiollista tukea, joka 
edesauttaa sitä tänäkin vuonna esiintymään Turussa, 
Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä tekemään kiertueen 
Norjassa. Tanssin puolella on merkittävää myös se, et-
tä Suomen Kansallisbaletti tuo historiallisesti muuta-
man tuotantonsa turkulaisten nähtäväksi. Baletti ter-
vehtii kulttuuripääkaupunkia tällä eleellä samalla kun 
juhlistaa omaa juhlavuottaan.

Tukholmasta saapuu Dramatenin näyttelijä Tan-
ja Lorentzon ja hänen kehuttu esityksensä Mormors 
svarta ögon. Lorenzon kertoo henkilökohtaisella ta-
valla omasta elämästään toisen polven siirtolaisena 
Ruotsissa, samoin kuin Ruotsiin 60-luvulla muutta-
neesta äidistään ja isoäidistään, joka asui Suomessa.
Virosta piipahtaa Tallinnan 2011-vuoden suurtuotanto 

MIM-projekti eli performanssiryhmä MIM Goes Sus-
tainable. Kestävän kehityksen sanomaa ruotiva esitys 
tuo esimerkiksi teatterin eteen kontteja, joissa yleisö 
polkee virtaa laitteisiin ja koneisiin, joita näytöksissä 
käytetään. Pietarilaisvieraat puuhailevat puutarhas-
sa: Formalny Theatre ja Andrey Moguchyn ohjaus 
The Gardeners on täynnä vihjauksia Tšehovin Kirsik-
kapuutarhaan, mutta luo samalla täysin uudenlaista 
draamaa.

äärialueiden kokonaisuudessa punaisena lankana 
on katsoa, miltä Eurooppa näyttää reunoiltaan. Kaa-
kosta saapuu jo Anna Kareninan myötä tutuksi tullut 
ohjaaja Andriy Zholdak ja näytelmänsä Lenin love, 
Stalin love, jonka Seilo tilasi Turkuun nähtyään ensi-
illan Kiovassa.

”Näytelmä kertoo Ukrainan kovasta lähihistoriasta 
Stalinin aikana yhden perheen kohtalon kautta.” 

Turkkilainen näyttelijä Genco Erkal, 81, lausuu Tu-
russa syvästi eläytyen maanmiehensä Nazim Hikme-
tin runoja, kuten hän on tehnyt jo 30 vuoden ajan eri 
puolilla maailmaa. Luvassa on Seilon mukaan vahva, 
mutta koskettava sukellus 70-luvun paatokseen.  

”Uskon, että suomalainen yhteiskunnallinen histori-
anymmärrys ja huumorintaju riittävät siihen.”

aikamme tiivistä eurooppalaista perheyhteyttä kuvaa 
teatteriryhmä Portugalista, mutta mahtuu toukokuu-
hun myös kotimaisuutta. Kristian Smedsin kirjoitta-
ma monologi nivoutuu klassiseen teemaan: Se katsoo 
Rikosta ja rangaistusta päähenkilön Raskolnikovin 
tyttöystävän Sonjan näkökulmasta. Samasta teokses-
ta nähdään miehinen näkökulma Markus Järvenpään 
esityksenä.

Teatterin omaa tuotantoa on myös Hiljaisuus, joka 
tutkii kolmen näyttelijän voimin hiljaisuuden merki-
tyksiä näyttelijätyössä. Äärimmäisen kokeilevaa teat-
teria edustaa Lasin läpi, joka toteutuu yhteistyössä Tu-
run taideakatemialaisten kanssa teatterin julkisivun 
näyteikkunaan. 

Seilo on teatterityössään toteuttanut liki puolen sa-
taa festivaalia ja katsonut satoja esityksiä. Nähdyn pe-
rusteella Euroopassa eletään hänestä melkoista mur-
rosta. 

”Esittävän taiteen toukokuu nostaa esiin erilaisia 
ajallisia ja maantieteellisiä perspektiivejä siihen, mi-
ten eri tavoin me Eurooppamme koemme.”

Raija Kerttula-Rantanen

Teatteri kutsuu Euroopan näyttämölle

Esittävän taiteen 
toukokuu katsoo kauas 
taakse ja pitkälle eteen

Yleisö ja kriitikot 
ovat ylistäneet Turun 
Kaupunginteatterin 

Anna Kareninaa, jonka 
vaativassa nimiroolissa 
loistaa Krista Kosonen. 
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Tuomiokirkko 
avaa ovensa 
uusille tuulille
turun tuomiokirkko avaa ovensa taidekokonaisuu-
delle, jossa maallinen ja hengellinen kohtaavat Viimei-
sellä ehtoollisella puitteissa, joille ei Suomessa löydy 
vertaa. Tanssin, kuva- ja valotaiteen sekä musiikin kei-
noin teokset ammentavat teemansa maailman kuului-
simmasta ateriasta, jonka Jeesus nautti opetuslasten-
sa kanssa ennen kuolemaansa.

Ne laajentavat teemaa kysymällä, mikä on pyhää tai 
miten pyhyys näkyy. Tarjolla on hämmentävä yhdis-
telmä, kun kansallispyhäkköön tuodaan yhden poptai-
teen ikonin, Andy Warholin serigrafioita. Oman pa-
noksensa taidenäyttelyyn antavat myös kuvanveistäjä 
Pauno Pohjolainen ja ranskalaissyntyinen, Yhdysval-
loissa asuva nykytaiteilija Francine LeClercq.

Viimeinen ehtoollinen -tapahtuman tuottaja Jaana 
Rantala myöntää, etteivät Warholin vedokset irron-
neet Turkuun noin vain. Näyttelyn kuraattori Perttu 
Ollila on hoitanut asiaa pitkän kaavan mukaan Pitts-
burghin Warhol-museon kanssa.

Kuvataiteen rinnalla teemaa tarkastelee tanssi. Tur-
kulainen tanssiteatteri Eri esittää Viimeisellä ehtool-
lisella uuden teoksensa Passio, jonka koreografian ja 
konseptin laati Tiina Lindfors. Musiikkina on koos-
te Arvo Pärtin sävellyksistä, joista Lindfors on hank-
kinut säveltäjän luvan käyttää tiettyjä osia kustakin. 
Aivan erityiseksi esityksen tekee pääsiäisviikolla li-
vemusiikki. Silloin tanssia säestävät Turun filharmo-
ninen orkesteri ja CCA-kuoro kapellimestari Juha 
Kankaan johdolla. Kokonaisuuden viimeistelee Esa 
Kyllösen valoteos.

huhtikuussa tanssijat vievät Turussa taitonsa ää-
rirajoilleen, kun he tanssivat ennennäkemättömässä 
tornissa. Tornitanssin lisäksi on luvassa vettä ja tul-
ta sekä henkeäsalpaavia temppuja ja sirkusta mutta ei 
suinkaan niiden perinteisessä muodossa.

Idea torniin sijoitetusta tanssiteoksesta oli kuti-
tellut venäläisen koreografiohjaaja Sasha Pepeljaje-
vin mieltä jo vuosia. Lomamatkalla Egyptissä idea sai 
vauhtia historiallisesta ympäristöstä. Yhteydenotto 
Aurinkobaletin toiminnanjohtajaan Katja Lehmus-
saareen vahvisti asian: turkulaisen tanssiteatterin 
30-vuotista taivalta juhlistetaan komeasti vertikaalisti 
ja moniulotteisesti taivaita tavoittelevalla teoksella.

Nimekseen teos sai Tanssiva torni. Se nivoo yhteen 
kansainväliset tekijät, huiman terästornin, kokeel-
lisuuden ja katsojat ilman kieli- ja ikärajoja. Hurjan 
idean toteuttamisen mahdollistavat entisen VR:n ko-
nepajan eli Logomon suuret ja korkeat tilat, joista muo-
vautui uusi taiteen ja kulttuurin keskus vuodelle 2011.

turun ja tallinnan kulttuuripääkaupunkivuoden yh-
teinen tanssin suurproduktio ilmentää taidemuodon 
henkistä ja fyysistä pyrkimystä ylöspäin.

Sasha Pepeljajevin ja hänen Yhdysvalloissa asuvan 
arkkitehtipoikansa Pavel Pepeljajevin tornivisio, yh-

dessä puvustuksen ja musiikin kanssa, nostaa juhlaesi-
tyksen mielikuvitukselliselle tasolle täynnä yllätyksiä. 
Asut ovat maailmalla vahvassa nosteessa olevan viro-
laissuunnittelijan Reet Ausin käsialaa ja musiikin sä-
veltää Ülo Krigul.

Parikymmentä esiintyjää, mukaan lukien Aurinko-
baletin viisi tanssijaa, kokeilevat rajojaan korkeimmil-
laan kymmenessä metrissä. Inspiroiva torni valmistuu 
Tallinnassa, mistä se tuodaan Turkuun pystytettäväksi 
Logomoon kuukausi ennen esitystä.

pepeljajev on työskennellyt Moskovassa muun mu-
assa Taganka-teatterissa ja Mimiikan studion tai-
teellisena johtajana sekä ohjaajana ja koreografina 
sirkuksessa, televisiossa ja kansainvälisissä teattereis-
sa. Aurinkobaletti on tehnyt viime vuosina useita tuo-
tantoja hänen kanssaan. Hänen 90-luvun kokeellinen 
projektinsa loi pohjan Tanssivassa tornissa nähtävälle 
nykytanssiryhmälle Apparatus Theatre Groupille. Toi-
nen mukana oleva ryhmä Engineerin Theatre AKHE 
edustaa venäläistä vaihtoehtoista avantgardea.

Taiteellinen johtaja Urmas Poolamets jatkaa yh-
dessä Katja Lehmussaaren kanssa juhlavuottaan 
viettävän Aurinkobaletin perustajien työtä. Baletin 
perustaja ja edellinen taiteellinen johtaja Raija Leh-
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ei ollut itsestään selvää, että Viimeinen ehtoolli-
nen saa tilaisuuden esittäytyä Tuomiokirkossa: onhan 
kirkko Suomen arvostetuin, sen lattian alla lepää hau-
doissaan arvovaltaisia ihmisiä ja tilaan liittyy suurta 
kunnioitusta.

Pään onnistuneeseen lopputulokseen avasi ennen 
eläköitymistään Turun tuomiorovasti Rauno Hei-
kola luvatessaan kirkon kyseiseen käyttöön. Pitkien 
keskustelujen jälkeen seurakuntayhtymän luottamus-
johto päätti, että Turun ja Kaarinan seurakuntien kan-
nattaa olla tälläkin tavoin mukana kulttuuripääkau-
punkivuodessa.

”Vuosi on osaltamme onnistunut, jos ihmiset pys-
tyvät näkemään Tuomiokirkon nyt meidän sukupol-

vemme silmin. Tai kuten Luther opetti, on jokaisella 
sukupolvella sanoitettavanaan uskonkappaleensa uu-
delleen. Olisiko tämä nyt osa meidän aikamme puheen-
vuoroa”, Rantala pohtii.

Raija Kerttula-Rantanen

Viimeinen ehtoollinen -näyttely
17.4.–31.7. klo 9–19
Turun tuomiokirkko
Vapaa pääsy.
Passio-tanssiteoksen esityspäivät
20.-23.4. / 25.4. / 5.-8.5. / 19.5.-22.5. / 28.7.-31.7.2011
Liput 10/7/5 €.

mussaari vaikuttaa yhä ryhmässä hallituksen puheen-
johtajana, taiteellisen toimikunnan jäsenenä sekä vie-
railevana koreografina. Poolamets huomauttaa, ettei 
taidemuodoista vanhimman ymmärtämiseen ole omaa 
kieltä. Tanssiva tornikin on lupa kokea juuri sellaisena 
kuin itse haluaa. ”Tanssi on jokaisen ihmisen sisällä.”

 Raija Kerttula-Rantanen

Tanssiva torni
14., 16., 20., 23., 24., 26., 28. ja 30.4. klo 19
Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku
8.–11.6.2011 klo 19
Katel, Pöhja pst 27a, Tallinna

Tanssi 
tavoittelee
 taivaita.

Aurinkobaletti juhlii 
näyttävän kansainvälisesti

Yksi Turun tuomiokirkon näyttelyn töistä on Francine 
LeClercqin teos The Last Supper Untitled.

Torniin sijoitetun tanssiteoksen ideoi 
koreografiohjaaja Sasha Pepeljajev.
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                             Älä hoe vanhoja luulotietoja, vaan tarkista ajantasaiset faktat 
tuulisähkön suhteen nettisivuiltamme. Siellä voit muun muassa laskea, paljonko sinun kotisi 
sähkö tulisi maksamaan, jos vaihtaisit tuulisähköön. 

”Ei minulla olE varaa tuulisähköön.”

myös 
turku 2011 
pyörii turku 

Energian 
tuulisähkön 

avulla.

höPöhöPö!

lue lisää ja tee tuulisähkösopimus: www.turkuenergia.fi

Sinuun törmää kaikkialla elä-
kepäivistä huolimatta. Kuusi-
kymmenluku ja sen villi un-
derground-henki vievät yhä 
tuulispäätä, vai kuinka?

Niin, onneksi tuli 1960-luku, 
koska olin aika sekopää jo en-
nen sitä. Sain sen myötä hyväk-
syttävän roolin ja pohjan iden-
titeetilleni – että tällaisillekin 
ihmisille on tilaa maailmassa.

Puursit puolisosi Armo Hor-
mian perustamassa Tajo-kus-
tantamossa, joka tasapainotti 
vankimielisairaalan psykiat-
rina toimineen Hormian uraa. 
1960-luvulla Tajo julkaisi teok-
sia tunnetuilta nimiltä Allen 
Ginsbergistä Pablo Nerudaan. 
Hormia oli myös kotityran-
ni. Millaiset terveiset lähetät 
muille perheväkivallan uh-
reille?

Rohkeasti puhumaan siitä 
ja heti pakoon. Psykiatrin oli 
helppo kääntää tilanne siten, 
että ”hän on hysteerinen, ja 
minä hoidan häntä”. Mutta en 
mä kadu sitä yhtään, se oli kyllä 
semmoinen korkeakoulu. 

Ihminen on kaiken eletyn sum-
ma – myös ikävät kokemukset 
kasvattavat ja muokkaavat 
persoonaa?

Aivan. Nuoruudessa saatu oppi 
on kantanut läpi elämän. Eron 
jälkeen en kuitenkaan avioitu-
nut enää uudelleen.

Hakkautit 70 vuotta täytettyä-
si käteesi ristin. Miksi?

Olin Armeniassa ja se maa jy-
sähti sieluun. Armenialaiset 
ovat kärsineet hirvittäväs-
ti sukupolvesta toiseen. Sen 
tähden heidän ristejään ko-

ristavat yleensä enkelinsiivet, 
linnut ja kukat, ei kärsivä Kris-
tus. Tatuointi liittyy siis maail-
man vanhimpaan kristilliseen 
kirkkoon. Lisäksi tätä matka-
muistoa ei myydä, kun mum-
mu on arkussa.

Tekemistä riittää yhä opas-
tuskeikoista ja -koulutukses-
ta moniin luottamustoimiin 
ja seimiharrastukseen. Mistä 
aktiviteetista luopuisit vii-
meiseksi?

Nimistötoimikunnan jäsenyy-
destä. Siellä käsitellään Turun 
historiaa rahan sijaan – anne-
taan nimet kaduille ja paikoil-
le ennen kaavan hyväksymistä. 
Se on asiantuntijalautakunta, 
jossa on hauska touhuta. Maa-
liskuu taas on minulle seimen 
suunnitteluaikaa ylienkeli 
Gabrielin muistopäivän joh-
dosta. Pidän silloin luentoja 
seimistä ja enkeleistä.

Tunnusomainen kampauksesi 
tunnetaan Tallinnaa myöten 
– ainakin nukkekauppa Nuku 
Poodin ikkunassa koreilee ai-
jumaisia hahmoja tulipatsaa-
na loimuavine hiuksineen. 
Kauanko torikuntoon tälläy-
tyminen kestää?

Minulla on ollut tämä kampa-
us 30 vuotta, joten se nousee 
lähes itsekseen paikalleen aa-
mulla. Laittamiseen menee 
kolme minuuttia. Se vain har-
jataan ja nostetaan kammoilla 
ylös. Lakkaa on pakko käyttää. 
Ja on siinä pinnejä. Kun olen 
joskus jättänyt tukan auki, en 
pääse kadun yli, kun minulta 
kysytään, ”Mitä on tapahtunut 
– ootsä rakastunut?”, tai ”Her-
rajumala, onks se Aiju?”. Se on 
siis paras pitää.   

 Matti Komulainen

Turkulaiset Palstalla jututetaan tunnettuja turkulaisia.
M
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AIJU VON SCHöNEMAN

S. 1939 Hämeenlinna, 
Höyhensaari, 
Prinsessahuone.

Kaksi aikuista lasta, kuusi 
lastenlasta.

Opiskeli mm. kirjallisuus-
tiedettä, psykologiaa,  
sosiologiaa sekä kulttuuri- 
ja taidehistoriaa.

Tajo-kustantamossa 
vuoteen 1972.

Ilkka Juhani Takalo-Eskolan 
ja Antero Kareen kanssa   
Retretin luolia perustamas-
sa ja oppaita kouluttamassa  
1984–1990.

Oppaana edelleen mm. 
Turku Touringille ja Lounais- 
Suomen Syöpäyhdistyksen 
Matkarille: kierroksia esim.  
tuomiokirkossa, linnassa ja 
Koiramäessä yli 25 vuotta.

Toimii Turun Nimistötoimi-
kunnassa, kirkkovaltuus-
tossa ja -neuvostossa sekä 
kulttuurilautakunnassa 
(varalla).

Miljoonan tarinan opas Aiju von Schöneman löysi 
tatuoinnin Armeniasta.

Aiju, muisto 
Armeniasta sekä 

”vara-Aijut”, Johanna 
Margareta von Troil 

1800-luvulta (vas.) ja 1400-
luvun Elena Saksilainen, 

joiden asuissa Aiju on 
opastanut työkseen.
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www.lehtiyhtyma.fi

TAVOITA 1,5 MILJOONAA PAIKALLISTA KULUTTAJAA!

KasvuSuomi-pakettimme 33 paikallisen lehden markkina-alueilla
asuu yhteensä yli 4 miljoonaa kuluttujaa ja 3/4 Suomen ostovoimasta. 

- Haluatko heihin lähikontaktin? *TNS Atlas 2009

Silta yli 
kielimuurien
Agentit vievät 
kirjailijoita maailmalle.

auran rannoilla ei olla jämäh-
detty lämmittelemään muis-
tojen hehkussa, vaikka tur-
kulainen kirjallisuus tiukkuu 
klassikoita keskiaikaisista Co-
dex Aboensis -lakiopuksesta ja 
Missale Aboense -messukirjas-
ta 1960-luvun underground-gu-
rujen Jarkko Laineen ja Mark-
ku Innon tuotantoon.

Ammoin sytytettyä tulta vie-
vät eteenpäin kymmenet kir-
joittajat. Lisäksi Turussa toimii 
useita tarkkavainuisia kustan-
tamoja, joiden kautta on val-
loitettu uusia sillanpääasemia 
vaikkapa Milla Paloniemen 
siilien, Antti Nylénin essei-
den ja Juhani Branderin mus-
tan huumorin iskuilla.

Kirjallisuus proosasta runo-
uteen on matkalla kehittynyt 
vientikelpoiseksi kulttuurik-
si. Näin uskoo alaan erikois-
tunut Burning Bridge Literary 
Agency, jonka yhteistyökump-
paneita ovat kirjakustantamot 
Sammakko, Savukeidas ja Tur-
bator sekä tukiorganisaatiot 
Lounais-Suomen Kirjailijat ry 
ja Kirjan talo ry.

Agentuuri tähtää alueen kir-
jallisuuden tunnettuuden lisää-
miseen. Välineistä tärkeimpiä 
on käännösoikeuksien myy-
minen – iso joukko paikallisia 
sanataiteilijoita on jo käynyt 
esittäytymässä muun muassa 
Göteborgin kirjallisuusmes-
suilla.

”Hankesihteeri Terhi Hannu-
la on tehnyt paljon pohjatyötä. 
Marraskuussa 2010 projektiin 
tuli mukaan kirjallisuusagentti 
Maria Säntti, jolla on runsaas-
ti kokemusta alalta. Uskon että 
tuloksia syntyy esimerkiksi EU-
palkitun Riku Korhosen kans-

Riku Korhonen 
on turkulainen 

kirjailija, joka 
kirjoittaa parhaillaan 

viidettä teostaan.

Kolumni

Kiitollisuuden ääni
Synnyin lumiseen kaupunkiin helmikuussa 1972.
 Kun synnyin, äitini huohotti ja huusi, koska häneen sattui.  
Synnyttyäni minä huusin syystä, jota en vielä tiedä.
Vanhempani pukivat minut, kantoivat autoon ja ajoivat lu-
misen kaupungin halki kotiin. He suojelivat minua talvelta, 
sen hiljaiselta katseelta.
 Söin äitini sylissä ja aloin kasvaa. Nukuin isäni rintakehän 
päällä ja aloin tulla levottomaksi. Sillä olin intohimon lapsi.
 Yhdeksän kuukautta aiemmin, vappuaattona 1971, äitini 
ja isäni olivat unohtaneet, miten ehkäisyä käytetään. He 
olivat nuoria, juovuksissa ja varomattomia.
 Niin tulin heidän luokseen, ja he ottivat minusta huolen. 
Tiedän sen, vaikken muista siitä mitään. Yksin minusta ei 
olisi ollut mihinkään.
 Tarvitsin heidän käsiään, sanojaan ja suunnitelmiaan. 
Kun silmäluomeni olivat kiinni, he valvoivat. Kun heidän 
kätensä lähestyivät minua, ne lähestyivät hyvissä aikeissa.
 He riisuivat minut, pesivät ja pukivat. He sanoivat: Paina-
va poika. Ja hyvä niin, sillä muuten olisin kadonnut ilmaan.
 Sain kiltin sisaren. Vanhempani ansaitsivat hänet, sillä 
minusta tuli itsekäs, varasteleva lapsi. Jouduin vaikeuksiin, 
eivätkä he hylänneet minua. He näkivät lävitseni eivätkä 
hylänneet minua. Satutin heitä teoillani ja valinnoillani, ei-
vätkä he hylänneet minua.
 Tunnen olleeni onnekas. Olen nähnyt, mitä tapahtuu 
niille, jotka hylätään. Silloin luminen kaupunki pääsee si-
sään, eikä sen kaduilta pääse pois. Siellä kulkee joitain ys-
täviäni. Siellä kulkee joitain vihamiehiäni. Talvi katsoo heitä 
silmiin eikä aio vapauttaa.
 Kaikki, mikä tässä elämässä on hyvää ja tärkeää, vaa-
tii luottamusta ja rohkeutta. Ystävyys, vaikeat keskustelut, 
menneen muistaminen, rakkaus, vaitiolo, harkinta, toisen 
aikeiden arvailu tai kirjan kirjoittaminen.
 Olen tullut ikään, jossa ymmärrän kiitollisuuden arvon. 
Kaikki olisi voinut käydä niin paljon huonomminkin. Siksi 
toivon tulevilta kirjoiltani ennen kaikkea yhtä: sitä että jo-
nain päivänä osaisin antaa kiitollisuudelleni äänen.

Kiroileva siili 
-sarjakuvistaan 
tunnettu Milla 

Paloniemi on yksi 
Burning Bridge 

Literary Agencyn 
kirjailijoista.

sa”, povaa Sammakon päämies 
Seppo Lahtinen.

kuluva vuosi enteilee muuten-
kin vilkasta toimintaa Samma-
kossa.

”Meiltä on tulossa Antti Tuu-
rin mielenkiintoinen Turkuun 
liittyvä kirja. Henry Lehtosen 
vuosikausia kääntämä mustan 
kirjallisuuden klassikko, Ice-
berg Slimin Parittaja tullee ke-
väällä hämmästyttämään. Anni 
Nykäsen Mummon suosio kas-
vaa vuoden 2011 mittaan koko 
Suomessa”, Lahtinen haarukoi 
tärppejä. Savukeitaan Ville Hy-
tönen  näkee niin ikään  tulevai-
suuden valoisana.

”Esseiden suosio kasvaa enti-
sestään. Nylénin rinnalle nou-

see toinenkin taloudellinen 
menestys ja esseiden myynti 
kohoaa keskimääräisesti – ja 
myös nimikkeellisesti. Savu-
keidas julkaisee 10-vuotissyn-
tymäpäivänsä kunniaksi 40 
kirjaa vuonna 2011”, Hytönen 
listaa.

Sillanrakennus ilmenee myös 
läsnäolona. Kustantajien tuki-
kohtia ovat Turussa ja Helsin-
gissä toimivat Sammakon kau-
pat, joiden valikoimista löytyy 
eri kirjaverstaiden tuotantoa 
kattavasti.

”Helsingin Eerikinkadun 
puodin vakioasiakkaisiin kuu-
luvat muun muassa Sofi Oksa-
nen ja Madventures-äijät”, Lah-
tinen paljastaa.

Matti Komulainen

Ilmiö

Burning Bridge
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Omakuvia, toisten kuvia
Kuka minä olen? Keitä toiset ovat? Taide voi auttaa ymmärtämään. 
Henkilökohtaista-ohjelmateeman hankkeissa mennään lähelle ihmistä.

henkilökohtaista-teema nousi kulttuuripääkaupun-
kivuoden ohjelmaan hakeneista hankkeista kuin it-
sestään.

”Teema kasvoi esiin teoksista. Huomasimme, että 
moni hanke käsittelee yksilön ja identiteetin kysymyk-
siä”, kertoo ohjelmajohtaja Suvi Innilä.

Teoksiltaan ja lähestymistavoiltaan 2011 henkilö-
kohtaista on monimuotoinen teema. Mukana on sekä 
suuria videotaideteoksia että intiimejä työpajoja. Yh-
distävänä tekijänä on se, että taide käsittelee ensisi-
jaisesti yksilöä ja yksilön identiteettiä; yhteisöllisyys 
on sivuroolissa.

Henkilökohtaista-teeman painopiste on nykyajassa, 
mutta joissain hankkeissa on historiallisia mausteita.

Mikrohistoriaa lähestyy aikuisille suunnattu nuk-
keteatteriesitys John-Eleanor. Se on kuulustelupöy-
täkirjoihin pohjautuva tarina 1300-luvun Lontoossa 
eläneestä naisille seuralaispalveluita tarjoavasta mie-
hestä, joka toisinaan pukeutui naiseksi ja käytti nimeä 
Eleanor. 

John-Eleanor on yhden yksilön tarina historiassa: 
miten myöhäiskeskiajan kulttuurissa koettiin suku-
puoli-identiteetiltään vaikeasti määriteltävä ihmi-
nen? Turkulaisen nukketeatteriryhmä HOX Compa-
nyn huhtikuussa ensi-iltaan tuleva esitys tuo mieleen 
myös nykyajan keskustelut seksuaalisesta ja sukupuo-
lisesta identiteetistä.

Erilaiset omakuva- ja muotokuvaprojektit ovat iden-
titeettityötä selvimmillään. Muotokuvan voi toteuttaa 
myös runon keinoin, kuten Kirjoittajayhdistys Kapus-
tarinnan Runomuotokuvat-hankkeessa.

 
teemana henkilökohtaisuus ei ole välttämättä se hel-
poin, Suvi Innilä sanoo.

”Moni työ haastaa kokemaan uudesta näkökulmas-
ta ja kysymään itseltään, voisinko ajatella asiasta toi-
sinkin.” 

Toiseuden ja vieraan kulttuurin kohtaaminen on 
monen Henkilökohtaista-hankkeen johtolanka. Tom 
of Finlandin eli kaarinalaissyntyisen Touko Laakso-
sen homoeroottisen piirrostaiteen karskit ja suorasu-
kaisen seksuaaliset mieshahmot koppalakkeineen ja 
nahkasaappaineen ovat antaneet vaikutteita homo-
kulttuuriin jo vuosikymmeniä. Nyt nämä miehet voi 
kohdata silmästä silmään Logomon näyttelyssä.

Pakolaisuus ja vieraat kulttuurit ovat teemana Logo-
mossa Kiasman näyttelyssä. Eija-Liisa Ahtilan Missä 
on missä? on kolonialismista ja sen synnyttämästä vä-
kivallasta kertova videoteos. Ahtilaa seuraa näyttelys-
sä kesällä Isaac Julienin videoteos Small Boats, joka 
käsittelee pakolaisuutta.

Pakolaisteemainen on myös Pata, sandaali ja vir-
kattu teltta -hanke, jonka alun perin pakolaisleireiltä 
tuodut sandaalit ja kattilat muuttuvat poluiksi ja soit-

timiksi. Valokuvaaja Tuomo Manninen taas tapaa ja 
kuvaa turkulaisia islaminuskoisia maahanmuuttaja-
perheitä heidän omissa olohuoneissaan. Meidän per-
he -näyttely ripustetaan maaliskuun lopulla johonkin 
julkiseen tilaan, Manninen kertoo.

”On kiinnostavaa tavata perhe yhteisönä heidän 
omassa tilassaan. Yleisön kannalta nämä ovat pieniä, 
arkisia kohtaamisia. Harva on käynyt kylässä maahan-
muuttajaperheessä, mutta lopulta meidän kaikkien ko-
dit ovat aika samannäköisiä.”

omakohtaisen taiteen tekeminen voi olla terapeut-
tista. Tätä näkökulmaa hyödyntää Olemisen monet 
tarinat -ohjelmahanke, jossa yhdistetään mielenter-
veydelliset, valokuvaterapeuttiset ja draamalliset työ-
menetelmät lasten ja nuorten omiin elämäntarinoi-
hin. Hankkeessa luodaan toimintatapoja, joita lasten 
ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat 
jatkossakin hyödyntää.

Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Bra-
hean koordinoima hanke toteutetaan kouluissa, oppi-
laitoksissa sekä erilaisissa lasten ja nuorten ryhmis-
sä. Lähtökohtana on ajatus, että taide voi auttaa nuorta 
jäsentämään omaa elämäänsä ja lisäämään itsetunte-
musta.

Elina Teerijoki

Teema 2011 henkilökohtaista

Näe 
toisesta 

näkö-
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Teemat:

2011 arjen muuttujaa

2011 lentoonlähtöä

2011 sukellusta saaristoon

2011 henkilökohtaista

2011 muistijälkeä

turun ylioppilaskyläsäätiön vuokralaisyhdistyksen 
tiloissa on keskittynyt tunnelma. Meneillään on työ-
paja, jonka osallistujat tekevät omakuvansa 2000 & 11 
omakuvaa –hankkeen näyttelyihin.

”Koossa on jo yli tuhatviisisataa omakuvaa, työpajan 
vetäjä”, taiteilija Pia Bartsch kertoo. Bartsch ja hank-
keessa niin ikään työskentelevät Vesa Aaltonen ja Ilo-
na Tanskanen ovat vetäneet lukuisia työpajoja päivä-
kodeissa, kouluissa, vanhainkodeissa ja myös kaikille 
avoimina tilaisuuksina. 

Työtavat vaihtelevat: omakuvia on tehty muun mu-
assa valokuvaamalla, kollaaseina, sanataiteena ja sar-
jakuvina. Teemat ovat hyvin vapaita, vaikka taiteilijat 
auttavat tarvittaessa alkuun. Omakuvan ei tarvitse olla 
edes ihmishahmoinen.

”Moni on sanonut, ettei osaa, mutta keskustelun ja 
ohjauksen kautta on kaikille löytynyt sopiva työtapa ja 
teema vaikka harrastuksista tai tärkeistä kokemuksis-
ta”, Bartsch sanoo.

Omakohtaisen teoksen tekeminen taiteilijan kans-
sa on kohtaaminen, mutta kohtaamisia syntyy myös 
esilläolosta. Näyttelypaikkoja tulee olemaan monia, ja 
omakuvia voi nähdä myös paikoissa, joissa taidetta ei 
yleensä kohtaa.

Työryhmä on suunnitellut, että lasten muotokuvia 
olisi esillä vanhainkodeissa, vanhusten kuvia taas kou-
luissa.

”Eräs koululaisryhmä teki useita jalkapalloaiheisia 
kuvia. Niille hyvä näyttelypaikka voisi olla vaikka ur-
heiluteemainen baari.”

Oman, räätälöidyn työpajan voi vielä kevään aikana 
tilata vaikka työpaikan porukalle.

”Vaikeinta on ollut tavoittaa tavallisia, työssäkäyviä 
ihmisiä. Toivomme mukaan mahdollisimman erilaisia 
ihmisiä, jotta teoksista muodostuu kuva kaupungista. 
Samalla se on myös ajankuva”, Pia Bartsch sanoo.

Turku 2011 –ohjelma 
jakautuu viiteen teeman, 
joista tässä juttusarjassa 

kurkistamme yhteen kerrallaan.

2011 henkilökohtaista
Näin sen näin. Yksilö haastaa 

näkökulmallaan. Samaistuminen 
ei ole pakollista, mutta ymmärryksen 

kasvattaminen on aina hyvästä. 
Jätä ennakkoluulot narikkaan.

mustavalkoiset albumikuvat elämän varrelta näyttä-
vät vanhan ihmisen lapsena ja nuorena jälleen. Niiden 
rinnalla on nykyisyys: vanhus itse, hänen oma kotinsa, 
jonka pinnoille heijastuu näkymä ikkunasta. Keraami-
sen maljan pinnalta katsovat vanhat kuvat; sisäpuolella 
on kuvia saman ihmisen nykyhetkestä.

Sisäiset maisemat – Inner landscapes on kohtaami-
siin ja haastatteluihin perustuva keramiikkaa, valo-
kuvaa ja videota yhdistävä näyttelykokonaisuus, jossa 
lomittuvat ihmisen nykyhetki ja muistot. Valokuvaaja 
Marja Pirilä ja keraamikot Tomoko Kurahara ja Sa-
toko Sai yhdistävät teoksissaan vanhaa ja uutta valo-
kuvamateriaalia monitaiteiseksi kokonaisuudeksi.

Näyttely avaa sarjan pieniä välähdyksiä yhdeksän mal-
lina olleen vanhan turkulaisen pitkään elämään. Vah-
va ja toistuva vanhojen kuvien teema on lähteminen: 
sotaan tai merille lähteminen, ero, kuolema; toisaalta 
myös arjen ja juhlan pienet, onnelliset hetket tuntuvat 
yhä vaikuttavilta. 

Taiteilijoiden pitkät keskustelut vanhusten kanssa 
ovat avanneet ikkunoita kunkin ihmisen henkilöhisto-
riaan. Esiin tuli lämpöä, rakkautta, tavallisen elämän 
hurjiakin käänteitä.

”On huikeaa nähdä vanhassa ihmisessä se lapsi, joka 
hän joskus on ollut. Vanha ihminen elää hetkessä niin 
kuin lapsikin”, Marja Pirilä sanoo.

Omakuvatyöpajoja 
on järjestetty muun 

muassa kirjastoissa.

Monta omakuvaa tekee kuvan kaupungista

Välähdyksiä elämästä
Marja Pirilä

2011 henkilökohtaista Teema
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wäinö! haluaa herättää kes-
kustelua. Se nostaa esiin uusia 
lupaavia tekijöitä ja etsii vasta-
usta kysymykseen, mitä virkaa 
on kuvanveistolla Suomessa 
vuonna 2011.

Vastauksia tarjoavat kut-
suttuina neljä jo kannuksen-
sa hankkinutta kuvanveistäjää 
sekä haastajina neljä taiteili-
jaiältään nuorempaa kollegaa, 
jotka valikoituivat näyttelyyn 
jurytyksen kautta.

Haastettaviksi asettuvat ku-
vanveistäjät Maija Helasvuo, 
Villu Jaanisoo, Vesa-Pekka 
Rannikko ja Miina Äkkijyrkkä.

Turkulaissyntyinen Ran-
nikko edustaa Suomea tämän 
vuoden Venetsian biennaalis-
sa, Jaanisoo toimii Kuvataide-
akatemian professorina ja He-
lasvuo on Kuvanveistäjäliiton 
puheenjohtaja.

”Kaikki työtilaisuudet, jotka 
edistävät kuvanveiston esille 
asettamista ja saavuttavat ylei-
sön, ovat hyviä ja tervetulleita”, 
kommentoi osallistumistaan 
Äkkijyrkkä.

wäinö aaltosen seuran ydin-
tehtäviä ovat kuvanveistäjän 
muiston vaaliminen, hänen 
taiteensa tunnetuksi tekemi-
nen ja nuorten taiteilijoiden 
tukeminen. Järjestävän seu-
ran puheenjohtaja Seppo Su-
tela toivoo, että Wäinö! nostaa 
esiin perinteistä kuvanveistoa 
ja tuo menestystä sekä kansain-
välistä näkyvyyttä uudelle ku-
vanveistolle.

”On jäänyt unhoon, että yksi-
tyisetkin voivat ostaa veistok-
sia koteihinsa. Minusta taiteen 
ostaminen on oikea tapa edis-
tää kuvanveistoa.”

Näyttelyn kuraattori, kuvatai-
teilija Jan Kenneth Weckman 
myöntää, että kuvanveistossa 
on nyt - kuten 70-luvullakin - 
vaikea nähdä, mihin kuvanveis-
to tulevaisuudessa käsitteenä 
asettuu. Käsitteen laajennut-
tua moni esittävyyteen mielty-
nyt saattaakin ihmetellä, mihin 
jäi kuvanveisto, joka satsaa ku-
valliseen taitoon ja objektiin.

Raati valitsi näyttelyn haas-
tajat 38 hakijan joukosta. Vali-
tuiksi tulivat Mia Hamari (s. 
1976), Liisa Hietanen (s. 1981), 
Laura Könönen (s.1980), Pasi 
Mälkiä (s.1972) ja Jenni Tie-
aho (s. 1969). Raadin muodos-
tivat Weckman, Sutela, Päivi 
Kiiski Turun museotoimesta, 
professori Altti Kuusamo ja 
Kuvanveistäjäliiton edustaja-
na Kaarina Kaikkonen. 

Järjestäjät toivovat, että mah-

dollisimman moni näyttelyyn 
tulevista kahdeksasta uudesta 
teoksesta jäisi Turkuun. Niistä 
voittajaksi valitun teoksen teki-
jä palkitaan yksityisnäyttelyllä 
Turussa 2014.

turku oli Wäinö Aaltoselle 
(1894-1966) merkityksellinen 
kaupunki. Siellä hän vietti lap-
suuttaan ja nuoruutensa, opis-
keli taidemaalariksi ja aloitti 
itseoppineena kuvanveistäjä-
nä. Kuvanveistokoulutuksen 
puute ei estänyt Aaltosta nou-
semasta Suomen ja Pohjois-
maidenkin merkittävämmäksi 
kuvanveistäjäksi 1900-luvun 
alkupuoliskolla. Parhaiten hä-
net tunnetaan Paavo Nurmi 
-patsaistaan ja eduskuntasalin 
veistossarjasta.

Raija Kerttula-Rantanen
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Kulttuuri on itseisarvo, 
mutta sillä voi myös lääkitä – tutkitusti.”
Tuomo Karhu, kulttuuriosaston päällikkö

”
www.ts.fi 

Kulttuurissa mukana
Turun Sanomat

Japani ja Suomi kohtaavat nykytanssissa

Wäinö! 
avaa uuden 
näyttelysarjan

japanilainen koreografi ja 
mediataiteilija Yuzo Ishiya-
ma näkee kotimaansa olevan 
käännekohdassa. Yhteiskun-
nan toiminnassa perinteisellä 
kurinalaisuudella on puolen-
sa, mutta sen rinnalla tarvi-
taan entistä enemmän avointa 
ja ennakkoluulotonta heittäy-
tymistä. Vaikka katedraaleissa 
puhutaan viisaita, paljon opit-
tavaa on myös basaarien kujilta 
– noin vertauskuvallisesti.   

Vertauskuva perustuu Eric 
S. Raymondin kirjoittamaan 
esseeseen The Cathedral and 
the Bazaar, joka käsittelee avoi-
men lähdekoodin ohjelmisto-
tuotannon menetelmiä. Es-
seessä kunnia basaarimallista, 
eli avoimesti internetin väli-
tyksellä tehtävästä ohjelmis-
tokehitystyöstä, annetaan suo-
malaiselle Linus Torvaldsille. 

 Tämän suomalaisen kehitys-
mallin Ishiyama poimi punai-
seksi langaksi teokseensa CatB, 
joka soveltaa katedraali- ja ba-
saarimallia tanssin ja äänen 
keinoin. CatB nähdään Turus-

sa maaliskuussa toteutettavis-
sa suomalais-japanilaisissa ny-
kytanssi-illoissa. Parikseen se 
saa turkulaisen tanssija-koreo-
grafi Niina Airaksisen teoksen 
Sansui – Soljuva kivi. Yhdessä 
tanssiteokset esittelevät Japa-
nin ja Suomen, toiseen kulttuu-
riin kasvaneiden taiteilijoiden 
tulkintoina.

Esitysiltoja on neljä, joista 
jokainen alkaa asiantuntija-
alustuksella. Illat päättää ylei-
sökeskustelu esitysten tee-
moista ja vaikutelmista. 

Lippuja myydään paketeissa, 
joiden sisältö vaihtelee tanssi-
teokset ja yleisökeskustelun si-
sältävästä peruspaketista koko 
illan ja tarjoilun sisältävään 
sushi-pakettiin.

Päivi Autere

SOJIKU 4 -esitykset 
22., 24., 26. ja 27.3.

Sansui – Soljuva kivi
tanssijat: Jonna Aaltonen, 
Elsa Heikkilä, Niina Airaksinen

CatB
tanssijat: Satsumi Fukai, 
So Ueda, Jonna Aaltonen, 
Niina Airaksinen 

Alustukset
Ti 22.3. klo 18 ensi-ilta 
alustus Linux-käyttö-
järjestelmästä 

To 24.3. klo 18
“Ubiikkiyhteiskunta – 
tietoyhteiskuntakehityksen 
seuraava vaihe” 
Teppo Turkki, mediatutkija, 
Sitran viestintäjohtaja 

La 26.3. klo 15 
“Japanilaisen arkkitehtuurin 
estetiikka”
Riitta Salastie, arkkitehti SAFA, 
tekniikan tohtori  

Su 27.3. klo 15 
“Chadô – teen tie”
Jouni Elomaa, lehtori (MA), 
Tukholman yliopisto, 
auktorisoitu Chadô-opettaja
Manilla-teatteri, 
Itäinen Rantakatu 64, Turku

Kalenterissa
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Yuzo Ishiyama 
teoksessaan Qwerty.
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HELMIKUU

Tähden hetki tai 
Kevyt kyyneleinen 
tarina
Brasilialaisen Clarice Lispec-
torin kirjaan perustuvan teat-
teriteoksen kantaesitys on osa 
Vastakertomus-tapahtuma-
kokonaisuutta. Ohjaus Juha 
Malmivaara. Tuotanto Kolmas 
Tila – Tredje Rummet ry. Manilla, 
Itäinen Rantakatu 64, Turku. 
Liput 20/15/10 €.
2.2.–3.3. / 10 esitystä

Mieletön 
oopperan historia
Kattava ironinen pikakelaus 
oopperamaailmaan. Ohjaus 
Mikko Kouki. Tuotanto Linna-
teatteri ja Oopperakammari 
ry. Linnateatteri, Linnankatu 31, 
Turku. 
Liput 39/30/25 €.
11.2.–31.5. klo 19 / useita 
esityksiä 

Hair-musikaali 
Päivä, jona tavallinen turkulainen 
esitti Hair-musikaalin tullaan 
muistamaan. Ohjaus Marja-
Leena Kuronen, koreografia 
Mikko Ahti. Logomo, 
Köydenpunojankatu 14, Turku. 
Liput 20/18/10 €.
13.–20.2. / 7 esitystä 

Kulttuurikuntoilun 
keskuspuisto: 
Liikunnan ja 
kulttuurin ihmemaa 
Koko perhe liikkeelle! Ohjelmas-
sa on mm. lumiveistoskilpailu, 
kulttuurikävelyä ja sirkusta. 
Kupittaanpuisto ja Urheiluhalli, 
Turku. 
Vapaa pääsy. 13.2. klo 12-19

Taiteilija naapurina: 
Naapuriystävänpäivä
Ystävänpäivänä julkistetaan 
omatoimiseen lähimatkailuun 
kannustavat minimatkaoppaat, 
joiden johdattamana Turku kau-
punginosineen avautuu uusin, 
oivaltavin tavoin. Opasvihkosia 
voi myös tulostaa osoitteesta: 
www.taiteilijanaapurina.fi. Turun 
pääkirjasto, Studio, Linnankatu 2.
14.2. klo 12–17 

John – Eleanor
Nukketeatteria aikuisille. Keski-
ajalla eläneen ristiinpukeutujan 
huikea elämäntarina. Ohjaus 
Timo Väntsi. Tuotanto HOX 
Company ja TEHDAS Teatteri. 
Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 
Turku. Liput 15/12 €. 
18.2.–6.3. / 9 esitystä 

ERI-Klubi: Naurua
ja neurologiaa
Taide ja tiede kohtaavat Tans-
siteatteri ERIn klubeilla, joissa 
keskusteluun kiihottavat ERI:n 
teemoja luotaavat teokset sekä 
vaihtuvat tiedealustukset. ERI-
Studio, Yliopistonkatu 7, Turku. 
Liput 15 €. Varaukset 
p. 02 250 1032. 19.2. klo 18

Smoldering City - 2011
Kansainväliset mitat täyttävässä 
konemusiikkitapahtumassa laval-
le nousevat mm. englantilais-dj:t 
Danny Howells ja Nick Warren, 
dj Homegrove ja vj Sakke Soini. 
Klubi, Humalistonkatu 8, Turku. 
Liput 18 € (ovelta 25 €).
Lauantai 19.2. klo 22

Salo 2011: 
The Sound of Mus ic
Klassikkomusikaalissa yhdistyvät 
iki-ihanat sävelmät, rakkaustarina 
ja jännitys. Ohjaus Otto Kanerva. 
Tuotanto Seppo Suominen ja 
Teatteri Provinssi. Teatteri Pro-
vinssi, Salorankatu 5-7, Salo. 
Liput 28/26/20 €.
25.2.–29.4. / useita esityksiä 

Flame-jazzklubi: 
Winter & Viinikainen 
Duo + Mika Kallio Solo
Monk, Humalistonkatu 3, Turku. 
Liput 7/5 €. 25.2. klo 21

Sävelsilta: Puhaltajat 
kartanotunnelmissa
Vietä elegantti teehetki Brink-
hallin kartanon romanttisissa 
tunnelmissa nauttien englannin-
torven samettisesta äänestä, trion 
suloisista melodioista ja kvintetin 
loisteliaista juoksutuksista. Arthur 
Honegger: Concerto da Camera 
huilulle, englannintorvelle ja pia-
nolle Bernhard Henrik Crusell: 
Trio op. 2 Louis Spohr: Kvintetto
Brink-hallin kartano, 
Brinkhallintie 414, Turku. 
Liput 25/20 €. 26.2. klo 15

Flame-jazzklubi: 
Emma Salokoski & 
Ilmiliekki Quartet sekä 
Ricky-Tick Big Band 
Flame-jazzin kevään pääkon-
sertin timantinkova kaksikko 
tarjoaa laatujazzia persoonallisin 
maustein. Logomo, Köydenpuno-
jankatu 14, Turku. 
Liput 25/18 €. 26.2. klo 20 

MAALISKUU

CAA: (Est)etiikka: 
Luonnon kohtaamisesta 
Contemporary Art Archipelago 
nykytaidenäyttelyn osana järjes-
tettävät keskustelutilaisuudet 
avaavat taiteen, tieteen ja arjen 
näkökulmia saariston ympäristön 
ja yhteisön tulevaisuuteen. Saa-
ristokeskus Korpoström, Korpo. 
Ilmainen bussikuljetus Turun ja 
Korpoströmin välillä. Lisätiedot 
p. 0500 424 063, taru.elfving@
vastaboland.fi. 1.3. klo 10–16

Flame-jazz: Elifantree
Aurora, Linnankatu 23, Turku. 
Vapaa pääsy. 4.3. klo 21

Salo 2011: Ruudun takaa
Rauli Badding Somerjoen Ikku-
naprinsessa-kappaleen ympärille 
kirjoitettu esitys. Ohjaus Tuomas 
Suominen ja Liisi Lukkarinen. 
Tuotanto Salon Näyttämön Teat-
teria Nuorille –ryhmä. Kauppa-
keskus Plaza, Vilhonkatu 8, Salo. 
Vapaa pääsy.
5.,12.,19. ja 26.3. klo 12 ja 14 

2000 & 11 omakuvaa: 
Avoin työpaja ja oma-
kuvien keruutapahtuma 
2011 Kulma, Kristiinankatu 1, 
Turku. (ks. s. 15) 
Vapaa pääsy. 5.3. klo 10–16

Puppet Science 
and Fiction
Yläkouluikäisille suunnattu 
matemaattinen taidetapahtu-
ma koostuu taidenäyttelystä, 
nukketeatteriesityksestä ja 
työpajasta. Tuotanto Teatteri-
yhdistys SudenEnne, toteutus 
Tasomaa-työryhmä. Tapahtuma 
on tilattavissa 14.3. alkaen kou-

luihin, p. 041 723 0944. Kaikille 
avoin ensi-ilta Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimmassa, Aurakatu 
16, Turku. (ks. s. 5)
6.3. klo 14

Saarten triennaali 
avataan liukkaasti 
lumella

Sultan Films

Saarten triennaali on Turun Hir-
vensalon, Satavan ja Kakskerran 
saarten asukkaiden panostus 
kulttuuripääkaupunkivuoteen. 
Tapahtumasarja starttaa 5. - 6. 
maaliskuuta Hirvensalon las-
kettelurinteessä järjestettävällä 
viikonlopun talvitapahtumalla. 
Lauantaina ohjelmassa on 
Ski&Golf-kutsukilpailu, alppihiih-
toa, hyppynäytöksiä, soihtulas-
kua, monodisko, ilotulitus ja dj:n 
vauhdittama yömäki. Sunnuntain 
lapsiperheiden päivässä tarjolla 
on muun muassa Titi Nallen 
show ja naperopujottelua. 
Oheisohjelmaan sisältyy näyt-
telyjä ja partiolaisten paistamia 
lettuja. Nyt joukolla nauttimaan 
talven riemuista! 5.–6.3 

Musiikin matkassa: 
Kaikuja Balkanilta
Millaista on suomalaisetkin 
hurmannut balkandisko? 
Tarjolla elävää musiikkia 
ja aiheen esittelyjä. Stage, 
Turun pääkirjasto, Linnankatu 2. 
Vapaa pääsy. 8.3. klo 18 

2000 & 11 omakuvaa: 
Omakuva on 
jokaisen kuva 
Omakuvaa ja omakuvallista 
työskentelyä käsittelevä kaksi-
päiväinen seminaari. Turun AMK, 
Lemminkäisenkatu 30. Lisätiedot 
kaisa.lehto@turkuamk.fi.
8.–9.3. klo 9–17

Pimeyden 876 sävyä: 
Pilkkopimeät 
kuunnelmat
Pimeyteen sopivia kuunnelmia, 
äänimaisemallisia taideohjelmia 
ja runoja. Ennakkoilmoittautumi-
set: pilkkopimeaa@gmail.com. 
Vapaa pääsy. Turun taidemuseo, 
Aurakatu 26. (ks. s. 5)
9.3.-13.3.

J.S Bachin 
Matteus-passion 
Mendelssohn-versio 
Suomen kantaesitys. Koe passio 
vanhan konepajan miljöössä. 
Solisteina Pia Freund, Tiina Pent-
tinen, Heikki Rainio, Esa Ruuttu-
nen, Mati Turi ja Jyrki Korhonen. 
Logomo, Köydenpunojankatu 14, 
Turku. (ks. s. 5)
Liput 20/18/15 €. 9.3. klo 19

Flame-jazz: 
Jussi Fredriksson 
”Busy Turtles”
Linnateatteri, Linnankatu 31, 
Turku. Liput 20/15 €. 11.3. klo 21

Koroisten foorumi - 
Aurajoki-muistoja 
talteen 
Aurajoki-muistoihin keskitty-
vään avoimeen työpajaan voi 
tuoda jokeen liittyviä asiakirjoja, 
valokuvia ja esineitä. Järjestä-
jät Kerrottu ja koettu Turku ja 
Koroinen - Turun syntysija –ohjel-
mahankkeet. Turun kristillinen 
opisto, Lustokatu 7. 
12.3.2011 klo 10–15 

Flame-jazz: SUN Trio
Monk, Humalistonkatu 3, Turku.
Liput 7/5 €. 18.3. klo 21

Energo – maailman-
kaikkeuden soundtrack
Lauluyhtye Rajaton ja UNI-
yhtye tarjoavat yleisölle huikean 
matkan ääntä, valoa ja teknolo-
giaa yhdistelevällä teoksellaan. 
Mielenkiintoisen lisän esitykseen 
tuovat liiketunnistimin varustetut 
soittimet. Ohjaus Minna Nurme-
lin ja sävellys Ilkka Niemeläinen. 
Logomo, Köydenpunojankatu 14, 
Turku. 
Liput 36/30/25 €. 18.3. 
klo 19, 19.3. klo 15 ja 19 | 20.3. 
asti Energo-installaatio 
tavaratalo Wiklundin 
ikkunagalleriassa

Kalenterissa

 kalenteri
  helmikuu – toukokuu

2011TURKUTurku 2011 –ohjelma sisältää 155 erilaista 
ohjelmakokonaisuutta, jotka koostuvat 
tuhansista yksittäisistä tapahtumista. 
Koko Turku 2011 -ohjelma sivuilla 
www.turku2011.fi.

Turun alueella tapahtuu myös paljon 
muuta. Ajankohtaiset tapahtumatiedot 
sivuilta www.turkukalenteri.fi. www.turku2011.fi/kalenteri
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ERI-Klubi: 
Pelkoa vai peilisoluja
Taide ja tiede kohtaavat Tanssite-
atteri ERIn klubeilla. ERI-Studio, 
Yliopistonkatu 7, Turku. 
Liput 15 €. Varaukset 
p. 02 250 1032. 19.3. klo 18

Salo 2011: Pikkuruu 
Mustanmusta 
Teatteri Puutaivaan Tikkujen esit-
tämä, koskettava koko perheen 
näytelmä. Tiedustelut Maisa 
Pitkänen p. 02 728 5397. Vaskio, 
Säästäjäntie 1, Salo.
Liput 8 €. 
19.–30.3. / useita esityksiä

Pimeyden 876 sävyä: 
Pilkkopimeä teatteri
Sokean näytelmäkirjailijan Eero 
Vartion käsikirjoittama pienois-
näytelmä Juntusen lehmän-
kantturat esitetään pimeässä 
teatterissa näkövammaisten 
näyttelijöiden voimin. Ennakkoil-
moittautumiset: pilkkopimeaa@
gmail.com tai p. 040 871 0503. 
Käsityöläiskatu 5, Turku. 
20.–30.3.

SOJIKU IV: Suomalais-
japanilainen nykytanssin 
yhteisilta 
Niina Airaksisen Sansui ja Yuzo 
Ishiyaman CatB. Esityksen yhte-
ydessä voi osallistua alustukseen 
ja keskusteluun sekä tilata sushi-
tarjoilun. Manilla-teatteri, Itäinen 
Rantakatu 64, Turku. (ks. s. 16)
Liput 18–55 €.22., 24., 26. ja 27.3.  

Sävelsilta: Klassista 
linnan salongeissa 
Wieniläisklassismin helmiä Turun 
linnan kuninkaansalissa. Haydn: 
Jousikvartetto, Beethoven: Seks-
tetto, Mozart: Käyrätorvikvintet-
to. Turun linna. 
Liput 25/20 €. 26.3. klo 15 

Flame-jazz: Harlem 
Jazz Club 50 v!
Hamburger Börs, Kauppiaskatu 
6, Turku.
31.3. klo 19 konsertti, liput 5 € 
klo 21 jamisessio, vapaa pääsy

HUHTIKUU

Flame-jazz: 
Jukkis Uotila Band
Aurora, Linnankatu 23, Turku. 
Vapaa pääsy. 1.4. klo 21

Musiikin matkassa: 
Romanimusiikkia
Viekö romanimusiikin rytmi sinut 
mukanaan? Tarjolla elävää mu-
siikkia ja aiheen esittelyjä. 
Stage, Turun pääkirjasto, Linnan-
katu 2. Vapaa pääsy. 5.4. klo 18 

Taistelu Turusta
Jouko Aaltosen dokumenttielo-
kuva kertoo Turusta, menneestä 
ja nykyisestä. Tuotanto Illume Oy. 
Esitykset Logomossa, Köydenpu-
nojankatu 14, ja Suomalaisen elo-
kuvan festivaaleilla Puutarhakatu 
1:n auditoriossa, Turku. (ks. s. 6)
Vapaa pääsy. 9.4. klo 19 Logomo,  
10.4. klo 18 Suomalaisen eloku-
van festivaaleilla 

Sillanrakentajat: 
Silta-elokuvafestivaali
Vammaiselokuviin keskittyvä 
festivaalin järjestää vammaisten 
ihmisten perus- ja ihmisoikeusjär-
jestö Kynnys ry yhteistyötahojen-
sa kanssa.
13.4. Silta Big Opening
14.–16.4. Silta-elokuvafestivaali

Solistina Turku
Turusta kerätyn kaitafilmiaineiston 
ja jousiorkesterimusiikin yhdistävä 
kokonaisteos. Mikkelin kaupun-
ginorkesteria johtaa säveltäjä, 
kapellimestari Kirmo Lintinen. 
Kokonaisuudesta vastaa Mikkelin 
ammattikorkeakoulu yhdessä 
Turun HUMAK:n kanssa. Sigyn-
sali, Linnankatu 60, Turku. (ks. s. 6)
Liput 20/15 €. 14.4. klo 19 

Flame-jazz: Aura Flow
Monk, Humalistonkatu 3, Turku.
Liput 7/5 €. 15.4. klo 21

Tanssiva torni
Kymmenen metrin korkeuteen 
kohoava torni tarjoaa todellista tai-
kuutta, henkeäsalpaavia temppuja, 
hämmästyttäviä vatsastapuhujia 
ja koulutettuja hirviöitä kaukaisilta 
meriltä. Aurinkobaletin 30-vuotis-
juhlateos. Logomo, Köydenpuno-
jankatu 14, Turku. (ks. s. 11)
Liput 25/20/15 €. 14., 16., 20., 
23., 24., 26., 28.  ja 30.4 klo 19

Viimeinen ehtoollinen: 
Passio
Tanssiteos Passio kuvaa väkevin 
piirroin Jeesuksen kärsimysnäy-
telmän. Ohjaus ja koreografia 
Tiina Lindfors. Tuotanto Tanssi-
teatteri ERI. Turun tuomiokirkko. 
(ks. s. 11)
Liput 10/7/5 €.  20.4.–31.7. / 
useita esityksiä

Kaupunki itää
Suomen maatalousmuseo Sarka 
tuo oraspellon keskelle Turkua 
pääsiäislauantaina. Päivän loput-
tua kasvualustat oraineen jaetaan 
kaupunkilaisille vaikkapa valmiiksi 
kodiksi pääsiäistipuille. Yliopis-
tonkatu (kävelykatu). 
23.4. klo 10–16

C. H. Graunin 
Pääsiäisoratorio
Suomen kantaesitys Turun 
tuomiokirkossa. Toteuttajina 
ovat CCI, Tukholman Suurkirkon 
poikakuoro, Tallinnan Barokki-
orkesteri sekä Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä. Solisteina 
mm. Kaisa Ranta (sopraano) 
ja Essi Luttinen (altto). Turun 
tuomiokirkko. 
Liput 30 €. 24.4. klo 14

Taidetta ja pyöräilyä
Pyörätapahtumassa on esillä 
fillareiden koko kirjo tuunatuista 
taidepyöristä erityisryhmien 
pyöriin. Polkupyöräkavalkadi 
kulkee Vähätorilta Varvintorille 
ja Turun Urheiluliiton pyöräilijät 
johdattavat tutustumisretkelle 
Portsan kaupunginosaan. Sigyn-
salissa huutokaupataan taiteilijoi-
den suunnittelemia taidepyöriä 
ja nautitaan lastenkonsertista. 
Kerätyt varat menevät turkulai-
sille lastenkodeille. Sigyn-sali, 
Linnankatu 60, Turku.
27.4. klo 17.30 alkaen

Loisto Big Bands 2011: 
European Jazz 
Orchestra
Euroopan Yleisradioliiton EBU:n 
jazztuottajien vuosittain valitse-
man European Jazz Orchestran 
(EJO) kiertueen radioitavat 
pääkonsertit järjestetään tänä 
vuonna Turussa ja Tallinnassa. 
Orkesterin kapellimestarina toi-
mii suomalainen Jere Laukkanen. 
Sigyn-sali, Linnankatu 60, Turku. 
Liput 18 €.28.4. klo 19

Flame-jazzklubi: 
Tonight at Noon – the 
Music of Charles Mingus
Aurora, Linnankatu 23, Turku. 
Vapaa pääsy. 29.4. klo 21

Bongaa Oliopus Olius!
Kaikki 5-8-vuotiaat tieteilijät 
vanhempineen ovat tervetulleita 
Bongaa Oliopus Olius! –esityk-
seen, jossa Teatteri SudenEnteen 
tutkijaryhmän johdolla päästään 
eriskummallisten otusten jäljille. 
Vaellukset aloitetaan Ruissalon 
opastuskeskus Tammenterhosta, 
Rantapromenadi 22, Turku. 
Liput 6 €/hlö 
30.4, 7.5., 14.5., 29.5.

TOUKOKUU

Taiteilija naapurina 
-kuukausi
30+1 päivää taidetta, työpajoja, 
tapahtumia ja teoksia eri puolilla 
Turkua. Ohjelmassa mm. Susanna 
Peijarin urbaani Lähiömuistipeli, 
Flora Metamorphicae -keramiik-
kakukkaketo lähiöfillariretket, 
Instant Souvenir –matkamuisto-
työpajat ja kirjastoklubit.
1.–31.5.

Bongaa Turun murkut
Muurahaisten bongausreitit 
avautuvat Turun Ruissalossa, 
Mälikkälässä ja netissä. 1.5.

Musiikin matkassa: 
Juutalainen musiikki
Millaista musiikkia on klezmer? 
Tarjolla elävää musiikkia ja aiheen 
esittelyjä. Stage, Turun pääkirjas-
to, Linnankatu 2. 
Vapaa pääsy. 3.5. klo 18 

Tero Saarinen: 
Borrowed Light
Tero Saarinen Companyn ja 
maailmankuulun vanhan musiikin 
kokoonpanon The Boston 
Cameratan suurtuotanto on 
ainutlaatuinen yhdistelmä tanssia 
ja elävää musiikkia. Logomo, 
Köydenpunojankatu 14, Turku. 
(ks. s. 8–9) 
Liput 38/30/20 €. 6.–7.5. klo 19 

Muistettu kaupunki
Äänistä ja teksteistä muodos-
tuva taidereitti vie turkulaisten 
muistoihin ja menneisyyden tun-
nelmiin. Kävelyreitin voi kulkea 
kartan avulla. www.turku2011.fi/
muistettu-kaupunki
9.5.–12.6.

Kulttuurikuntoilun 
keskuspuisto: Eskatori
Eskatori kutsuu esikoulusta 
lähtevät lapset vanhempineen ja 
isovanhempineen keväiseen kult-
tuurikuntoilutapahtumaan Turun 
tuomiokirkon ympäristöön. 
Lisätietoja toimitetaan esikoulu-
jen kautta keväällä.
11.5. klo 18–20 

Flame-jazz: 
Olli Ojajärvi Trio
Monk, Humalistonkatu 3, Turku.
Liput 7/5 €. 13.5. klo 21

Sam Body Plays: 
Kansainvälinen luovan 
toiminnan festivaali
Ohjelmahankkeen eri toiminnot 
esittäytyvät toukokuussa työpa-
joissa, näyttelyissä ja esityksissä 
Turun työväenopistolla, Kaskenka-
tu 5, Turku. 
16.5. Vielä hirmuisempi vankila 
-näytelmän ensi-ilta

ERI-Klubi: Musiikki 
mannaa aivoille
Taide ja tiede kohtaavat Tanssite-
atteri ERIn klubeilla. ERI-Studio, 
Yliopistonkatu 7, Turku. 
Liput 15 €. Varaukset 
p. 02 250 1032. 17.5. klo 19

Taiteilija naapurina: 
Lähimuseopäivä
Tutustutaan Turun lähiöiden 
museoaarteisiin!
18.5.

Tarinamatot: Klip ja klap 
– leikkuutapahtuma
Leikataan yhdessä maailman 
pisin matonkude Guinnessin 
ennätystenkirjaan kirjattavaksi. 
Omat sakset mukaan!
Vanha Suurtori, Turku.
19.5. klo 15–18

Street Life –seminaari
Seminaarissa käsitellään katuelä-
mää, kaupunkitilojen haltuunot-
toa ja kaupungin väliaikaisuutta.  
Turun yliopisto. 
20.–21.5.

Sillanrakentajat: 
Integroidun tanssin 
ja teatterin päivät
Kynnys ry tuo Turkuun laajan 
katselmuksen integroidun taiteen 
ja kulttuurin nykykentältä. 
21.–22.5.

Eurocultured–festivaali
Suuri katukulttuurifestivaali tuo 
Aurajoen rannoille yli 300 esiin-
tyjää Euroopan eri maista. 
Aurajoen rannat, Turku. (ks. s. 20)
21.–22.5. 

Sävelsilta: Pyhän 
Jaakobin jalanjäljillä
Barokkimusiikkia keskiaikaisessa 
kivikirkossa Rymättylän merel-
lisissä maisemissa. Rymättylän 
kirkko. 
Liput 25/20 €. 21.5. klo 15

Rakkaus roihuaa 
kirjastossa

Viljami Schleutker

Turun kaupunginkirjaston kevään 
kulttuuripääkaupunkiteemana 
on Roihuava rakkaus. Tulesta 
inspiroituva Roihuava rakkaus 
tukee Logomon Tuli on irti! -näyt-
telyä. Pääkirjastossa on esillä 
tuliaiheisia näyttelyitä helmikuun 
loppuun.  Kirjaston kevään 
muita näyttelyitä ovat esimerkiksi 
valokuvaaja David Samblanetin 
workshop-näyttely 11. hetki, Miina 
Savolaisen valokuvat lapsen ja 
isän välisestä rakkaudesta sekä 
venäläiset, rakkausaiheiset balet-
tivalokuvat.

Roihuava rakkaus -päätapahtu-
massa 1.-2.4. tavataan kirjailija-
vieraita, eläydytään elokuvissa 
ihmisten ja kirjojen rakastami-
seen sekä nautitaan musiikista ja 
muusta kaiken ikäisille suunna-
tusta ohjelmasta. Studia gene-
ralia -luentosarjassa pohditaan 
rakkauden olemusta monialai-
sesti tutkijoiden ja kirjailijoiden 
näkökulmasta.

Roihuava rakkaus -luentosarja
tiistaisin 1.3.–5.4. klo 18–19.30
Pääkirjaston Studio, Linnankatu 
2, Turku 
1.3. Jaakko Hämeen-Anttila: 
Mystinen rakkaus: persialaisen 
Maulana Rumin runoja 
1200-luvulta.
8.3. Tiina Pystynen: 
Rakkautta kokovartalokuvassa: 
Lemmentanssit. Kuvakertomuksia 
rakkaudesta.
15.3. Rita Paqvalen: Taistelu 
Eroksesta – rakkauskäsityksiä 
Agnes von Krusenstjernan ja 
Ellen Keyn tuotannossa
22.3. Salla Simukka ja Karo 
Hämäläinen: Rakastaa, ei rakasta 
- suuria tunteita nuorten-
kirjallisuudessa. 
29.3. Merete Mazzarella: 
Otrohetens lockelse. 
Luento on ruotsinkielinen.
5.4. Munkki Serafim (Serafim 
Seppälä): Taivaallisen ja maalli-
sen rakkauden rajankäyntiä.

Lisätietoja: www.turku2011.fi/
kohtaamisia-kirjastossa
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”Arvoisat matkustajat, 
tervetuloa kulttuurilaiva Silja Europalle.”

Viihdettä. Makunautintoja.
Shoppailua. Ja nyt myös kulttuuria.
Silja Europa on tänä vuonna kulttuurilaiva 
– Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 
Turku ulottuu kyydissämme merelle asti.
Lue lisää www.silja.fi .

Kulttuuria 

OHOI!

Silja_kulttuuriKapu_112x175.indd   1 21.12.2010   12.55

Oli hienoa huomata, miten suuri rooli eri yhteiskuntaluokkia, kulttuureita ja ikä-
ryhmiä esittelevillä taideprojekteilla on Turun kulttuuripääkaupunkivuodessa. 
Näyttelijänä uskon tarinan voimaan sillanrakentajana ihmisten välillä. 

Anna palaa! 
Turun ylioppilasteatterin oma kansainvälinen teatterifestivaali esittelee Itämeren 
alueen teatteria. Itselläni on nuorisoteatteritausta. Se oli arvokasta tutkiskelun 
aikaa. Minulla on suuri kunnioitus ylioppilasteatterien tinkimättömyyttä kohtaan. 
Itämeren tarinat ovat osa suomalaisuutta.

Hair – Keski-ikäisten hiukset
Kuulostaa huikealta projektilta. Mahtavaa että muilta aloilta tuleville ihmisille 
tarjoutuu tällainen mahdollisuus tutustua teatterin tekemiseen. Hair on yksi lem-
pimusikaaleistani. Olin mukana siitä vuonna 2003 tehdyssä versiossa Linnanmä-
en Peacock-teatterissa. Ensi-iltaan meitä tulivat katsomaan Suomessa ensim-
mäiseen Hair-produktioon 70-luvulla osallistuneet näyttelijät. On syytä jatkaa 
perinnettä!

Meidän perhe
Haluan ehdottomasti päästä tutustumaan tähän näyttelyyn. Monikulttuurisuus 
on suomalaista arkipäivää. Uskon, että se miten tämän haasteen käsittelemme, 
tulee paljolti määrittämään maamme tulevaisuuden. Avain eri kulttuurien yhteen 
saattamisessa on kertoa tarinoita perheiden elävästä elämästä. Tarinoita otsikoi-
den ja roolien takaa.

valintoja Turku 2011 -ohjelmastaMinä menen

Näyttelijänä, juontajana ja tanssijana tunnettu 
Jani Toivola on viime vuosina ansioitunut 
myös vaatealan yrittäjänä. Toivolan ja Elina 
Järnefeltin uusin The Greendress -myymälä 
toimii Turussa. 

Jani Toivola

Kalenterissa
Näyttelyt

Pimeyden 876 sävyä: 
Pilkkopimeä galleria  
Tunne, kuuntele, haista, maista – pilkkopi-
meää taidetta. Vapaa pääsy. Ennakkoilmoit-
tautumiset  pilkkopimeaa@gmail.com tai p. 
040 871 0503. Käsityöläiskatu 5, Turku. 
15.3. asti

Tarinamatot: Yhdessä 
sukkuloidut – yhdistysten 
ja järjestöjen tarinamatot  
Haastekampanjan innoittamana tehtyjen 
mattojen näyttely. Taitokeskus Juselius, Uu-
denmaankatu 1, Turku. Vapaa pääsy.
21.2.-18.3.

Pimeyden 876 sävyä: 
Kuolema ja sen monet kasvot
Teoksia 1800-luvun lopun symbolismista 
nykytaiteeseen. Wäinö Aaltosen museo, 
Itäinen Rantakatu 38, Turku. Liput 4/6 €.
20.3. asti 

Sam Body Plays: 
Kuvataidetta linnasta 
Hugo Simbergin töiden innoittamia yläkou-
lun oppilaiden maalauksia. Elämä-osiossa 
oppilaiden valokuvia. Ullakkogalleria, 
Vanha Suurtori 3, Turku. Vapaa pääsy.
3.3.–3.4.  

Animoi: Priit Pärn 
ja Turun anikistit
Animoi-näyttelysarjan aloittaneen virolai-
sen animaatio-ohjaaja Priit Pärnin jälkeen 

sarjassa ovat vuorossa Turun anikistit 
uusilla teoksillaan. Yhdentoista Turun tai-
deakatemiasta valmistuneen animaattorin 
muodostama yhdistys on saanut toimintan-
sa aikana useita palkintoja. Turun taidemu-
seon Pimiö, Aurakatu 26. Liput 10/7 €, alle 
16-vuotiaat maksutta.
27.3. asti Priit Pärn
8.4.–29.5. Turun anikistit

Viimeinen ehtoollinen 
Maallinen ja hengellinen, nykytaide ja 
kirkkotaide kohtaavat Turun tuomiokirkon 
kappeleissa. Näyttely esittelee uusitesta-
mentillista aihettaan käsittelevää kuvatai-
detta sekä nykytaiteen tulkintoja aiheen 
kuuluisimmasta versiosta, Leonardo da 
Vincin seinämaalauksesta. Näyttelyn tai-
teilijoita ovat mm. Andy Warhol, Francine 
LeClercq ja Pauno Pohjolainen. Turun 
tuomiokirkko. Vapaa pääsy. (ks. s. 11)
17.4.–31.7. klo 9–19 

Usko, toivo ja rakkaus 
Yhteisnäyttelyssä esittäytyy viisi arvostet-
tua espanjalaistaiteilijaa: Diego Canogar, 
Rafael Canogar, Totte Mannes, Jose Luis 
Sanchez ja Tomas Vaquero. Näyttelytilana 
toimiva Matti Sanaksenahon suunnitte-
lema Taidekappeli on myös jo itsessään 
taideteos. Pyhän Henrikin Ekumeeninen 
Taidekappeli, Seiskarinkatu 35, Turku. 
Ryhmäopastukset p. (02) 265 7777.
1.5.–28.8. 

Wäino! –kuvanveisto-
näyttely 2011
Kuvanveiston konkarit kohtaavat nuoret 
virtuoosit. Galleria Maaret Finnberg ja 
pääkirjaston sisäpiha, Turku. Vapaa pääsy. 
(ks. s. 16)
3.5.–26.6. 

Tuli on irti! 
Tiedekeskus Heurekan ja Turun museo-
keskuksen kokemuksellinen näyttely 
tutustuttaa katsojan liekkien maailmaan.
Liput: 12/8 €, alle 7-vuotiaat maksutta. 

Only a Game?
UEFAn interaktiivinen koko perheen 
jalkapallonäyttely perehdyttää lajiin ja 
sen harrastajiin. Vapaa pääsy

KUVATAIDENäYTTELYT:

Liisa ihmemaassa 
Suomen valokuvataiteen museon 
tuottama, suurin Suomessa koskaan 
nähty nykyvalokuvan näyttely.

Kiasma: Eija-Liisa Ahtila 
ja Isaac Julien / ARS1
Kansainvälisten mediataiteilijoiden ylistetyt 
videoinstallaatiot ensimmäistä kertaa esillä 
Suomessa. 
16.1.–29.5. Eija-Liisa Ahtila: 
Where is Where? 
17.6.–18.12. Isaac Julien: 
Western Union: Small Boats. 

Tom of Finland
Kattava kokoelma Tom of Finlandina 
tunnetun kuvataiteilija Touko Laaksosen 
homoeroottisia töitä. 

Nothing happens for a reason 
Tobias Rehbergerin installaatioon, joka on 
samalla Logomon kahvila, on vapaa pääsy.

Kuvataidenäyttelyiden 
yhteislippu 12/8 €, 
alle 16-vuotiaat maksutta.

Kaikkien näyttelyiden 
yhteislippu 20/12 €

Logomo, Köydenpunojankatu 14, 
Turku p. 040 553 5860
www.turku2011.fi/logomo

Marjaana Kellan Päättymätön kuva 
(2009 –) on yksi Liisa ihmemaassa –
näyttelyn valokuvateoksista.

Logomon näyttelyt 
16.1.–18.12.2011 klo 11–19

Arto Takala
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aurajoen rannoilla on lu-
vassa värikästä meininkiä, kun 
Eurocultured-festivaali tuo 
kaupunkiin eurooppalaista ka-
tukulttuuria parhaimmillaan. 
Tapahtuma esittelee jopa 300 
artistia yli kymmenestä Euroo-
pan maasta. Kansainvälistä ja 
luovaa tunnelmaa pääsee ais-
timaan ilmaiseksi. Työpajoissa 
voi myös kokeilla uusia alueval-
tauksia.

Mukana tapahtumassa on 
kuvataiteilijoita, katutanssin ja 
musiikin osaajia. Unohtamat-
ta tietenkään hyvää ruokaa, tai-
dekäsityöläisiä ja skeittareita. 
Taiteilijoiden vetämissä työ-
pajoissa voi kokeilla esimer-
kiksi oman graffitin, tanssin 
tai rap-biisin tekemistä. Fes-
tivaalipäivien aikana pääsee 
seuraamaan myös euroop-
palaisten nykytaiteilijoiden 

työskentelyä, kun ankkurit ja 
veneet saavat heidän käsitte-
lyssään uuden ilmeen. Esiin-
tymislavoilla nähdään puoles-
taan mielenkiintoisia bändejä 
ja tanssijoita.

kaiken lähtökohtana on saa-
da katukulttuurista kiinnos-
tuneet ihmiset liikkumaan 
eri puolilla Eurooppaa, tapaa-
maan hengenheimolaisia ja 
luomaan yhdessä uutta tai tuo-
maan yleisön ihasteltavaksi ai-
emmin valmistettuja teoksia.

”Euroculturedin tavoittee-
na on madaltaa kynnystä tu-
tustua kulttuuriin. Aina ei 
tarvitse mennä gallerioihin, 
teatteriin tai konserttisaliin 
kohdatakseen taidetta”, kertoo 
Ben Reed manchesterilaisesta 
Spearfish-organisaatiosta, joka 
järjestää festivaalin. 

Oman värinsä tapahtumaan 
tuovat viidessä eri maassa pi-
dettyjen työpajojen animaati-
ot, graffitit, nuket ja musiikki. 
Nuorten kanssa työskennelleet 
taiteilijat muodostavat lisäksi 
työryhmän, joka tekee yhteisen 
teoksen. Teos viimeistellään 
Turussa ja se on esillä myö-
hemmin Eurocultured-tapah-
tumassa myös Manchesterissa.

Eurocultured on järjestetty 
vuodesta 2001 lähtien Man-
chesterissa, Dublinissa, Bel-
fastissa ja Bratislavassa ja sii-
hen on osallistunut yhteensä 
yli 180 000 kävijää.

Susse Määttänen

 
21.–22.5.2011
Eurocultured-festivaali 
Aurajokiranta, Turku  
vapaa pääsy

Tekstin tuottamisella sattuman tai leikin 
kautta on pitkät perinteet aina surrealisteis-
ta, dadaisteista ja ranskalaisen kokeellisen 
kirjallisuuden ryhmästä Ouliposta alkaen. 
Luo tällä viikolla sattumarunoutta kirjastos-
sa onnennumeron avulla.

Voit myös kokeilla sattumarunon tekemistä 
pelkillä kirjojen nimillä, käyttämällä ainoastaan 
kirjan aloitus- tai lopetuslauseita tai valitsemal-
la käytettävät lauseet sattumanvaraisesti tökkää-
mällä sormesi johonkin kohtaan kirjaa. 

Kirjoita
sat tumaruno

Päätä luku, jonka avulla toteutat runon. Se 
voi olla onnennumerosi, kengännumerosi, 
omistamiesi kahvikuppien lukumäärä tai 
puhelinnumerosi viimeinen numero.

Jatka samalla tavalla, kunnes 
runo on valmis.

Kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 kaupungin arkea nyr-
jäyttää läpi vuoden Turku365-kaupunkitaideteos. Teoksen 
toteuttajina näkyy niin tunnettuja taiteilijoita, julkisen ti-
lan taiteesta innostuneita kanssakaupunkilaisia kuin arjen 
löytöretkeilijöitäkin. www.turku365.fi

Mene mieleiseesi  
kirjastoon ja etsi  
mukava aloituspaikka.

Laske hyllyt, jotka näet 
aloituspaikasta. Mene 
numeroasi vastaavan 
hyllyn luokse. 

Laske hyllyn kirjat. Ota hyllystä 
teos, joka vastaa valitsemaasi 
numeroa.

Etsi sivulta numeroasi vastaava 
lause ja kopioi se viereiselle sivul-
le sattumarunon aloituslauseeksi.

Etsi kirjasta nume- 
rosi mukainen sivu.

Lähde toisen omasta 
ja päädy omaasi. 

Jesuiitta ja barokkikirjailija
baltasar gracián

Turkulaiset nuoret 
lämmittelivät toukokuun 

festariin jo syksyn 2010 
Eurocultured-työpajoissa. 

Eurocultured 
tuo Turkuun 
kansainvälistä katukulttuuria

Kaupungilla
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Turku 2011 AsiakasOmistajaedut
AsiakasOmistajat pääsevät nauttimaan 
Turku 2011 -vuoden kulttuuritapahtumista 
S-Etuhintaan vuoden jokaisena päivänä.

Hotellipaketti varattavissa osoitteessa: 
turku2011.fi/matkailijoille/hotellipaketit

Kulttuurissa mukana:

Liput tapahtumiin: www.lippu.fi
– Lunasta S-Etuhintaiset liput ennakkoon Lippupisteen myyntipisteestä.

Lisätietoja: www.tok.fi

SCANDINAVIAN
ELEGANCE
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PUUSTELLI KITCHENFINNISH QUALITY AND STYLE.

miltä turku ja sen meno kult-
tuuripääkaupunkivuonna näyt-
tävät uusturkulaisten silmin? 
Siitä raportoivat blogeissaan ja 
kotimaakuntansa tiedotusväli-
neissä Turku 2011:n kulttuuri-
kirjeenvaihtajat, jotka ovat ko-
toisin eri puolilta Suomea.

Luottamustehtävässä toi-
mii 14 kulttuurikirjeenvaihta-
jaa, jotka ovat asuneet Turussa 
vaihtelevan ajan. Edustettuina 
joukossa ovat lähes kaikki maa-
kunnat ja mukana on myös kak-
si ruotsinkielistä kirjeenvaih-
tajaa. Kukin kirjeenvaihtaja 
poimii Turun kulttuuritarjon-
nasta kiinnostavat tapahtu-
mat, henkilöt ja ilmiöt, ja ker-
too niistä omalla äänellään. 

Yksi innokkaista kulttuuri-
kirjeenvaihtajista on Pirkan-
maalta kotoisin oleva Tiina 
Viljakainen. Hän vinkkailee 
kotiseutunsa suuntaan itseään 
kiinnostavista tapahtumista ja 
kohteista, kaivaen esille sellai-
siakin paikkoja, joita turisti ei 
välttämättä helposti löydä. 

Savoon kulttuuripääkaupun-
gin riennoista raportoi alun 

perin iisalmelainen Eero Ka-
risalmi. Kirjallisuustiedettä 
opiskeleva ja freelancerin töitä 
tekevä Karisalmi näkee kult-
tuurin monimuotoisena vuoro-
vaikutuksena, joka elää ja hen-
gittää ympäröivän kaupungin ja 
sen ihmisten kautta. 

”On hienoa huomata, ettei 
vuosi 2011 ole pelkkää korkea-
kulttuuria”, Karisalmi sanoo.

Helsingistä vasta vähän ai-
kaa sitten Turkuun muuttanut 
Soili Mustapää haluaa panos-
taa blogissaan erityisesti ku-
viin. Soili on kiertänyt kame-
ransa kanssa jo muun muassa 
vanhassa kauppahallissa ja 
Aurajoella taltioiden turkulai-
sia tunnelmia.

Kotiseutulaisella tulokul-
malla kirjoitettuja kokemuksia 
voi lukea kirjeenvaihtajien blo-
geista Turku2011.fi-sivustolla. 
Kulttuurikirjeenvaihtajilla on 
vapaa pääsy kulttuuripääkau-
punkivuoden tapahtumiin, jo-
ten vuoden mittaan luvassa on 
laaja kirjo autenttisia tunnel-
mapaloja paikan päältä.

Päivi Autere

Haloo kotiväki. 
Täällä kulttuuri.

Kolumni

Myätäsyntyst palo
Olin viisvuatias, ko ensmäsen 
kerra tajusin kulttuurin. 
 Sihe aikka kaffepaketeis ol 
paffikuari. Ko paket tul tyhjäks, 
äit huutel: ”Heli, tääl olis”! Mää 
sain sakset ja luvan leikat pak-
kauksen pikkuseks tasakatto-
seks taloks. Mul iha syrän vä-
ris tekemise onnest. Saksisin 
Costarican kylkke akkuni ja 
yhre ove – misä ol see hianous 

Heli Laaksonen on Turussa syntynyt, 
Uudessakaupungissa kasvanut, 
Laitilassa asuva sanamaija, jonka 
lounaismurteiset liirumlaarumoinnit ja 
runokiertueet tunnetaan ympäri maan. 

et sen sai kii ja auk. Kiiltäväst 
paperist hapsutin maton sin 
lattial. Tihrutin akkunist sisäl 
ja kuvittelin kaffetalon asukkat 
eläviks. Jestas, ko olin tärk-
kiä! Mistän kulttuurin käsittest 
mul ei tiätyst ollu hajuka, mut 
ymmärsin, et näkyvän lisäks o 
olemas jotta näkymätönt suurt, 
mink rakentaja saan ittekki olla.
 
Samalaist suure äärel ole-
mist tunsin ajomatkoil Turu 
läpitte, ko syynäsin takapen-
kilt mun tähtpaikoi: Konsert-
titalon ratsastajapatsas vastas 
mu hevoshaaveissi. Puuto-
rin liikennevalois lumos män-
nymuatose neonmainok-
se juuret-oksat-latva-vilkku. 
Wikeström&Krogiukse sini-
nen talo tul vasta enne jokke 
– mailma hianoin – ajattelin ain. 
Martin kirjaston Lukutoukka-
veistos ihmetyt, ko sen muku-
lil ei ollu vaattei talvelka. Ku-
pittaan puiston hirve lähel ei 
uskaltanu eres puhu. 

Mu mummun ol muanamiä-

hen tytär Perniöst. Sen neljän 
vuaren aikan mitä hän kerkes 
koulu käymä, hän tuskin kuu-
lika kulttuurist, mahtok hän 
simmosse herrasväe sana na-
vettapiikanaka koskan törmät. 
Mut ilma sitä mummu ei eläny! 
Hän kirjot vanhempies kronika 
sointuvil sanakääntteil ”Lähti 
nainen nuori pohjoisesta tän-
ne etelään onnea etsimään, 
tapas nuorikko toverin työ-
paikaltaan, ja kuinka ollakaan, 
ostettiin sormukset ja vihillä 
käytiin.” Hän lausus Kaninko-
lan tyäväentalo iltamis Poh-
janpäät leuka koillises. Virkkas 
kolhoil maaihmisen kourillas 
tualinpäälliset kaapin riamun-
kirjavimmist lankoist. Listas, 
mitä häne hautajaisissas täy-
ty ainaki laula, et kunnol tule 
hauratuks. 
 Mikä erotta ihmisen kissa-
eläimist, tuatantokapasitee-
tist, parhamastki hakukonest? 
Myätäsyntyne palo tehrä kau-
neut, nährä kirkkaut, kuulla pu-
het elämänkiarrost, päästä itte 
sanoma ääne.

Kaupungilla
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www.clearchannel.fi

Riskejä 
taiteessa – 
mutta ei 
turvallisuudessa

taiteilija lähtee purjehtimaan itse rakentamallaan 
kaarnaveneellä. Toisaalla toinen taiteilijaryhmä on 
tehnyt Aurajokeen kelluvia saunoja, joihin yleisö voi 
varata saunomisvuoroja. Muinaistulien yössä akro-
baatit ylittävät joen vaijeria pitkin kävellen…

Hienoja taideteoksia ja elämyksiä kaikki - mutta 
myös projekteja, joiden toteutuksessa pitää miettiä 
tavallista enemmän turvallisuutta.

Turku 2011 -turvallisuuspäällikkö Esa Pärnä ja lo-
gistiikkavastaava Timo Sariola korostavat, että jokai-
sesta kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeesta teh-
dään etukäteen turvallisuusanalyysi ja riskikartoitus. 

”Vuosi pitää sisällään satoja tapahtumia ja skaala 
kulkee estraditaiteesta alamäkiajojen kautta suuriin 
ulkoilmaoopperoihin.” 

”Tavoitteena tietenkin on, että jokaisen tapahtuman 
toteutus suunnitellaan niin, että esiintyjät tai yleisö 
eivät joudu mitenkään vaaraan. Toisaalta meillä on ol-
tava valmius toimia myös silloin, jos jotain yllättävää 
tapahtuu”, Pärnä kertoo.

Kaupungilla

Alan ammattilaisten ohella turvallisten tapahtumien 
järjestämisessä auttavat sadat vapaaehtoiset. Joella ja 
merellä mukana partioi lisäksi Buster-pelastusvene.

”Veneen miehistön muodostavat Paattisten VPK:n 
vapaaehtoiset, jotka ovat käyneet läpi pintapelastus-
koulutuksen. Vesipelastusyksikkö on mukana esimer-
kiksi aina, kun Aurajoella tai rannalla on jokin suurem-
pi yleisötapahtuma”, Timo Sariola kertoo.

Vaan miten on, ovatko turvallisuusekspertit varau-

tuneet niin sanottuun Stendahlin syndroomaan? Eli 
herkkiä yksilöitä koettelevaan riesaan, jossa he halti-
oituvat vaikuttavien taideteosten ja kauneuden äärellä 
niin, että voivat jopa pyörtyä? 

”Myös eri syistä johtuviin pyörtymisiin ja sairaskoh-
tauksiin on varauduttu. Olemme panostaneet ensiapu-
koulutukseen”, Esa Pärnä kertoo.

Matti Välimäki

Mari Lehto

Timo Sariola 
ja Esa Pärnä 

vastaanottivat 
työvuoroaan 

vielä odotelleen 
pelastusveneen 

joulukuun 
pimeässä.
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valkoisuuden yli piirtyvät mustat viivat yhdistävät 
tilan ja kalustuksen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, 
josta silmä vasta hetken ihastelun jälkeen erottaa ti-
lojen yksityiskohtia ja kalusteiden muotoja. Mustat 
kaarevat viivat seuraavat Alvar Aallon kalusteiden 
muotokieltä. Vieressä sijaitseva ratapiha ja Logomon 
aiempi käyttötarkoitus junien korjaushallina saavat 
mielen yhdistämään viivat myös kartoissa risteileviin 
junaratoihin.   

Saksalainen taiteilija Tobias Rehberger on luonut 
Logomon kahvilasta kokonaisvaltaisen tilateoksen, 
jonka nimi on Nothing happens for a reason. Teos uu-
delleen tulkitsee Aallon muotoilua Artekin modifioi-
duilla kalusteilla. 

Rehberger ja Artek ovat tehneet yhteistyötä aiem-
minkin. Vuonna 2009 Rehberger palkittiin Kultai-
sella Leijonalla Venetsian biennaalin parhaana tai-
teilijana pääpaviljongin kahvilan teoksesta, jonka 
huonekalut tulivat Artekilta.

Tobias Rehbergerin eri välineitä ja lähestymistapoja 
yhdistävä tuotanto sijoittuu kuvanveiston, arkkiteh-
tuurin ja designin välimaastoon. Funktionaalisuuden 
ja estetiikan välisestä konfliktista kiinnostunut tai-
teilija tekee mielellään taideprojekteja muualle kuin 
näyttelytiloihin. Hän tuo teoksiaan tiloihin, joilla on 
toinen käyttötarkoitus ja joissa ihmiset eivät välttä-

mättä odota kohtaavansa epätavallista visuaalista ko-
kemusta. 

logomon uniikin kahvilan palveluista vastaa SIS. De-
li. Nimi SIS. tulee sanoista sisältö ja sisarukset. Yrityk-
sen perustivat vuonna 2008 sisarukset Anu Syrmä ja 
Kaisa Leikola. Delin konseptina on yhdistää terveel-
listä ja lähellä tuotettua ruokaa harkitun esteettiseen 
esillepanoon. 

Logomon SIS. Deli + Café tarjoilee lähi- ja luomu-
ruokaa: laadukkaita tuotteita Varsinais-Suomen alu-
eelta, sekä maukkaiden ruokien ja leivonnaisten ohella 
juomina muun muassa luomukahvia, -teetä ja -viiniä. 
Kahvilan annokset valmistetaan delin omien reseptien 
mukaan ilman lisä- ja säilöntäaineita.

Logomon näyttelykeskuksen yhteydessä toimii 
myös Turun museokeskuksen ja 2011-säätiön ylläpi-
tämä kauppa. Kaupan tarjontaan kuuluu monenlaista 
hyödyllistä ja hauskaa tuotetta näytteilleasettajilta ja 
Turku 2011 -valikoimista. Kirjoja, kortteja, kalente-
reita ja muita pieniä, idearikkaita kulttuurimuistoja 
mukaan viemisiksi tuottavat muun muassa Turun mu-
seokeskus, Kiasma ja Suomen valokuvataiteen museo. 

Päivi Autere

Logomon näyttelykeskus, kahvila ja kauppa ovat avoin-
na joka päivä klo 11–19. Köydenpunojankatu 14, Turku.

Kulttuurissa mukana:

Euroopan kulttuuripääkaupunki

2011TURKU

Kaupungilla

Tiedustelut ja varaukset: puh. 02-2627 600
vip@turku2011.fi • www.turku2011.fi

VIP-paketit sisältävät yleisesti:  
Eteispalvelut, VIP-passin, VIP-ravintolan 
palvelut, tyylikkään ja herkullisen buffet-
ruokailun, juonnettua ohjelmaa ja yllätys-
vieraita sekä hyvät katsomopaikat. Pakettien 
sisältö ja hinta vaihtelee tapahtuma-
kohtaisesti.

HAIR-musikaali  
13.–20.2.2011
Kukapa ei haluaisi olla yleisössä, kun lavalla 
kajahtaa ”Kuljen valoon, kuljen aurinkoon”!

Energo
18.–19.3.2011
Valoa, ääntä ja teknologiaa yhdistävä kyber-
ooppera. Lauluyhtye Rajaton.

Tanssiva torni
14.–30.4.2011
Tanssia, fyysistä teatteria ja musiikkia yhdis-
tävä teos korkeuksiin kohoavassa tornissa. 
Aurinkobaletti, Engineering Theatre AKHE, 
apparatus Theatre, Sasha Pepeljajev, Pavel 
Pepelyev.

Borrowed Light 
6.–7.5.2011
Tero Saarinen Companyn laajaa kansain-
välistä suosiota saavuttanut teos on ainutlaa-
tuinen yhdistelmä tanssia ja elävää musiikkia.

Cirque Dracula
23.6.–14.8.2011
Kansainvälisten sirkustaiteilijoiden esittämää 
akrobatiaa ja sirkus-varieteeta Mannerheimin-
puiston jugend-peiliteltassa.

-PAKETIT-

Tobias Rehbergerin 
teos häikäisee 
Logomon kahvilassa  

Kun näyttelyvieras käy sisään Turun uuden kulttuurikeskuksen 
Logomon kahvilaan, astuu hän samalla taideteokseen. 
Ensimmäisenä huomion kiinnittää kaiken kattava valkoisuus.

Turku Energia

Tobias Rehberger. Kuva K
ari 
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Kulttuuriklubilaiset: Karita Mattila, Auran Aallot, Auratum, Felix Abba, Hansaprint, Hesburger, Kansallinen Kirjakauppa, Nitro, PricewaterhouseCoopers, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun 
kauppakamari, Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen yrittäjälehti, Åbo Underrättelser

Liity Turku 2011:n Facebook-faniksi: www.facebook.com/Turku2011
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finnair.fi

Finnair vie 
elämysten pariin.  
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