
syyskuu – joulukuu 2011  TURKU 2011

1

2011TURKU

Euroopan kulttuuripääkaupunki, 
tässä ja nyt.

syyskuu- 
joulukuu

2011 Ishmael Falke
tekee mikrokokoista

nukketeatteria 
kaupunkitiloissa, 

s. 8–9

11 Tutkimus tekee 
kulttuurin ja 
hyvinvoinnin 
suhdetta näkyväksi 16 Ooppera 

Eerik XIV 
avaa Logomon 
uuden suursalin10 Carl Larssonin 

teoksissa yhdistyvät
porvarisidylli ja 
boheemielämä 23 Nuoret 

muotoilijat
vievät designia 
maailmalle



2

syyskuu – joulukuu 2011  TURKU 2011



syyskuu – joulukuu 2011  TURKU 2011

3

Kannen kuva: Ishmael Falke, kuva Perttu Saksa.
Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011:n lehti kertoo kulttuuripääkaupunkivuoden 
ohjelmasisällöistä ja niiden tekijöistä sekä esittelee Turkua ja turkulaisuutta laajemminkin. 
Tämä on viisi kertaa ilmestyneen Turku 2011 -lehden viimeinen numero.

Pääkirjoitus

Kulttuuri tekee hyvää – eikö teekin? Tu-
russa ainakin on kuluvana vuonna ol-
lut monia mahdollisuuksia iloisiin yllä-
tyksiin ja vahvoihin elämyksiin. Vuosi 
on ollut täynnä tekemistä ja kokemista. 
Kulttuurin kautta, taiteen keinoin ovat 
useimmat meistä voineet kokea monen-
laista hyvää oloa.

Kulttuuripääkaupunkistatuksen ha-
kuvaiheen monimerkityksellinen slo-
gan ’Turku palaa’ on osunut kohdalleen. 
Turku on liekeissä – urheilun sanastoa 
käyttäen kuuma pelaaja kulttuurin ken-
tällä. Eurooppalaisen kulttuurikaupun-
gin kerätessä voimansa osoittaakseen 
kannuksensa Euroopan kulttuuripää-
kaupunkina, on siltä lupa odottaa jotain 
erityistä. Jotain joka jättää jälkensä ih-
misten mieliin ja vaikuttaa vielä pitkään 
myös ihmisten ja yhteisön elämään.

Kulttuuripääkaupunkivuosi ei ole vain 
tapa tarjota poikkeuksellisen kiinnosta-
via esityksiä, teoksia ja näyttelyitä. Se 
näyttää myös tietä elämisen sisältöihin 
ja laatuun, kestävään ja inspiroivaan 
elinympäristöön.

Toivon, että kaikki nämä kulttuurin 
kohtaamiset ja kokemiset vahvistavat 
Turun ja turkulaisten tahtoa uusiutua. 
Uskon vuoden antavan rohkeutta kat-
soa eteenpäin ja kehittyä, hyödyntäen si-
tä voimaa, joka syntyy taiteesta, tietees-
tä, yrittäjyydestä ja luovasta ongelmien 
ratkaisusta.

Turku 2011 on vuosikymmenen mit-
tainen: ajatuksesta unelmiksi, unelmis-
ta mahdollisuuksiksi, mahdollisuuksista 
todeksi. Se on prosessi, joka avoimen läh-
dekoodin tavoin kokoaa tietoa, taitoa ja 
osaamista. Se kerää ja kumuloi ajatuksia 
ja kokemuksia taiteen ja kulttuurin mah-
dollisuuksista – elämästä itsestään. 

Avoimelle foorumille yleisön eteen 
tuotuna teesit ja antiteesit, kriittinen 
ajattelu ja siihen kannustava ohjelma 
paitsi rikastuttavat kokijan ja tekijän 
arkea, myös antavat eväitä mielen hy-
vinvointiin, elävään ja viihtyisään kau-
punkiympäristöön ja kulttuurien välisen 
vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Tänä vuonna on saatu nauttia aivan 
erityisestä ohjelmasta ja runsauden sar-
vi on vasta vähän yli puolen välin. Kan-
nattaa siis ahmia kaikkea sitä mitä tar-
jolla on, tänä syksynä ja tulevina vuosina.

Risto Ruohonen 
Valtion taidemuseon ylijohtaja
Turku 2011 -jatkotyöryhmän puheenjohtaja

Uusiutumisen vuosi

Sisältö

s. 5 
Menossa. 
Tästä puhutaan nyt.

s. 8 
Ishmael Falke.
Tavaroiden tarinat 
kiehtovat 
nukketeatteritaiteilijaa. 

s. 10 
Ilmiö. 
Kansankoteja ja 
hyvinvointia.

s. 13 
Turkulaiset. 
Alf Rehn.

s. 14 
Teema: 2011 muistijälkeä.
Katse taakse, katse eteen.

s. 17 
Kalenterissa. 
Nämä merkitään muistiin.

s. 20 
Kaupungilla. 
Teatteria vedessä, 
ympäristötaidetta ja 
designia kohdattavaksi.    

s. 20
Julian Garner uudistaa 
karnevalistisen kulkue-
näytelmän perinnettä. 

s. 21
Abduction of Europa 
tarjoilee nykyteat-
teria maauimalassa.

AKHE group

Sanna Moisala Raija Kerttula-Rantanen

s. 22
Telakkatyöläisiä kunnioittava 
Remains on yksi Turun uusista 
kaupunkitaideteoksista.  

s. 7
Kiitetty Tähden hetki palaa 
näyttämölle Vastakertomus-
tapahtumassa. 

Robert Seger
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Kuin luoddut ttooisiilleenn.

Bar Bryssel
Blanko
Brahen Kellari
Bruno II
Cantina Azteca

Enkeliravintola
Hus Lindman
Kanaravintola Birdie
Oscarin Olohuone ja 
Keittiö

Panimoravintola Koulu
Panini
Ravintola Aurora
Ravintola Pikku-Torre
Ravintola Samppalinna

Ravintola Teini
Ravintola Tintå
Red Hot Chilis 
Rocca
Smör

Suomalainen Pohja
Svenska Klubben 5th fl oor
Svarte Rudolf
Teini
Viikinkiravintola Harald

Wanhan Paronin Kellari
Wanha Vaakahuone

Kokeile näissä ravintoloissa miten olut ja ruoka komppaavat toisiaan.
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Menossa

Antti Hopian ja Nina Laakon Kirjaston kissat ovat seikkailleet Turun pääkirjastossa ja sen liepeillä 
jo 10 vuoden ajan. Kirjastotalon mittava laajennuskaan ei karkottanut kirjoja rakastavia ja filoso-
fointiin taipuvaisia kissoja kotinurkiltaan. 

Turun Sanomissa ilmestyvä Kirjaston kissat elää tiiviisti tätä päivää. Kuluvana vuonna sarjakuvan 
vakiohahmo Ziu on saanut aika ajoin harteilleen tutun kirjastotädin pään, muuntuen näin ajankoh-
taiseksi kulttuuripääksi. www.kirjastonkissat.fi

Turku Looks

Valtteri, 26 
”Yritän matkia toisaalta 
1980-luvun scifi-leffojen ka-
rua ja outoa tyyliä, toisaalta 
1900-luvun alun hovimestari-
meininkiä. En halua toteuttaa 
mitään tyyliä puhtaasti, vaan 
yhdistelen herrasmiesmäisiin 
vaatteisiin jotain urheilullista 
kuten hupparin. Pukeudun 
mielelläni sävy sävyyn.”

Sofia, 20
”Olen aina vähän sotkuinen. 
En osaa kuvitella itseäni huo-
liteltuna. Miesten pukeutu-
minen, 80- ja 90-luku sekä 
vanhat rockbändit kuten Led 
Zeppelin inspiroivat tyyliäni. 
Käytän paljon miesten kaulus-
paitoja ja bändi-t-paitoja. Juuri 
nyt pidän oranssista huulipu-
nasta, napapaidoista ja pojista, 
joilla on paljon sormuksia.”

Mimmi, 26
”Päälläni on Nümphin frotee-
mekko, Mooloolan flanellitak-
ki, leggingsit ja Vagabondin 
sandaalit. Pidän mekoista ja 
värikkäistä vaatteista. Ihailen 
pikkusiskoni Vivin tyyliä, koska 
hän tekee aina jänniä vaate-
löytöjä ja käyttää kivoja ja eri-
laisia vaatteita. Pukeudun fiilik-
sen mukaan.”

Katumuodin 
kuvaaja ja tyyli-

bloggaaja Liisa Jokisen 
Turku Looks -valokuvat 
on koottu kiertäväksi 

näyttelyksi.

turkulaisen kuvataiteilija 
Saara Ekströmin uusi video-
teos Rosario tulkitsee moder-
nilla tavalla Maria-myyttiin, 
naiseuteen ja seksuaalisuuteen 
liittyvää kuvastoa, symboliik-
kaa ja tabuja. Teos ammentaa 
suomalaisesta mytologiasta ja 
etsii muotoa luonnon kautta 
hahmonsa saavalle Maarialle 
– puista ja kaisloista materia-
lisoituvalle naiselle, joka tulee 
raskaaksi syömästään marjas-
ta ja synnyttää yksinäisyydessä 
jumalpojan. 

Lähtökohtana Turun linnas-
sa esitettävälle mediateoksel-
le toimivat Turun alueella var-

haiskeskiajalla vaikuttaneiden 
Liedon ja Ruskon mestareiden 
pyhäinkuvat ja etenkin heidän 
veistämänsä puiset madon-
naveistokset. Samanaikaises-
ti lempeyttä ja voimaa ilmen-
tävät veistokset ovat Suomen 
vanhinta esineistöä ja ne toi-
mivat tärkeänä linkkinä kes-
kiajan suomalaisen mielen-
maisemaan. Nämä Rosarion 
syntyyn vaikuttaneet veistok-
set ovat myös nähtävillä Tu-
run linnassa, osana linnan pe-
rusnäyttelyä.

Saara Ekström: Rosario 
Turun linnassa 29.1.2012 asti. 

Musiikin 
ystäville 
jazzia, sinfoni-
oita ja kamari-
musiikkia
kevätkauden turku 2011 -oh-
jelmassa pyörinyt laaja Flame-
jazzklubien sarja saa jatkoa. Pe-
räti 16 konsertin sarja alkaa 2.9. 
vaihtoehtojazzia tarjoilevan 
Mikko Innanen & Innkvisi-
tion keikalla Monkissa ja päät-
tyy 9.12. Jo Stancen ja Rubbe-
rin vierailuun Klubilla. Väliin 
mahtuu muun muassa Club for 
five & UMO:n Erilainen tango-
konsertti Logomossa syyskuun 
lopulla.

Syksyllä jatkuu myös Turun 
filharmonisen orkesterin Sä-
velsilta. Sävelsillan konserteis-
sa sinfonia- ja kamarimusiikkia 

esitetään omaleimaisissa mil-
jöissä, kuten Nauvon kirkossa, 
Turun linnassa ja Pyhän Hen-
rikin ekumeenisessa taidekap-
pelissa. 

Ne jotka eivät pääse paikan 
päälle, voivat nauttia Sävel-
sillan konserteista verkossa. 
Verkkokonserttien yleisö saa 
tuoreimmat tunnelmat kon-
serttipaikoilta ja pääsee tutus-
tumaan esiintyjiin ja teoksiin. 
Verkossa voi myös lähettää ys-
tävilleen kulttuuripääkaupun-
kitervehdyksen musiikillisten 
postikorttien muodossa. 

Flame-jazzklubit 2.9.–9.12.
www.turku2011.fi/
flamejazzklubit
Sävelsilta 17.9.–3.12.
www.turku2011.fi/savelsilta 
Verkkokonsertit: 
www.tfo.fi
Musiikkipostikortit: 
www.tfo2011.com
Ks. konsertit s. 17–18.

Meedio yhdistää 
oopperaa ja teatteria
korkeatasoisista pienen mit-
takaavan oopperoista tunnettu 
Saaristo-oopperayhdistys tuot-
taa kulttuuripääkaupunkivuo-
den ohjelmaan amerikanita-
lialaisen Gian Carlo Menottin 
(1911-2007) Meedio-oopperan, 
jonka ohjaavat Kari-Pekka 
Toivonen ja Merja Larivaara. 
Nimiroolissa esiintyy Suomen 
Kansallisoopperan sopraano 
Päivi Nisula.

Meedio kertoo viiden laula-
jan ja yhden tanssijan voimin 
tragedian spiritismi-istuntoja 
lavastavasta Madame Floras-
ta, hänen tyttärestään ja my-
kästä apupojasta. Noin tunnin 
mittainen tarina todellisuuden 
ja yliluonnollisen väliltä laule-
taan englanniksi ja pienimuo-
toisuudessaan se puhuttelee  

perinteisen oopperayleisön li-
säksi myös teatterin ja eloku-
van ystäviä.

Jokaisen näytöksen jälkeen 
järjestetään avoin keskustelu-
tilaisuus teoksen teemoista. 
 

Meedio 14.–22.10. 
Keskusteluteemat:
14.10. Oopperataiteen tila 
Turussa
17.10. Nykyihmisen suhde 
kuolemaan
19.10. Äiti-tytärsuhde
21.10. Mielenterveys ja taide
22.10. Nykyihmisen suhde 
yliluonnolliseen
ML Media Liv, 
Humalistonkatu 7, Turku. 
Liput Lippupisteestä 
35/30 €.

Madonna-myytin suomalaistulkinta

Kirjaston kissat
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Kulttuurilinjalla

Lentokentän ja sataman vä-
linen bussiyhteys on nimet-
ty Kulttuurilinjaksi. Katu-
gallupimme pikahaastatteli 
tällä kertaa linjalla matkaa-
via turisteja. 

Kuvat ja teksti: Tuuli Toivanen

Timo Rinne, Helsinki:
”Erityisesti pidin jäätelörai-
tiovaunusta kauppatoril-
la sekä kulttuuribusseista, 
ehkä koska olen itse töissä 
Helsingin kaupungin liiken-
nelaitoksella. On hauskaa, 
miten Turussa on hyödyn-
netty joukkoliikennevälinei-
tä kulttuurivuonna.”

Theresa ja Katinka Michel-
le, Fredrikstad, Norja:
”Parhaiten matkaltamme 
ovat jääneet mieleen mu-
kavat ihmiset. He ovat niin 
helposti lähestyttäviä ja 
neuvovat aina oikean reitin. 
Olimme myös Ruisrockis-
sa. Se oli mahtavaa! Harmi 
vain, ettei HIM esiintynyt. 
Theresa on Norjan suurin 
HIM-fani!”

Millaiseen 
kulttuuriin 
olet törmännyt 
Turussa?

Luke ja Lucy, New York, 
Yhdysvallat:
”Olemme häämatkallam-
me. Eilen pyöräilimme 80 
kilometrin ikimuistoisen 
reitin saaristossa! Saaristo 
on niin kaunis, ja löysimme 
valtavasti villejä mansikoita. 
Maisemat ovat samankaltai-
set kuin Luken kotona Min-
nesotassa.”

neljässä itämeren maassa 
järjestetyn New Baltic Drama 
-näytelmäkirjoituskilpailun 
tuloksena syntyneet esityk-
set nähdään Turun Kaupun-
ginteatterissa marraskuussa. 
Tavanomaisuudesta poiketen 
kunkin maan voittajatekstin 
esittää jonkin toisen osallis-
tujamaan teatteri. 

Ruotsalainen Riksteater 
tekee venäläisen näytelmän 
Iljya’s Day englanninkielisenä 
lukudraamana. Teos esittelee 
kaksi hyvin erilaista miestä: 
vanha, katkera ja syrjäytynyt 
Misha sekä nuori, idealistinen 
ja luottavainen Ilja kohtaavat 
toisensa yllättävissä olosuh-
teissa, joissa ideologiat tör-
määvät. 

Venäläinen Baltiski dom 

Nykytaidetta 
Tähtitornissa
kansainvälinen nykytaide-
näyttely Close Your Eyes and 
Tell Me What You See tarjoaa 
ehdottomasti yhden mielen-
kiintoisimmista syksyn näyt-
telykokemuksista. Harvoin 
käytetyssä Tähtitornin tilassa 
on esillä yhteensä 15 taiteili-
jan työt kymmenestä maasta. 
Suomesta näyttelyyn on va-
littu nuorten suomenruotsa-
laisten taiteilijoiden töitä ja 
kaukaisimmat tekijät tulevat 
Japanista ja Kuubasta. Näytte-
lyn on kuratoinut Johan Sjö-

ström Göteborgin taidemuse-
osta, missä näyttely oli esillä 
ennen saapumistaan Turkuun. 
Näyttelyn ohella nostetaan 
esiin kuratoimisen tietotaitoa 
ja syksyn aikana on tarjolla yh-
teensä neljä avointa seminaari-
päivää. Kokonaisuudesta vas-
taa Pro Artibus -säätiö.

Close Your Eyes and 
Tell Me What You See
21.9.–30.11. 
Tähtitorni, Vartiovuori, 
Turku

KekriFest tanssittaa
kekrifest on kolmipäiväinen 
nykykansantanssin ja -musii-
kin festivaali, joka esittelee 
suomalaisen kansanperinteen 
nykysuuntauksia urbaanina 
kaupunkitapahtumana. Lo-
gomosta kaupunkitiloihin ja 
klubeille levittäytyvissä tapah-
tumissa esiintyvät maamme 
eturivin nykykansantanssin ja 
-musiikin taitajat.

Vanhaan suomalaiseen ta-
lonpoikaisperinteeseen liitty-
vä kekri tarkoittaa jonkin päät-
tymistä. KekriFestin aikaan 
nautiskellaan sadonkorjuusta 
ja kuluneesta vuodesta iloisen 

riehakkaasti. Esitysten seu-
raamisen ohella myös ylei-
sö pääsee osallistumaan. Oh-
jelmassa ovat muun muassa 
hambo-maraton kansallismai-
semassa, kansantanssityöpa-
jat mestariopettajien johdol-
la, tuhmien tantsujen kioski ja 
kansakoululaulukaraoke festi-
vaaliklubilla. 

Festivaalin toteuttaa Länti-
nen tanssin aluekeskus yhteis-
työssä Turun kansantanssiryh-
mien kanssa.

14.–16.10., useita paikkoja
www.turku2011.fi/kekrifest

New 
Baltic 
Drama:
Uusia 
näytelmiä 
Itämeren 
maista

esittää suomalaisen Pip-
sa Longan näytelmän These 
Little Town Blues Are Melting 
Away. Näytelmä kertoo elä-
mästä syrjäisellä seudulla, jota 
uhkaa katastrofi hitaasti nou-
sevan veden vallatessa paikka-
kunnan. Ruotsin tekstin esit-
tää tallinnalainen Linnateater 
nimellä Vaata, ma kukun. Teos 
tuo näyttämölle joukon kulu-
tusta ja pinnallisuutta vastaan 
kapinoivia nuorisoaktivisteja. 

Molemmat esitykset tekstite-
tään suomeksi.

Virolaisen näytelmän Yh-
teys on tehnyt Turun Kau-
punginteatteri. Se kertoo 
Itämeren rannikkomaissa 
asuvista ihmisistä, jotka ha-
kevat tietoisesti ja tietämät-
tään kontaktia toiseen ihmi-
seen ja yhteiskuntaan. Yhteys 
on Kaupunginteatterin oh-
jelmistossa koko syyskauden 
21.9. alkaen.

New Baltic Drama -minifestivaali 
9.–19.11. 
Vaata, ma kukun 9. ja 10.11. klo 19.
Yhteys 11. ja 19.11. klo 19. 
These Little Town Blues 
Are Melting Away 15. ja 16.11. klo 19.
Iljya’s Day 17. ja 18.11. klo 19.
Turun Kaupunginteatteri, 
Sopukka, Itäinen Rantakatu 14.
Liput esityksestä riippuen 
23/20 € tai 10 €.
Yhteys Lippupalvelusta, 
muut Lippupisteestä. 
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Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, Finland 
info@logomo.fi | www.logomo.fi

Logomo on kulttuurin ja luovan talou-
den keskus, joka tarjoaa monipuolisen 
valikoiman upeita tiloja isommille ja 
pienemmille tapahtumille.  
 
Vuokrattavissa myös luovia toimitiloja 
vuoden 2013 alusta. Lue lisää: 
www.logomo.fi

Katto 
korkealla 

kynnys matalalla

tapahtumien 
keskipiste
turussa

näkökulmia – rinnakkaisia, risteäviä ja törmääviä – 
tuodaan esille elokuvafestivaalin, teatteriesitysten ja 
yleisötapahtuman avulla. ”Tavoitteena on katsoa toisin 
– ihmistä, elämää ja eläimiä”, toteaa puheenjohtaja Ju-
ha Malmivaara Kolmas Tila ry:stä. Turkulainen Kol-
mas Tila tuottaa harvinaisen laajan Vastakertomus-
tapahtumakokonaisuuden yhteistyössä Åbo Akademin 
ja Turun yliopiston kanssa.

Vastakertomus käynnistyy Trinh T. Minh-han elo-
kuvista koostuvalla festivaalilla. Hänen elokuvistaan 
kuusi nähdään nyt ensimmäistä kertaa kootusti Suo-
messa. Vietnamissa syntynyt Trinh T. Minh-ha toimii 
professorina Berkeleyn yliopistossa, Kaliforniassa.

”Trinh T. Minh-han elokuvissa käsitellään taide-
elokuvan keinoin todellisia asioita. Esimerkiksi elo-
kuvassa Surname Viet Given Name Nam käsitellään 
Vietnamin sotaan liittyvää yhteiskuntaa. Ohjaaja on 
haastatellut naisia heidän kokemuksistaan, mutta la-
vastanut haastattelut dokumentaarin tyyliseksi. Elo-
kuvia kannattaa tulla katsomaan avoimin mielin”, kan-
nustaa tutkija Antony Fredriksson Åbo Akademin 
filosofian laitokselta.

Elokuvafestivaalia seuraava nelipäiväinen yleisö-
tilaisuus koostuu esitelmien ja puheenvuorojen li-
säksi dialogista ja väittelystä, jota käydään yleisön ja 
esiintyjien kesken. Trinh T. Minh-han lisäksi tapah-
tuman kansainvälisiä vieraita ovat filosofi ja kirjailija 
Michel Onfray Ranskasta sekä Clandestino Institutet 
-ryhmään kuuluvat kulttuurihistorioitsijat ja esseis-
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en tit Michael Azar ja Edda Manga, filosofi ja kirjailija 
Aleksander Motturi sekä runoilija Johannes Anyuru 
Göteborgista. Mukana on myös joukko kiinnostavim-
pia suomalaisia taiteen ja tieteen edustajia.

”Tässä on uudenlaista yhteistyötä kahden yliopis-
ton sekä teatteriryhmän välillä. On ainutlaatuista, että 
Trinh T. Minh-ha ja Onfray ovat mukana suurelle ylei-
sölle järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa”, sanoo 
tutkija Lotta Kähkönen Turun yliopiston Taiteiden 
tutkimuksen oppiaineryhmästä.

Vastakertomus-tapahtumaan kuuluvat myös teat-
teriesitykset Tähden hetki ja Animalis, joista jälkim-
mäinen saa lokakuussa kantaesityksensä. ”Animalis 
käsittelee ihmisen ja eläimen yhteistä kulttuurihisto- 
riaa. Se on yhdistelmä dokumentaarisuutta ja fiktiota. 
Se on näyttämöllinen leikki, teatteria, kerrontaa, mu-
siikkia, visuaalisuutta, satua ja installaatiota”, kuvailee 
käsikirjoittaja Seppo Parkkinen.

Tähden hetki tekee tapahtumassa odotetun paluun 
näyttämölle. Brasilialaisen Clarice Lispectorin teks-
tiin pohjautuva raastava teos hurmasi tammikuussa 
sekä katsojat että kriitikot. 

Heidi Lehmuskumpu

Vastakertomus:

Animalis 15.10.–27.11. Liput: 25/20/15 €

Avoin yleisötapahtuma 20.–23.10. klo 16.30

Tähden hetki tai Kevyt kyyneleinen tarina
21.10. klo 19 ja 22.10. klo 21
Liput: 25/20/15 €
Vanha viinatehdas Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku

Elokuvafestivaali Trinh T. Minh-han elokuvista
15.–18.10.
Festivaalipassi 10 €, yksi esitys 5 €. 
Puutarhakadun Auditorio, Puutarhakatu 1, Turku.

Liput Lippupisteestä tai ovelta.

Vastakertomus on taiteen 
ja tieteen rohkea liitto
Tuntuuko siltä, että taide ja tiede ovat erillään toisistaan, vaikka ne käsitte-
levät samoja asioita? Vastakertomus-tapahtuma yhdistää taiteen ja tieteen 
ainutlaatuisella tavalla. Punaisena lankana kulkee ajatus, että ei ole yhtä 
totuutta vaan erilaisia näkökulmia. 
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”en ollut varsinaisesti köyhä, mutta kasvoin silti 
roskien seassa. Lapsuuteni Tel Avivissa niitä oli joka 
paikassa. Viehtymykseni vanhoihin tavaroihin taisi al-
kaa jo silloin”, muistelee sittemmin Turkuun asettunut 
nukketeatteritaiteilija Ishmael Falke.

On tyylikysymys, käytetäänkö nukketeatterissa 
kierrätystavaraa vai rakennetaanko nukke kaikkien 
perinteiden mukaisesti alusta asti. Jopa niin, että en-
sin kasvatetaan puu, josta nukke muovataan.

”Nykynukketeatteri rakentuu paljolti kierrätykselle. 
Se on hyvä, sillä maailmassa on tavaroita muutenkin 
jo liikaa”, Ishmael sanoo.

Tiedostava Ishmael oli jo nuorena. Tosissaan hän 
havahtui ympäröivään maailmaan 17-vuotiaana saa-
dessaan kutsun armeijaan. Israelissa tämä tarkoit-
ti käytännössä sotaa. Miehitystä vastustava Ishmael 
kieltäytyi ja joutui vankilaan. 

”Kieltäytyneiden vankilatuomiota voidaan Israelis-
sa jatkaa loputtomiin. En halunnut sitä kohtaloa, joten 
ilmoitin kahden viikon kuluttua olevani sittenkin val-
mis armeijaan.”

Vapautumisensa jälkeisen yön Ishmael vietti om-
mellen. Seuraavana päivänä hän ilmestyi armeijan tu-
kikohtaan valkoiset siivet selässään.

”Se oli ehkä ensimmäinen teatteriesitykseni, 
vaikkakin puhuin ja osoitin vain rehellisesti mitä 

ajattelin”, Ishmael nauraa.
Seuraavat vuodet Ishmael vietti lopulta armeijan si-

jasta rauhan- ja ympäristöaktivistina. Elantonsa hän 
tienasi rock-keikkojen valo- ja äänimiehenä. Hän opis-
keli itämaista klassista musiikkia Jerusalemin mu-
siikkiakatemiassa sekä piirsi sarjakuvia, joita myös 
pienimuotoisesti julkaisi.

Vuonna 1999 Ishmael teki matkan Hollantiin ja ta-
pasi Seikun, nykyisen vaimonsa Seija-Leenan. Tai-
teellinen pariskunta reissasi aikansa Suomen ja Isra-
elin väliä, kunnes he molemmat vuonna 2001 hakivat 
opiskelemaan Turun taideakatemian nukketeatteri-
linjalle.

opiskelu nukketeatterilinjalla oli tajunnan räjäyt-
tävää, paljolti opettaja Anna Ivanova-Brashinskayan 
ansiosta. Annan luovat metodit rikkoivat heti mieli-
kuvat nukketeatterista perinteisenä marionettiteat-
terina.

Tavaroista ja niiden elämänkaaresta kiinnostuneen 
Ishmaelin jonkinlaista nykyaikaista animismia lähes-
tyvä ajattelutapa sai vahvistusta Annan opetuksessa. 
Myös esineillä on tarina kerrottavanaan. 

”Minulle opinnot olivat kuin neljä vuotta jatkunut 
festivaali, jossa mestarit ympäri maailmaa kävivät 
jakamassa meille oppejaan”, Ishmael kertoo koulu-

tusjaksostaan Turun taideakatemiassa.
Turun nukketeatterikoulutuksessa opetetaan mo-

nialaiseksi. Ei ole erikseen nukenrakentajia, lavas-
tajia ja näyttelijöitä, mikä on perusteltua. Suomessa 
nukketeatterin markkinat ovat pienet. Kapea-alainen 
erikoistuminen ei ole mahdollista alalla, jossa työtä 
tehdään paljolti yksin tai pienellä porukalla. Samat 
henkilöt toimivat esiintyjinä, tuottajina ja markki-
noijina. 

”Pitkän nukketeatteriperinteen puuttuessa yleisöä 
ei ole valmiiksi, vaan sen eteen on todella tehtävä työ-
tä. Toisaalta ei myöskään ole perinteen taakkaa. Olem-
me vapaita kokeilemaan erilaisia asioita, kun olemme 
jo valmiiksi marginaalissa. Yleisö on ennakkoluulo-
tonta”, Ishmael pohtii.

Nukketeatterissa tehdäänkin paljon rajanylityk-
siä esimerkiksi muusikoiden ja sirkustaiteilijoiden 
kanssa. Esityksiä myös tuodaan teattereiden ulko-
puolelle.

karhu! Vain käsivarren mitan päässä! Ei hätää. Tämä 
karhu tottelee hienovaraista liikettä ja kääntyy hetkes-
sä haluttuun suuntaan.

”Turun verotoimistossa keväällä esitetty Karhun 
peijaiset oli todella hauska esitys tehdä”, Ishmael 
nauraa. 

Tavaroiden 
tarinat herättivät 
Ishmael Falkessa 
nukketeatteri-
taiteilijan
Tel Avivissa kaikkialla kaduilla on hylättyä tavaraa. Kekseliäs poika näkee 
niissä mahdollisuuden ja yrittää rakentaa sääkoneen. Sellaisen jolla kaiken 
valon ja auringon keskelle saisi eksoottista harmautta ja lunta.
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 Viraston pöydän byrokratiametsässä pykälät nou-
sivat puina maasta, leimasinlinnut ilakoivat lomake-
pelloilla ja nitojahaukka vaani korkeuksissa. Kaiken 
keskellä tepasteli kuninkaana Ishmaelin ohjailema 
verokarhu. Luonteeltaan armelias, sillä se vei saalis-
ta vain vähän kerrallaan. Kaikkein pienimmät ja hei-
koimmat karhu jätti kokonaan rauhaan.

karhun peijaiset on osa Turun kulttuuripääkaupunki-
vuoden ohjelmaan kuuluvaa Mikropatia!-tapahtumaa. 
Ishmaelin ja hänen kollegoidensa Sixfingers-ryhmä on 
valmistanut koko vuoden kestoisen tapahtuman, joka 
tuo julkisiin tiloihin vahvasti paikkasidonnaisia mik-
roteatteriesityksiä. Sarja huipentuu marraskuussa 
mikroteatterimaratoniin, jonka aikana on mahdolli-
suus katsoa parhaat palat Mikropatian kymmenistä 
esityksistä. Kokonaisuuteen sisältyy myös Mikrosym-
posium-seminaari, joka järjestetään osana laajaa TIP-
Fest-nukketeatterijuhlaa.   

Kansainvälinen TIP-Fest on Turun tiiviin nukke-
teatterikentän yhteinen työnäyttö ja voimanponnis-
tus. Turussa on mistä ponnistaa. Tekijöitä riittää ja 
paikallinen nukketeatteri nauttii myös arvostusta. 
Tunnustusta ovat viime aikoina saaneet muun mu-
assa Kuuma Ankanpoikanen -ryhmä valtakunnallisen 
nukketeatterikilpailun voitollaan ja HOX Companyn 

John-Eleanor-esityksen ohjaaja Merja Pöyhönen, 
jolle Suomen arvostelijain liitto myönsi vuoden 2011 
Kritiikin Kannukset.

”Turku on ehdottomasti Suomen nukketeatteripää-
kaupunki ja se pärjää myös kansainvälisessä vertailus-
sa. Kaupungissa on vahva nukketeatteriyhteisö ja run-
saasti tapahtumia,” kehuu Ishmael.

Puppet Studion kollektiivi edustaa hyvin tätä kent-
tää. Vanhassa tiilirakennuksessa Turun Raunistulassa 
toimii rinnakkain kolme nukketeatteriryhmää, Sixfin-
gers, SudenEnne ja Kuuma Ankanpoikanen, sekä joi-
tain yksittäisiä taiteilijoita.

”Paitsi että jaamme tilan vuokran, voimme myös 
hyödyntää toistemme osaamista sekä lainata materi-
aaleja ja työkaluja. Usein myös osallistumme toistem-
me produktioihin tai työstämme jotain yhdessä.”

Puppet Studio ei ole yleisölle avoin, sillä sieltä puut-
tuu esitystila. Tuotantojen esitystiloista neuvotellaan 
joka kerta erikseen laitosteattereiden kanssa. Kollek-
tiivin tavoitteena onkin saada Turkuun nukketeatteri-
keskus. Yksi tila, jossa työhuoneiden ja varastotilojen 
lisäksi olisi pari erikokoista näyttämöä. Paikka, jonne 
myös yleisö voisi tulla tutustumaan aikuisten nukke-
teatteriin ja sen tekemiseen. Nukketeatterin ei tarvitse 
olla marginaalissa jäädäkseen. 

Päivi Autere

John-Eleanor
2.–4.9. ja 16.–18.9. klo 19
TEHDAS Teatteri, Manilla 
Itäinen Rantakatu 64, Turku.

Nukketeatterijuhla TIP-fest ja
Mikropatia! Mikroteatterimaraton 
18.–22.11.
Useita esityspaikkoja.

ISHMaEL FaLKE

s. 1977 Tel avivissa.

Valmistui Turun ammattikorkeakoulun 
taideakatemian nukketeatterilinjalta 2005. 

Vaimo ja kaksi lasta.

Kotikielet heprea ja suomi.

Sixfingers Theatre -ryhmän jäsen. 
Muut ryhmäläiset: Johanna Latvala, 

Elina Putkinen, Outi Sippola ja Maiju Tainio.
Sixfingersiltä ilmestyy syksyllä 2011 kirja 
Opas nykynukketeatterin tekemiseen, 

jonka on kirjoittanut Ishmael Falke 
ja kuvittanut Johanna Latvala.

9
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1,97 € / min + pvm, klo 7-22

Ilmiö

Carl Larsson: Omakuva (uudessa ateljeessa), 1912. Kuva © Jenny Thornell / Malmö Konstmuseum.

Carl 
Larsson 
maalasi 
uuden ajan 
esiin
Taiteilijakodista muodostui 
pohjoismaisen asumisen 
ihanne.

larssonin kodikkaat maalaukset esittävät ruotsalai-
sen perhearjen värikkäänä ja valoisana idyllinä. Kuva 
on yhtä aikaa tosi ja epätosi – ja samalla aikaansa edel-
lä, Turun taidemuseon johtaja Kari Immonen kertoo.
”Larsson kuvasi omaa kotiaan, josta muodostui aikaa 
myöten ihanne. Se poikkesi suuresti sen ajan porvaris-
kodeista, jotka oli kalustettu raskaasti tummilla huone-
kaluilla eikä valoisuudesta ollut tietoakaan”, Immonen 
selvittää. 

”Larssonin tapa yhdistää talonpoikaisuutta, ker-
taustyylejä ja arvoesineitä oman aikansa uutuuksiin 
edusti ennakkoluulotonta ajattelua, eikä se ollut ko-
vin ruotsalaista. Siitä on kuitenkin muodostunut 
esikuva, minkälainen pohjoismainen koti voi par-
haimmillaan olla.” 

Taide on muokannut voimakkaasti 
suomalaisten käsitystä ruotsalai-
sista. Monet ikäpolvet ovat luke-
neet Astrid Lindgrenin kirjoista, 
millaista vaikkapa lasten elämä on 
naapurissa. Kuvataiteessa vastaa-
van vaikutuksen on tehnyt Carl 
Larsson (1853–1919).

Immosen mukaan Larssonin vaikutus näkyy esimer-
kiksi nykyisissä sisustuslehdissä. ”Niissä korostetaan, 
että kotiin pitää ottaa elementtejä eletyn elämän var-
relta – muistoja matkoilta sekä vaikutteita sieltä ja 
täältä. Se alkoi Larssonin töistä. Hän oli edelläkävijä 
hyödyntäessään arvokkaita ja vähemmän arvokkaita 
asioita. Kodissa oli taide-esineitä ja huonekaluja, joita 
arvostettiin yleisesti, ja sitten tavaroita, joita pidettiin 
roskalavakamana. Se oli vapaata ja muista riippuma-
tonta sisustamista.”

Carlin tärkein tukija oli puoliso Karin, joka niin ikään 
kouluttautui taiteilijaksi. Vaimon käsialaa olivat kodin 
lukemattomat yksityiskohdat, suunnittelihan hän kaik-
kea tekstiileistä kalusteisiin. ”Hän oli Carlin sielun-
kumppani ja neuvonantaja. Karinin tuotantoa leima-
sivat muun muassa alkuperäiskansojen hyödyntämät 
muodot ja teemat. Omaehtoisuudessaan ja itsenäisyy-
dessään hän oli tienraivaaja.”

Carl Larssonin esittely on kaikkien aikojen laajin 
Suomessa. Näyttely sisältää toista sataa teosta koko 
uralta. Mukana on paitsi tuttuja kurkistuksia Larsso-
nien kotiin, myös maalauksia ja akvarelleja Ranskasta, 
jossa Larsson työskenteli reilun vuosikymmenen ennen 
läpimurtoaan. ”Meillä on aika kapea kuva Larssonista 
joulukuvineen ja muine ikonisine näkymineen. Rans-
kan kauden työt varmasti avaavat ihmisten silmät sille, 
kuinka laajaa hänen tuotantonsa oli, ja kuinka lahjakas 

ja mestarillinen akvarellisti hän oli. Se yllättää varmaan 
monet. Originaalit ovat lisäksi aivan jotain muuta kuin 
monille tutut painokuvat.”

Näyttelystä käy ilmi myös Larssonin laaja vaikute-
pohja. Maalari tutki muun muassa 1800-luvun jälkipuo-
liskolla Eurooppaan rantautunutta japanilaista taidetta, 
kuten puupiirroksia. ”Kuvakieli, leikkaukset, rajaukset 
ja viivan korostaminen edustavat Larssonin töissä ja-
panilaisen taiteen vaikutusta. Hän sanoikin, että Japa-
nin taide on hänelle ainoaa oikeaa taidetta”, Immonen 
analysoi.

Turussa Larsson oli esillä ensimmäisen kerran 
vuonna 1913. Silloisesta näyttelystä Turkuun päätyi 
talvinen näkymä maalarin Sundbornin kodin pihalta. 
Se mikä silloin oli uutta ja erikoista, tunnetaan tänään 
maailmanlaajuisesti – Larssonien vaikutus ulottuu 
myös Ikeaan, joka on yksi näyttelyn tukijoista. ”Ikean 
valikoimassa näkyy ruotsalaisen talonpoikaiskäsityön 
ja huonekaluarkkitehtuurin vaikutus. Näin se ammen-
taa samasta lähteestä kuin Carl ja Karin Larsson, jotka 
on kirjattu Ikean yritysideologiassa yhtiön inspiroijik-
si”, Immonen selvittää.

Matti Komulainen 

Carl Larsson – Unelmia harmoniasta 
16.9.2011–8.1.2012 
Turun taidemuseo, Aurakatu 26.
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www.lehtiyhtyma.fi, puh. 020 770 3329

Tarjoamme lukijoillemme paikallisia uutisia ja paikallisesti kohdistettua mainontaa, 
joka koskettaa lukijan elämää ja helpottaa arjen ostopäätöksiä.
Suomen Lehtiyhtymän KasvuSuomi-paketilla tavoitat 1,5 miljoonaa* lukijaa 
ja 3/4 osaa Suomen ostovoimasta.
Tutustu  lehtiimme osoitteessa www.lehtiyhtyma.fi *TNS Atlas 2009

TAVOITA AsIAkkAAsI sIellä mIssä AsuTAAn jA kuluTeTAAn.

Ilmiö

alusta alkaen eräs Turun kulttuuripääkaupunki-
vuoden avainsana on ollut hyvinvointi. Hankkeilla 
halutaan parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua ja 
vaikutuksen toivotaan kestävän pitkään juhlavuoden 
jälkeenkin.

Hyvinvointi on myös ajan muotisana, tietää Mar-
ja-Liisa Honkasalo, joka aloitti huhtikuussa työnsä 
Turun yliopistossa kulttuurisen terveys- ja hyvinvoin-
titutkimuksen professorina. Turun kaupungin lahjoit-
tama professuuri on Suomessa tieteenalansa ensim-
mäinen. ”Hyvinvointi on normatiivinen, voimakkaasti 
arvotettu käsite. Se ilmaistaan hyvinvointipolitiikan 
yleisenä tavoitteena.  Sitä käytetään siis politiikan vä-
lineenä. Hyvinvointi on myös yksilötason ilmiö tai ko-
kemus.  Taide voi saada yksittäisen ihmisen voimaan 
paremmin”, Honkasalo pohtii.

Hyvinvointi on subjektiivinen, vaikeasti mitattava 
asia. Ihmisellä voi olla montakin perussairautta, mut-
ta hän voi silti kokea itsensä hyvinvoivaksi ja tyyty-
väiseksi.

Marja-Liisa Honkasalo työskentelee yhdessä mui-
den turkulaistutkijoiden kanssa esimerkiksi Hair-
hankkeen vaikutusten parissa. Hair-musikaalin te-
koon osallistui parisataa keski-ikäistä turkulaista, 
joiden hyvinvointia kartoitettiin tiiviisti koko pro-
sessin ajan.

”Osallistujat ovat olleet vahvasti sitä mieltä, että 

projekti lisäsi heidän toi-
mijuuttaan ja toimintakyky-
ään.  Suuri vaikutus on jo sillä, 
että näkee itsensä tuottamassa tai-
teellista produktiota, jollaisessa ei olisi 
koskaan kuvitellut olevansa mukana.”

Turun kaupunki on tehnyt mahdolliseksi lukui-
sia taidehankkeita, joiden vaikutus hyvinvointiin on 
tutkimuksen kannalta kiinnostavaa. Honkasalo nos-
taa esiin KUVA-hankkeen, joka tuo taidetta ja kulttuu-
ria vanhainkoteihin. KUVAssa eli Kulttuuria vanhus-
ten arkeen -hankkeessa Turun kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimi ottaa käyttöön kulttuurisuunnitelman 
kaupungin vanhustenhuollon yksiköissä.

Hankkeessa tulee olemaan mukana 1 500 turkulais-
ta vanhainkotien asukasta. Suunnitelmassa otetaan 
huomioon vanhusten yksilölliset tarpeet, toiveet ja 
terveydentila, ja se pyritään juurruttamaan pysyväk-
si käytännöksi. 

”Taiteen merkitys hyvinvoinnille on kiinnostava 
tutkimuskohde. On kehitettävä tutkimuksellisia läh-
tökohtia, jotka huomioivat taiteen erityislaadun sen 
omilla ehdoilla eivätkä pelkistä sitä hoidon välineeksi. 
Myös menetelmät ovat alkutaipaleella”, sanoo Hon-
kasalo. 

Kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistävissä hankkeis-
sa on kehitetty vientiin sopivia toimintamalleja. Van-

hustenhoidon 
kulttuurisuun-

nitelman toi-
votaan leviävän 

Turusta muualle Suo-
meen ja Eurooppaan.

Toinen hyvä esimerkki on 
Samppalinnan koulun ja Turun opetus-

toimen yhdessä taidelaitosten kanssa toteuttama tai-
depedagoginen Sam Body Plays -hanke, jossa osallis-
tujat luovat yhdessä opettajien ja taiteilijoiden kanssa 
musiikkia ja kerrontaa yhdistäviä taide-esityksiä. 

Erikoiseksi asian tekee, että Samppalinnan koulun 
oppilaista lähes kaikilla on laaja-alainen oppimisvai-
keus, joka ilmenee kielen, muistin, hahmotuksen tai 
psyykkisen toimintakyvyn alueilla. Jo nyt Sam Body 
Plays -malli on käytössä neljässätoista suomalaiskou-
lussa, ja toiminta on alkamassa myös Virossa.

Usein kulttuuri ja hyvinvointi ovat helposti ja arki-
sestikin yhdistettävissä. Jokaiselle kaupunkilaiselle 
avoin kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistäjä on Kulttuu-
rikuntoilun keskuspuisto, Turun kaupungin kulttuu-
ri- ja liikuntatoimien yhteishanke. Keskuspuistoon 
kuuluvat Aurajoen rannan liikkumaan houkuttelevat 
käyttötaideteokset ja reittikartat, joiden avulla kulki-
en voi tutustua erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin kaupun-
kitarinoista turkulaisiin ihmeisiin.

Elina Teerijoki

Saavutettavia 
elämyksiä
Turku 2011 -säätiö on luonut yhdessä Kynnys ry:n ja 
muiden vammaisjärjestöjen kanssa kulttuuripääkau-
punkivuodelle suunnitelman, jonka avulla esteettö-
myyttä ja saavutettavuutta on lisätty vuoden ohjel-
massa.

Fyysisen saavutettavuuden osalta sekä kulttuuri-
pääkaupungin infopiste 2011 Kulma että näyttely- ja 
tapahtumakeskus Logomo ovat saavutettavia. Logo-

mon näyttelytiloissa on lisäksi läsnä 1–2 yleisavusta-
jaa joka lauantai klo 12–16. 

Myös muissa Turku 2011 -tapahtumissa on mah-
dollisuuksien mukaan huomioitu erityisryhmien tar-
peet. Tapahtumien saavutettavuuden voi tarkistaa 
sivuilta www.turku2011.fi/kalenteri. Sivujen saavu-
tettavuussymbolit kertovat esteettömän kulun lisäksi 
mahdollisista avustajista,  induktiosilmukasta sekä 
viittomakielisestä tai kuvailutulkkauksesta. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden myötä Varsinais-
Suomessa on ensimmäistä kertaa koulutettu ku-
vailutulkkeja kulttuuritapahtumien ja teosten tulk-
kaukseen. Kuvailutulkkaus välittää taideteoksesta 
näkövammaiselle sen, mitä muut aistit eivät kerro. 

Elokuvan ja teatteriesityksen kohdalla tämä tarkoit-
taa esimerkiksi maisemaa, henkilöiden ulkonäköä tai 
sanatonta toimintaa. 

Asiantuntija-avun lisäksi Kynnys ry on ollut mu-
kana tuottamassa ohjelmasisältöjä kulttuuripääkau-
punkivuoteen. Sillanrakentajat-nimellä kulkeneen 
kokonaisuuden musiikkipitoinen TaiKa-päätös-
festivaali järjestetään kansainvälisenä vammaisten 
päivänä 3.12. Tuolloin lavalla nähdään muun muassa 
Signmark ja Pertti Kurikan Nimipäivät.

TaiKa-päätösfestivaali 
3.12. klo 15
VPK-talo, Eskelinkatu 5, Turku.

Hyvinvointia kulttuurista 
ja taiteesta
Kulttuurin arvoa kasvattaa sen vaikutus ihmisten 
hyvinvointiin. Turku 2011 -hyvinvointiohjelman tavoitteena 
on kulttuurin ja taiteen kannustama uusi yhteisöllisyys.

H
air. Kari Vainio
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Valitse itsellesi sopiva sijoitusstrategia, salkun-
 hoitomme hoitaa loput. Mitä nopeammin aloitat, 
sitä enemmän voit hyötyä. Tutustu Sijoitusten 

hoitopalveluun ja aloita vaurastuminen 
osoitteessa www.mandatumlife.fi /

sijoitustenhoitopalvelu

Vaurastuminen 
kuuluu kaikille, oma 

salkunhoitaja jokaiselle.

Käy kulttuurielämyksissä. Vaihda tuulisähköön.

NäiN Vaihdat

turku Energian tuulivoima syntyy raikkaista merituulista 
Porissa, Raahessa ja högsårassa

Lue lisää ja tee tuulisähkösopimus: www.turkuenergia.fi

1 2

huonon tuuLen hyväksi:

Riku Korhonen
 on turkulainen 

kirjailija, joka 
kirjoittaa parhaillaan 

viidettä teostaan.

Tästä on kymmenisen vuotta. Pyö-
räilin työpäivän jälkeen kotiin. Oli 
kylmä talvi-ilta, lumetonta ja pime-
ää. Tuomiokirkkosillalla jyrisi ruuh-
kaliikenne. Lönnrotinpuiston polul-
la makasi mies. Hän yritti vääntäytyä 
pystyyn. Poljin ensin ohi, mutta jos-
tain syystä käännyin ja palasin. Ky-
syin, pärjäisikö mies. Hän kohotti 
päätään ja katsoi minua maan tasal-
ta katseella, jolla katsotaan tyhmän-
kysyjää. Hänen äänensä oli käheä ja 
itsevarma: ”Nii pitkää pässi puskee 
ko aitaa riittää.”

Mies ponnisteli. Kun hän sai 
yläruumiin kohotettua, jalat ei-
vät totelleet. Ja kun vapisevat ja-
lat kannattivat, muu keho retkotti 
velttona. Autoin miehen puiston-
penkille. Sanoin soittavani poliisit, 
koska edessä oli tähtikirkas pak-
kasyö. Hän suuttui. Hän kertoi nuk-
kuneensa edellisen yön lehtiroskik-
sessa. Hän etsisi uuden roskiksen 
ja pärjäisi hyvin. Soitin poliisille ja 
jäin miehen kanssa odottamaan. 
Hän kaivoi esiin viinapullon. Hän 
oli kuusissakymmenissä, ja pime-
ässä hänen ahavoitunut naamansa 

hohti himmeästi kuin käsin taottu 
kuparilautanen. Mies kysyi, mistä 
olin kotoisin. Sanoin olevani turku-
lainen, jolla on karjalaiset sukujuu-
ret. Mies innostui. Hänkin oli Kar-
jalasta, ja sen kuuli kyllä puheesta. 
Hän kertoi kotikylänsä nimen, jonka 
olen jo unohtanut. Sen jälkeen hän 
jutteli vaelluksistaan, töistä, rahas-
ta, naisista ja menneistä hyvän on-
nen päivistä. Hän edusti harvinais-
ta juoppotyyppiä. Viina oli riehunut 
hänen ruumiissaan mutta jättänyt 
järjen teräväksi.

Lopulta mustamaija saapui. 
Kaksi nuorta poliisia talutti puhe-
liaan miehen autoon. Minä pyöräi-
lin kotiin kylmissäni mutta varmana,  
etteivät onnentähteni sammuisi 
lehtiroskiksen pimeässä. Vuosikym-
men sitten luotin pysyvään ja uusiu-
tuvaan hyvään onneen. Iän myötä 
olen alkanut epäillä sitä. Nii pitkää 
pässi puskee. En väitä, että karja-
laismiehen sanoissa olisi erityistä 
älyä tai viisautta. Mutta elämä vaatii 
muutakin kuin älyä ja viisautta. Jos 
pahan onnen päivät alkavat kolhia, 
meiltä kysytään jääräpäistä henkeä.

Jääräpäisyydestä
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Ilmiö

Mitä luulet tähtitieteilijä Es-
ko Valtaojan kertovan sinulle? 
Mitä haluaisit kysyä kulttuu-
rivaikuttaja Aiju von Schö-
nemanilta tai elektromuusik-
ko Jori Hulkkoselta? 

Turun VPK:n talolla tarjou-
tuu ainutlaatuinen tilaisuus 
kysyä ja kuulla, kun pöytien 
ääressä odottaa 50 eri alojen 
asian tuntijaa. Puolituntisen 
keskusteluhetken asiantunti-
jan kanssa voi varata yhdellä 

eurolla. Vaihtoehtoisesti kes-
kusteluja voi salakuunnella 
kuulokkeilla tilassa toimivan 
Blackradion kanavilta.

Tapahtuman taiteellinen 
johtaja Hannah Hurtzig (Mo-
bile Academy Berlin) valikoi 
keskustelujen teemaksi, eh-
kä ironisestikin, hiljaisuuden 
ja vaikenemisen. Suomalaiset 
mielletään edelleen erityisen 
harjaantuneiksi vaikenijoiksi 
ja tämä tiukasti kulttuuriin si-

dottu ominaispiirre pääsee tes-
tipenkkiin, kun hiljaiset hiihtä-
jät avaavat sanaiset arkkunsa. 
Onko vaikeneminen kultaa vai 
onko yhteiskunnassamme ti-
lanteita, jolloin pitäisi nostaa 
kissa pöydälle eikä vaieta iäk-
si?

Turun Blackmarket on jär-
jestyksessään neljästoista. 
Aikaisemmin tapahtuma on 
järjestetty muun muassa Wie-
nissä, Liverpoolissa, Brysselis-

sä ja Varsovassa.  Tapahtuma 
luodaan jokaiseen kaupunkiin 
uusin teemoin yhdessä paikal-
listen asiantuntijoiden kanssa. 

Susse Määttänen

Blackmarket 
- tiedon ja epätiedon 
mustapörssi nro 14 
20.10. | klo 18–22.33 
VPK:n talo, Eskelinkatu 5, 
Turku

Blackmarket kirvoittaa kielenkannat 

Kolumni
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Kerro tarjouksen 
kampanjatunnus LASU25.

tilaa.ts.fi /lasu
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nointiin henkilötietolain mukaisesti. Sinulla on oikeus 
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PARHAAT PALAT
KULTTUURISTA.
KOTIIN KANNETTUNA.

oaa..

Luovuus on sinulle keskeinen 
käsite – miltä se maistuu?

Hieman kitkerälle ja yllättä-
välle. Suolaiselle jäätelölle. 
Sampanjalle muikkujen kyyti-
poikana.

Mikä voisi olla seuraava voi-
mavara, jota olisi syytä tut-
kia?

Voisimme pohtia mielikuvi-
tusta. Toisaalta on aivan mah-
dollista, että seuraavaksi saa 
lisätilaa tehokkuuskeskustelu. 
Aika näyttää. 

Kasvosi ovat tutut monesta 
yhteydestä. Onko välttämä-
töntä näkyä julkisuudessa 
menestyäkseen tässä ajassa?

Elämme mediaalisessa ajassa, 
joten on luonnollista että hen-
kilöt kiinnostavat. En näe tätä 
ongelmana. En usko ajatuksiin, 
jotka ovat täysin erotettuja ih-

misistä, jotka tuovat ne esille 
– etenkään yhteiskuntatieteel-
lisessä kentässä. Toki ihminen 
voi menestyä myös ilman julki-
suutta.

Bloggaat, myös valokuvilla. 
Mitkä aihepiirit jätät rau-
haan häveliäisyydestä tai 
muusta syystä?

Kukaan ei halua nähdä minusta 
paljastavia kuvia. En keskuste-
le juurikaan puoluepolitiikasta, 
enkä uskonnosta.

Kirjasi Vaaralliset ideat on 
käännetty ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Lisäksi saksannos 
ja venäjänkielinen laitos 
ovat tekeillä. Miten kiteytät 
teoksesi ydinajatuksen kiin-
nostuneelle, joka ei ole vielä 
ehtinyt perehtymään siihen?

Luovuus ei ole pelkästään kiva 
juttu, eikä aina toimi tavoilla, 
jotka ovat vain mukavia. Päin-

vastoin, luovuus voi olla kivu-
liasta, ja usein kaikkein luo-
vimmat ideat saattavat löytyä 
vaarallisilta vaikuttavilta alu-
eilta – inhottavista, lapsellisis-
ta ja sopimattomista kentistä.

Mikä on johtamasi Creatin’-
hanke?

Creatin’ on tutkimusryhmä, 
jonka päämääränä on kehittää 
luovan talouden ja luovan kau-
pungin tutkimusta. Keskeisenä 
teemana on nostaa asioita, jot-
ka eivät tavallisesti saa juuri-
kaan huomiota. Olemme tutki-
neet muun muassa muotia sekä 
ravintola- ja nuorisokulttuuria. 
Eräässä projektissa pohditaan 
vanhusten roolia luovassa kau-
pungissa. 

Mikä on esittelemäsi Turun 
malli?

Turun mallissa luovuus tuodaan 
kadulle. Se rakentuu myös esi-

merkkien ympärille osoittamal-
la, että Turussakin saa revitellä 
ja yllättää. Luovaa kaupunkia 
pitäisi rakentaa ruohonjuurita-
solta niin, että siihen voi törmä-
tä miltei missä vaan.

Harrastat gastronomiaa. Mit-
kä ovat täydellisen menun 
peruspilarit? Mitä tarjoaisit 
seurueelle, jonka haluaisit 
mykistyvän turkulaisen lä-
hiruoan herkullisuudesta?

Täydelliset raaka-aineet ovat 
must, ja Turussa niitä riittää 
ympäri vuoden. Kesämenyyn 
rakentaisin perunan ympärille. 

Olet myös tunnettu kahvi-
sieppo. Mikä on normi kulau-
tettavasi? Millaisella mokalla 
hellisit mielitiettyäsi?

Kuten kaikki addiktit, juon ihan 
kaikkea. Kotona ennen kaikkea 
Dolce Guston tekemää espres-
soa. Jos haluaa tehdä vaikutuk-

sen, espresso macchiato toimii 
hyvin – tarjoiltuna Il Salvatino 
-hotellin terassilla Firenzessä. 

Diggailet Ethel Mermania. 
Mikä Hollywoodin studio-
kauden musikaalinäyttelijä-
laulajassa viehättää? 

Ethel oli suuri ääni ajalta, jolloin 
tähdet olivat elämää suurempia. 
Rakastan ennen kaikkea hänen 
klassisia musikaalejaan. Vaik-
ka You Can’t Get A Man With A 
Gun ja There’s No Business Like 
Show Business ovat klassikoi-
ta, mikään ei voita Everything’s 
Coming Up Rosesia.

Patsy Cline on niin ikään lau-
lanut tiensä sydämeesi. Mistä 
asioista koet tulevasi Crazy-
tilaan solistin hitin mukai-
sesti?

Viini ja naiset, viini ja naiset...

Matti Komulainen

aLF REHN 

s. 21.3.1972, Turku

Perheessä vaimo Sara, tytär Line sekä 
pojat Mathias ja Sean.

Asuu Turussa ja Kööpenhaminassa.

Professori, kirjailija, kolumnisti ja puhuja,
valittiin lupaavana huippuajattelijana 
Thinkers 50 -sivuston Guru Radar -listalle 
vuonna 2009.

Kirjoittaa parhaillaan kirjaa 
tulevaisuudesta ja sen 
hahmottamisen 
ongelmasta.

Kahvia ja suuria ajatuksia

Alf Rehn tutkii 
luovuutta ja inspiroi 
ihmisiä kehittämään 

arkiympäristöään 
paremmaksi.
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Palstalla jututetaan tunnettuja turkulaisia. Turkulaiset
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2011 muistijälkeä -ohjelmateema tuo esiin historian 
ja nykypäivän yhteyttä. Pisimmälle historiaan sukel-
taa Aikavaellus-reitti.

Tuorlan observatoriolta Turun yliopistolle kul-
keva 13,7 kilometriä pitkä Aikavaellus kuvaa maail-
mankaikkeuden 13,7 miljardin vuoden ikää. Matkan 
varrelle on merkitty maailmankaikkeuden ja Maan 
kehityksen tärkeimmät tapahtumat alkuräjähdykses-
tä nykyhetkeen. Kevyen liikenteen väyliä seurailevaa 
reittiä voi kulkea jalan tai polkupyörällä. 

Yhtä hyvin muistijäljet voivat olla arkipäiväisiä, pie-
niä, mutta kiinnostavia kokemuksia. Kerrottu ja koet-
tu Turku -hankkeessa kaupunkilaiset pääsevät ker-
tomaan kokemuksensa Aurajoesta muistihuoneessa, 
joka kiertää jokirantaa Turussa ja sen lähikunnissa 
vielä syyskuussa. ”Jo tähän mennessä kerätyistä ker-
tomuksista muodostuu muistihuoneeseen näyttely”, 
kertoo hankkeessa toimiva Turun yliopiston kansatie-
teen professori Helena Ruotsala. Kansatieteen oppi-
aineen lisäksi mukana on toimijoita Turun yliopiston 
historian oppiaineesta.

Muistoja keräävät kansatieteen opiskelijat osana 
opintojaan. Kesän aikana Kerrotun ja koetun Turun 
tuloksena nähtiin Naisten kaupunki -näyttelysar-
ja, jossa pääsivät esiin kaupunkilaisnaisten muistot 
esimerkiksi Heidekenin synnytyssairaalasta ja kou-
luliikunnasta. ”Kaikki kerätty aineisto arkistoidaan, 
ja niistä syntyy toivon mukaan myös opinnäytetöi-

tä”, Ruotsala sanoo. Hanke jatkuu syyskuussa myös 
Studia Generalia -luentosarjana Forum Marinumis-
sa. Turku koettuna ja kerrottuna -luentosarja ker-
too Aurajoesta ja laajemminkin Turusta; luvassa on 
tietoa esimerkiksi sataman naisista ja joesta osana 
maisemaa.

yliopistoyhteistyötä on taustalla myös Logomon 
Tuli on irti! -näyttelyssä. Koululaisille suunnattu-
jen opastuskierrosten suunnittelussa on ollut muka-
na aineen- ja luokanopettajaopiskelijoita, jotka ovat 
työstäneet kierroksille oppiainekohtaista sisältöä eri-
ikäisille lapsille. ”Koululaiskierroksia pidetään vielä 
syksyllä tilauksesta ryhmille”, vinkkaa hankkeessa 
toimiva elämyspedagogi Maria Huokkola.

Heurekan ja Turun museokeskuksen tuottama Tuli 
on irti! -näyttely on ollut esillä Logomossa koko vuo-
den, mutta se saa uusia sävyjä vaihtuvien teemojen ja 
opastusten mukaan. Alkusyksyllä esillä on tulen vai-
kutuksesta kaupunkikuvaan kertova Kaupunki palaa 
-teema, loppusyksyllä Tulen taitajat -teemassa pereh-
dytään käsityöläisammatteihin, joissa hyödynnetään 
tulta.

Tuli on irti! -näyttelyssä on myös teemapäiviä, jois-
sa on puhumassa tutkijoita. Turun palon vuosipäivä-
nä syyskuun neljäntenä teemapäivän aiheena on tu-
len vaikutus kaupunkiarkkitehtuuriin. Teemapäiviä 
on syksyn pimetessä luvassa vielä kaksi lisää.

muistijälkien kulkemisen lisäksi katsetta luodaan 
tulevaisuuteen. Osallisuuden luova voima -hankkeen 
tulevaisuuspajoissa pääsevät kulttuuripääkaupunki-
hankkeiden toimijat ja tavalliset kaupunkilaisetkin vi-
sioimaan, millaisessa kulttuuripääkaupungissa eläm-
me kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

Tulevaisuusverstaissa, joita järjestetään neljä eri-
laista syksyn ja talven 2011 aikana, käsitellään luovia 
tiloja ja luovien alojen toimintaedellytyksiä, kulttuu-
rin merkitystä kaupunkilaisille, kulttuuripääkaupun-
kihankkeen vaikutusta kulttuurin perustoimintaan 
sekä Turun brändiä. ”Tulevaisuusverstaissa pohdi-
taan, miten voisi olla jatkossa ja millaista tulevaisuut-
ta kulttuurikaupunkina haluamme tavoitella, selventää 
erikoistutkija”, dosentti Katriina Siivonen hanketta 
vetävästä Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksesta.

Tulevaisuusverstaissa pidetään matalaa kynnystä; 
asiantuntijuudeksi riittää, että haluaa sanoa mielipi-
teensä. Ote on utopistinen: ideointivaiheessa ei tarvit-
se miettiä esimerkiksi taloudellisia resursseja. Toisten 
ajatuksia ei tyrmätä, vaan niiden myönteinen kehittä-
minen on tärkeää.

”Verstaiden tuloksena voi syntyä konkreettisiakin 
asioita kuten uusia yhteistyökuvioita tai tapahtumia, 
mutta kukaan ei määrittele etukäteen, mitä niistä pi-
tää syntyä. Se lähtee osallistuvista ihmisistä”, Katriina 
Siivonen sanoo.                              Elina Teerijoki

Katse taakse, katse eteen
Historia kohtaa tulevaisuuden 2011 muistijälkeä -ohjelmateemassa.
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Teema 2011 muistijälkeä

Turulla on pitkä historia, ja monet jo kauan sitten menneet tapahtumat vaikuttavat 
edelleen siihen, millainen kaupunki nykyisin on. Mikrotasolla kaupungin joka kulma 
kantaa mukanaan muistoja.

Turun palon vuosipäivänä 4.9. Logomon
 Tuli on irti! -näyttelyssä pohditaan tulen 
vaikutusta kaupunkiarkkitehtuuriin.
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Tanssi hehkuu 
tulista historiaa
historia taipuu myös tanssin kielelle. Kaksiosaista 
Turun palo -tanssiteosta voi seurata Käsityöläismu-
seossa ja Vartiovuoren kesäteatterissa.

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Luostari-
vuoren Käsityöläismuseossa palataan tanssin keinoin 
Turun palon aikoihin. Koreografi Marjo Kuuselan 
luomassa, noin kuudenkymmenen tanssijan toteutta-
massa Kihlakahvit-teoksessa eletään kansanelämää 
1820-luvulla. Museon kaduilla harjoittelevat palomie-
het, taloissa valmistellaan kihlajaiskalaaseja ja opiske-
lijat pohtivat maailman menoa.

Toisenlainen tunnelma on Kihlakahvien pariksi 
asettuvassa Ilmiliekeissä-teoksessa, jossa Turun pa-
lon tarinaa ja tunnelmia esitetään tanssin ilmaisukei-
noin Vartiovuoren kesäteatterissa pimenevässä illas-
sa. Kehon liikkeet ja valoilla luotu tunnelma luovat 
mielikuvan tulesta, joka tuhosi Turun.

”Teoksilla on sama teema, mutta ne eivät suoraan 
liity toisiinsa. Yleisö voi katsoa jommankumman tai 
molemmat”, Marjo Kuusela sanoo teoksistaan.

Käsityöläismuseon tapahtuma on humoristinen, 
melko tarinallinen koko perheen show, jota yleisö kier-
tää katsomassa oppaiden avulla ja jossa yleisö pääsee 
halutessaan osallistumaankin vanhaan kalaasitans-
siin. Vartiovuoren Ilmiliekeissä on abstraktimpaa 
tanssitaidetta.

Turun palo oli huomattava tapahtuma, joka vaikutti 
esimerkiksi Helsingin pääkaupunkiaseman vakiintu- 

 

 

miseen ja Turun kaupunkikuvan uudistumiseen. Mut-
ta kuinka tarkasti tanssiteoksen taustalla ovat todelli-
set historialliset tapahtumat?

”Historiallista tanssiteosta tehdessä on hyvä tuntea 
historia hyvin, mutta ei niin hyvin, että faktat rajoitta-
vat mielikuvitusta. Minulla tanssi perustuu aina ihmi-
sen tai ajan tunneilmastoon. Ne kun ovat ikiaikaiset”,  
Marjo Kuusela sanoo. 
            Elina Teerijoki

Teemat:

2011 arjen muuttujaa

2011 lentoonlähtöä

2011 sukellusta saaristoon

2011 henkilökohtaista

2011 muistijälkeä

Turku 2011 –ohjelma 
jakautuu viiteen teemaan, 
joista tässä juttusarjassa 

kurkistamme yhteen kerrallaan.

2011 muistijälkeä
Onko Turku Euroopan kartalla 

muutenkin kuin nimenä? 
Onko historia taakka vai mahdollisuus? 

Muistijäljet laittavat meidät 
katsomaan menneeseen, nyt ja 

tulevaisuudessa, aina uusin eväin. 
Millaiset ovat tarinat 

Turusta?

2011 muistijälkeä Teema
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Tarinoiden tunnelmassa
tarinankerronta, viihde varhaisesta historiasta, up-
poaa nykypäivänkin kuulijaan. Sen tietää Siina Silta-
nen, joka Nordiska röster -hankkeen osana järjestää 
Turussa tarinakahviloita.

”Tämä on nykyajan versio vanhasta kyläkulttuurin 
perinteestä. Tarinakahvilaan saa kuka tahansa tulla 
kertomaan oman tarinansa”, Siltanen kertoo.

Kevään tarinakahvilat keräsivät mukavasti yleisöä, 
ja moni rohkaistui kertomaankin. Syksyllä toiminta 
jatkuu Selma & Nils -kahvilassa Turun pääkirjaston 
tuntumassa, ja kahvila on luvannut jatkaa toimintaa 
vielä kulttuuripääkaupunkivuoden päätyttyä.

Tarinankerronta on esittävää taidetta, joka lähenee 
stand up -komiikkaa etenkin kerrontakilpailuissa. 
Pohjoismainen StorySlam -kilpailu pidetään 24.9. Dy-
namo-klubilla. Osallistujia on kaikista Pohjoismaista, 

 
ja jokainen esittää tarinansa omalla kielellään.

”Joka tarinasta kuullaan lyhyt englanninkielinen 
selostus, mutta yleensä kielimuuri ei estä kokemasta 
elämystä. Tarinan sisältö ei ole se suurin juttu, vaan 
esitys tempaa mukaansa kielenulkoisin keinoin”, Sil-
tanen sanoo.

Hankkeen suurin satsaus on Kultainen koskelo -ta-
rinapromenadi, jonka voi kokea Aurajoen rannassa 
1.10. Yleisö lähtee pieninä ryhminä matkalle, jonka 
varrella kuullaan monikielisenä saamelaisella kult-
tuurialueella tunnettu kertomus tytöstä, joka muut-
tuu kultaiseksi koskeloksi. 

Tarinoita ja kertojia viedään myös Turun seudun 
kouluihin, joissa varsinkin kieltenopettajat ovat kiin-
nostuneet tarinankerronnasta opetusvälineenä.

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

Kalenterissa

veturien ja pajavasaroiden aa-
veet leijuvat Logomossa, kun 
Eerik XIV:n ja Kaarina Mau-
nuntyttären kiihkeä romant-
tinen syöksykierre vavisuttaa 
vanhaa tiilihallia libretisti      Ju-
ha Siltasen ja säveltäjä Mikko 
Heiniön tulkintana. Oopperan 
ohjaa Erik Söderblom ja mu-
siikin vahvasta johdosta vastaa 
Leif Segerstam.

kulttuuripääkaupunkivuo-
den päätapahtumiin kuulu-
va teos on aivan jotain muu-
ta kuin puuteroitua epookkia. 
Tarina on tosi mutta kirjaili-
jalle historialliset hahmot ovat 
kuin Troijan hevosia, joihin voi 
ujuttaa monenlaisia teemoja.

”Tapahtumien kulku on 
pintatasoltaan sama kuin 
historian kirjoissa – niiden to-
dellinen luonne oli jo kylliksi 
merkillinen ja dramaattinen. 
Menettelin niiden kanssa vain 
kuten Shakespeare kuningas-
näytelmiensä kanssa, kirjoi-
tin niistä oman versioni”, Juha 
Siltanen selvittää työnsä lähtö-
kohtia.

Turkuun vangiksi joutuneen 
Eerik XIV:n kohtalona oli vas-
toin tahtoaan ja kykyään täyt-
tää velvollisuutensa uuden 
suurvallan luojana. Rinnallaan 

Pitkä matka 
minään
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at

s 
B
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hänellä oli Kaarina Maunun-
tytär, joka tuli kuningashuo-
neeseen kansan parista. Vasta-
kohdat kuitenkin täydensivät 
toisiaan: Kaarina oli määrätie-
toinen, Eerik kohtalonsa orja.

siltanen on halunnut luoda 
henkilöistä psykologisesti niin 
kolmiulotteiset, että nykyih-
minen voisi tunnistaa heissä 
itsensä. 

”Kaarina Maununtytär vai-
kuttaa toimintansa valossa 
rationaaliselta, modernilta ja 
katu-uskottavalta daamilta, 
joka teki elämässään päämää-
rätietoisia ratkaisuja. Siitä on 
luuttumusiikin ääressä nojai-
leva, romanttinen pehmosan-
karittaruus kaukana”, Siltanen 
analysoi. 

”Myös Eerik kantaa meidän 
aikamme tunnusmerkkejä. 
Hän yritti niin voimakkaasti 
olla sellainen kuin kuului olla, 
että oman minän löytämisestä 
seurasi iso katastrofi. Valtavan 
monitaitoisena renessanssi-ih-
misenä Eerik oli tavallaan yli-
kehitetty tuote, vähän kuin yli-
teknologisoitu matkapuhelin. 
Hajoaahan sellainen helposti.” 

libretisti toivoo, että teos oli-
si koettavissa monella tasolla. 

Eerik XIV on paitsi historialli-
nen spektaakkeli, myös moder-
nin tuntuinen rakkaustarina 
– kahden ihmisen henkilökoh-
tainen selviytymisprojekti, jos-
sa ei olla tekemisissä järkirat-
kaisujen kanssa. 

”Jutun keskeinen pyrkimys 
on puhutella niin vertauskuvan 
kuin suoran elämyksen kaut-
ta nykyihmistä. Ei siis tutkita 
puuteroituja menneisyyden 
hahmoja vaan kerrotaan ajatto-
massa mielessä vallan, rakkau-
den ja intohimon rakenteista.” 

logomon b-hallin marras-
kuussa avautuva iso sali antaa 
puitteet teokselle. Industria-
lismiin kytkeytyvä tila on kuin 
luotu monenlaisille esillepa-
noille. Se sopii myös Eerikin 
kaltaisille tuotannoille, jotka 
luovat yhteyksiä massiivisten 
rockkonserttien konseptiin.

”Libreton rytmi on nopeasti 
sykkivä. Eerikin kujanjuoksu 
on hirmuinen, ja tähän sopii 
hyvin, että kehys on robusti ei-
kä puuteroitu ja sisäsiisti. Raa-
ka tila, jossa menuettien sijaan 
leijailevat vielä veturien ja pa-
javasaroiden aaveet, sallii suu-
ren musiikillisen ja näyttämöl-
lisen energian.” 

Produktio alleviivaa Siltasen 

näkemystä, ettei historian jul-
kisivu koskaan ole koko totuus 
– virheet, häly ja häiriöt voivat 
olla virallista kuvaa puhuttele-
vampia. 

”Usein ajatellaan, että kult-
tuuri on mielellään jotain 
hienoa ja kivaa, kaunista tai 
hauskaa, jota nautiskellaan 
rauhassa, esteettinen nenä 
väristen ja kenenkään käyt-
täytymättä sopimattomasti. 
Tosiasiassa kaikki kulttuuri-
sesti merkittävät ilmiöt ovat 
seurausta joko kokonaisen 
kulttuurin tai yksilön vallan-
kumouksista. Ne ovat yleensä 
suuren paineen alla väkival-

taisia, usein kammottavia-
kin prosesseja. Tämä on hyvä 
muistaa EU-kelpoisessa kult-
tuuripääkaupungissakin”, Sil-
tanen pohtii.

 

Matti Komulainen

 

Eerik XIV, Logomo, Turku
22.11. klo 19, kantaesitys  
Muut näytökset 24.11. klo 19, 26.11. 
klo 15 ja 29.11. klo 19.
Liput Lippupisteestä 
75/65/55 €

Ooppera Eerik XIV on psykologinen trilleri 
vallasta ja sen taakasta vapautumisesta.

Eerik-kuninkaan 
roolissa esiintyy 

maailmankuulu ruotsalainen 
mezzosopraano 

Charlotte Hellekant.
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Taistelu
Taistelu vyöryy Paavo Nurmen 
stadionille luonnonvoimien 
lailla Kari Heiskasen ohjaamassa 
suurteoksessa. Koreografia Ari 
Numminen, musiikki Kimmo Poh-
jonen, Sami Kuoppamäki, Timo 
Kämäräinen ja Proton String 
Quartet.
31.8., 2.9. ja 3.9. klo 21.
Liput 34/30/20 €. 

Hyvinvointi kulttuurin 
kantimissa
Yleisöluentosarjassa tarkastel-
laan terveyden, sairauden ja 
hyvinvoinnin suhdetta kulttuuriin 
ja ihmisten elintottumuksiin. 
Turun pääkirjaston Studio,  
Linnankatu 2.
1.9.–27.10. torstaisin klo 18. 
Vapaa pääsy.

Salo 2011:  
Wiurilan varjot
Useita taiteenlajeja yhdiste-
levässä teatteriesityksessä 
yleisö vaeltaa tapahtumapaikalta 
toiselle Wiurilan kartanon raken-
nuksissa ja pihapiirissä.  
Viurilantie 126, Halikko. Liput ja 
lisätiedot p. 045 354 1004,  
wiurilanvarjot@gmail.com.
1.–15.9. klo 20/10 esitystä.
Liput 18/16/12 €.

John-Eleanor
Keskiajalla eläneen ristiinpukeu-
tujan elämäntarina aikuisten 
nukketeatteriesityksenä. Ohjaus 
Timo Väntsi, käsikirjoitus Timo 
Väntsi ja Tom Linkinen. Manilla, 
Itäinen Rantakatu 64.
2.–4.9. ja 16.–18.9. klo 19.
Liput 15/12 €.

Turun palo: Ilmiliekeissä
Marjo Kuuselan koreografia 
Aurinkobaletin ja Taideakate-
mian tanssijoille. Vartiovuoren 
kesäteatteri. (ks. s. 15)
2.–4.9. klo 20.30. Liput 25/15 €.

Turun palo: Kihlakahvit 
kiehumaan
Marjo Kuuselan suunnittelemas-
sa tanssitapahtumassa kierre-
tään Luostarinmäen käsityöläis-
museon korttelit. Esiintyjinä 
Turun Kansantanssin Ystävät 
muusikoineen. (ks. s. 15)
3.–4.9. klo 12, 13 ja 14.15.
Liput 15/10 €, perhelippu 35 €. 

Henrik ja noitavasara
Historiallinen kansanooppera Tu-
rusta noitavainojen aikaan. Turun 
linnan piha, Linnankatu 80.
3. ja 4.9. klo 20. Liput 45/35 €. 

Musiikin matkassa:  
Suomenruotsalaisia 
juomalauluja
Lauluja esittää ja niiden taustoja 
valottaa Studentkören Brahe 
Djäknar. Turun pääkirjaston 
Stage, Linnankatu 2.
6.9. klo 19. Vapaa pääsy.

Syksyn sato
Turun kauppatorilla voi nauttia 
perinteisestä maalaismarkkina-
tunnelmasta paikallisten 
tuottajien esitellessä lähiruokaa. 
Maistiaisia, reseptivinkkejä ja 
esiintyjiä!
10.9. 

Kohtaamisia kirjastossa: 
Maailmanpyörä-aloitus-
tapahtuma
Eri maiden juhlaperinteisiin 
pääsee tutustumaan musiikin, 
tanssin ja ruokakulttuurin kautta. 
Syksyn aikana Maailmanpyörä 
kiertää myös kahdeksan lähikir-
jastoa Turussa. Turun pääkirjas-
ton piha, Linnankatu 2.
10.9. klo 12–16. Vapaa pääsy.

Kohtaamisia kirjastossa: 
Aisti Aasia!
Turun yliopiston Itä-Aasian 
tutkimus- ja koulutuskeskuksen 
luennoilla tutustutaan Kiinan ja 
Japanin kulttuureihin. Turun pää-
kirjaston Studio, Linnankatu 2.
12.9.–24.10. maanantaisin klo 18. 
Vapaa pääsy.

Sävelsilta: Saariston 
syleilyssä
Nauvon kirkossa kuullaan musiik-
kiesityksiä fanfaaritrumpeteista 
ruotsalaisiin kansanlauluihin. 
Kokemuksen kruunaa laivamatka 
herkkuineen ja esittelyineen. 
(ks. s. 5)
17.9. klo 15.
Liput Lippupalvelusta 25/20 € 
tai 110 € sis. konsertin, matkat 
m/s Rudolfinalla, lounaspöydän 
ja paluumatkalla kahvit. 

ERI-Klubi:  
Nautintojen ilta
Nautinnollisia elämyksiä tieteen, 
herkullisen ruoan, aromaattisen 
käsihieronnan ja tuoksuvien 
tanssien kautta. Ravintola Hus 
Lindman, Piispankatu 15, Turku.
19.9. klo 19. 
Liput 30 €, sisältää juoman ja 
herkkulautasen. Varaukset ja 
lisätiedot p. 02 250 1032. 
Seuraavat klubi-illat: Persoonalli-
suuden rajat ja kemiat 19.10.  
ja Punakone 19.11.

International Youth 
Concert
Turkulaisten ja japanilaisten 
lapsi- ja nuorisokuorojen yh-
teiskonsertti. Osa japanilaisista 
kuoroista tulee maanjäristykses-
sä pahasti kärsineestä Sendain 
kaupungista, osa Kagoshimasta. 
Turusta mukana on musiikkiluok-
kien kuoroja Timo Lehtovaaran 
johdolla. Mikaelinkirkko, Turku. 
20.9. klo 18. Vapaa pääsy.

Culture, Health and 
Well-being –kongressi
Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi 
kaupunkiympäristössä. Kongressi 
on osa Tieteen ja kulttuurin Tur-
ku – hyvinvoiva kaupunki –ohjel-
maa. Turun yliopisto. Lisätiedot 
p. 02 333 5009, cultwell.utu.fi. 
21.–24.9. Maksullisen seminaarin 
ilmoittautuminen päättyy 30.8. 

Kuratointi taiteena:  
Studia Generalia -sarja
22.9. klo 10-16: Tulevaisuuden 
visio ja katsaus menneeseen/
Johan Sjöström ja Charlotte 
Cotton.
13.10. klo 10-15.30: Kuratoiminen 
ja taidepedagogiikka/Sissel 
Lillebostad ja Mick Wilson.
27.10. klo 10-15.30: 
Taiteen rooli yhteiskunnassa, 
kuraattorin ja taiteilijan välinen 

suhde/Jeremy Beaudry. Arken, 
Åbo Akademi, Tehtaankatu 2.
24.11. klo 10-15.30: Instituu-
tioiden ulkopuolinen taide/
Nicolaus Schafhausen. Luova 
kuratoiminen/Jens Hoffman. 
Gadolinia, Åbo Akademi, Port-
haninkatu 3. Ilmoittautumiset: 
www.turku2011.fi/kuratointi-
taiteena

Kohtaamisia kirjastossa: 
Liikkuva nuoruus
Palkittuja elokuvia siirtolaisuu-
desta ja kasvamisesta globaalis-
sa maailmassa. Turun pääkirjas-
ton Studio, Linnankatu 2.
25.9.–6.11. joka toinen sunnuntai 
klo 15. Vapaa pääsy.

Pimeyden 876 sävyä: 
Pyhyyden, pahuuden ja 
unen jäljillä
Studia Generalia -luentoilloissa 
Turun yliopiston historian, kult-
tuurin ja taiteiden tutkimuksen 
laitoksen asiantuntijat pohtivat 
pyhyyden ja pahuuden erilaisia, 
todellisia tai kuvitteellisia tiloja.  
Turun yliopisto, Janus-sali, Sirkka-
lan kampus, Artium, Kaivokatu 12.
28.9.–26.10. keskiviikkoisin klo 
18–20. Vapaa pääsy.

 kalenteri
  syyskuu – joulukuu

2011TURKU

www.turku2011.fi/kalenteri

Liput  
www.lippu.fi  
(ellei toisin  

mainita).

Turku 2011 -ohjelma sisältää noin 160 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.

Kulttuuri- 
kuntoilun 

keskuspuisto
 liikuttaa myös syksyllä! 

www.turku2011.fi/
kulttuurikuntoilun-

keskuspuisto

Flame-jazzklubit

Logomo,  
Köydenpunojan katu 14:  
23.9. klo 19: 
Club for five & UMO – 
Erilainen tangokonsertti. 
Liput 32 €.  
29.10. klo 19: 
Jukka Perko Streamline 
Jazztet (kuvassa), Olli ahven-
lahti ”The Poet Revisited”.  
Liput 25/20 €.

Jazzklubi Monk,  
Humalistonkatu 3:
2.9. klo 21: 
Mikko Innanen & Innkvisitio. 
Vaihtoehtojazzia! Liput 7/5 €.
19.9. klo 20: 
Monday Jazz Happening. 
Esiintyjinä Turun Konserva-
torion pop-jazz-linjan opettajat 
ja oppilaat.  
Vapaa pääsy.
30.9. klo 21: 
Markus Holkko Quartet. 
Sävellettyjä elementtejä ja 
vapaata improvisointia.  Liput 
7/5 €.
28.10. klo 21: Fredator. 
Mukaansatempaavaa sykettä 
Jussi Fredrikssonin johdolla. 
Liput 7/5 €.

25.11. klo 21: Clinic. 
Thelonious Monkin jalanjäljissä 
persoonallisesti. Liput 7/5 €.
29.10. klo 22: 
Manuel Dunkel Quartet. 
Svengaavaa tämän vuosi-
tuhannen jazzia! Liput 7/5 €.

Ravintola aurora, 
Linnankatu 32:
15.9. klo 21: Severi Pyysalo  
Trio feat. Marzi Nyman
13.10. klo 21: Nassaun Fasaani
10.11. klo 21: Kvalda
8.12. klo 21: auteur Jazz
Vapaa pääsy.

Klubi, Humalistonkatu 8:
27.10. klo 19: Tanel Ruben 
Quintet (EST), Mopo feat. 
Verneri Pohjola. Liput 8 €.
9.12. klo 21: Flame Jazz  
-päätösklubi: Jo Stance, Rub-
ber, We Jazz DJs. Liput 14 €.

Taide- ja toimintatalo Vimma, 
aurakatu 16:
28.10. klo 19: Suomalaisen 
jazzlaulun helmiä. Solisteina 
mm. jazziskelmän ladyt Helena 
Siltala, Iiris Rautio ja Maija 
Hapuoja. Liput 10 €.

Turun Seudun Musiikkiopisto,  
Mestarinkatu 2:
9.11. klo 19: Mikkonen-Ounas-
kari-Jorgensen: Kuára (FIN/
NOR), Emile Parisien Quar-
tet (FRa). Liput 10/5 €. 
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Kiehtovaa 
kulttuuria keskustan 

ulkopuolelta! 
www.turku2011.fi/

kaupunginosaviikot

Muistoja ja 
luentoja Turusta!
www.turku2011.fi/

kerrottu-ja-
koettu-turku
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Skarvholma Gästhamn 
Saaristorevyy vierasvenesata-
masta joka ei koskaan nuku. 
1.–29.10. PUNT-sali, Parainen.
2.–31.12. Åbo Svenska Teater.
Liput Lippupalvelusta 12–30 €.

Musiikin matkassa: 
Kurkkulaulu
Morten Abildsnes demonstroi 
kurkkulaulua, kertoo taustoista 
ja soittaa näytteitä keskeisiltä le-
vyiltä. Turun pääkirjaston Stage, 
Linnankatu 2.
4.10. klo 18. Vapaa pääsy.

Sävelsilta: Mesenaattien 
jalanjäljissä
Kulttuuripääkaupunkivuoden 
tilausteos, Jukka Linkolan 
pianokonsertto. Solistina Henri 
Sigfridsson, kapellimestarina 
Dima Slobodeniouk.  
Turun Konserttitalo,  
Aninkaistenkatu 9. (ks. s. 5)
6. ja 7.10. klo 19.
Liput 20/15/8 €. 

Abduction of Europa
Samppalinnan maauimalassa, 
veden pinnalla ja sen alla nähtä-
vä nykyteatteriesitys yhdistelee 
visuaalisuutta, sirkusta ja erilaisia 
näyttämöelementtejä myto-
logiseen kehyskertomukseen. 
Toteuttajina Engineering Theatre 
AKHE (RUS), Turun Taideaka-
temian nukketeatterilinjan 
opiskelijat ja TIP-Connection ry. 
(ks. s. 21)
12.–14.10. klo 19,  
15.10. klo 14 ja 19.  
Liput 10/5 €. 

Blackmarket nro 14 – 
hyödyllisen tiedon
ja epätiedon musta 
pörssi
50 eri alojen asiantuntijaa ovat 
varattavissa keskusteluun. Kuu-
lokkeiden kautta keskusteluja voi 
myös salakuunnella. Turun VPK:n 
talo, Eskelinkatu 5. (ks. s. 13)
20.10. klo 18. Vapaa pääsy.
asiantuntijan varaaminen 1 €.

Tutkimusmatka  
Itämerellä: 
Vol.at.ilit.y 
Tomi Paasosen ja Tiago da 
Cruzin tanssiteos tutkii veden 
prosesseja ja ominaisuuksia sen 
muuttuessa eri olomuodosta 
toiseen. Barker-teatteri, Virus-
mäentie 65, Turku.
20.–30.10. klo 19. Liput 13/11 €.

KekriFest
Nykykansantanssin ja –musiikin 
festivaali. Useita tapahtumapaik-
koja. (ks. s. 6)
14.–16.10. 

Meedio
Gian Carlo Menottin pie-
noisooppera meediosta, joka 
lavastaa asiakkaille spiritismi- 
istuntoja. Näytösten jälkeen 
avoin keskustelutilaisuus. ML 
Media Liv, Humalistonkatu 7, 
Turku. (ks. s. 5)
14.–22.10. klo 20/5 esitystä. 
Liput 35/30 €. 

Animalis
Näyttämöteos ihmisen ja 
eläimen yhteisestä historiasta. 
Käsikirjoitus Seppo Parkkinen, 
ohjaus Juha Malmivaara. Manilla, 
Itäinen Rantakatu 64, Turku. 
15.10.–27.11./10 esitystä.
Liput 25/20/15 €. 

Elokuvafestivaali 
Trinh T. Minh-han 
elokuvista 
Puutarhakadun Auditorio,  
Puutarhakatu 1, Turku. 
15.–18.10.
Liput 10 €/passi tai 5 €/esitys. 

Vastakertomuksen  
yleisötapahtuma
Teatterin, elokuvan, filosofian ja 
tutkimuksen uusia näkökulmia 
vastakertomukseen. Kansainvä-
lisinä vieraina mm. Trinh T. Minh-
ha ja Michel Onfray. Manilla, 
Itäinen Rantakatu 64, Turku. 
20.–23.10. klo 16.30.  
Vapaa pääsy.

Tähden hetki tai 
Kevyt kyyneleinen 
tarina
Clarice Lispectorin tekstiin 
pohjautuva, Seppo Parkkisen 
dramatisoima esitys tutkii yksilöl-
lisyyden, identiteetin  
ja ihmisyyden teemoja. Ohjaus 
Juha Malmivaara. Manilla,  
Itäinen Rantakatu 64, Turku. 
21.10. klo 19 ja 22.10. klo 21.
Liput 25/20/15 €.

Karamazov 
Workshop
Ohjaaja Kristian Smeds ja 
tallinnalainen Von Krahl -teatteri 
tuovat näyttämölle nykyteatteri-
tulkinnan Dostojevskin Kara-
mazovin veljekset -klassikosta. 
Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 
Turku.
25.10.–12.11.
Liput Lippupalvelusta 28 €. 

Speak No Evil
Nykyversio keskiaikaisesta 
kulkuenäytelmästä liikkuu Turun 
linnaa ympäröivillä kaduilla ja 
puistossa. Matkan aikana tarinaa 
kuljettavat draama, musiikki ja 
videoprojisoinnit. (ks. s. 20) 
29.10. klo 19.30. 
Liput 10 €.

Pimeyden 876 sävyä: 
Pyhän ja pahan kulmilla 
-kaupunkikävelyt
Lähde kartoittamaan arvojen 
leimaamaa kaupunkitilaa! Viime 
aikoina keskustelua ovat herättä-
neet mm. vanhojen rakennusten 
purkutuomiot ja eri uskonto-
kuntien kokoontumispaikkojen 
vastustaminen. Pyhän ja pahan 
polttopisteet risteilevät - välillä 
toisiinsa törmätenkin. Lähtö 
Turun tuomiokirkon edestä.
Pahuuden kulmat 29.10. klo 17.
Pyhyyden kulmat 30.10. klo 10. 
Osallistumismaksu 5 €/kävely.

MaRRaSKUU

Pimeyden 876 sävyä: 
Pimeyden kodat
Valoa ja piristystä pimeään 
vuoden aikaan tarjoavat Turun 
keskustassa kolme kotamaista 
teosta, joihin voi poiketa vaikka-
pa lämmittelemään ja rauhoittu-
maan. 
1.11.–21.12. Kokka,  
Lönnrotinpuisto. 
1.11.–31.12. Hunajakenno ja  
Terrastella, Brahenpuisto. 
arkipäivisin klo 9–12 ja 15–18, 
viikonloppuisin klo 13–16.  
Vapaa pääsy.

Musiikin matkassa: Fado
Portugalilaista kansallismusiikkia 
tulkitsemassa Fadolaulajatar 
Anita De Coteau. Turun pää-
kirjaston Stage, Linnankatu 2.
1.11. klo 18. Vapaa pääsy.

Sävelsilta: Tulta ja  
kuolemaa linnassa
Dmitri Shostakovitshin dramaat-
tinen kamarisinfonia ja Haydnin 
tunnelmallinen jäähyväissinfonia 
esitettynä Turun linnan hämär-
tyvässä illassa. Linnankatu 80. 
(ks. s. 5)
4.11. klo 19.
Liput Lippupalvelusta 
25/20 €. 

Musicam video: IRKI ? 
kolme ääninäkyä
Joukko muusikoita, taidemusiikin 
säveltäjiä ja videotaiteilijoita on yh-
distänyt voimansa luoden uniikin 
konsertin, jossa video- ja sävel-
taide muovautuvat tasavertaisesti 
yhteen. Tuotanto Poikkitaiteellinen 
yhdistys Poike ry. Sibelius-museo, 
Piispankatu 17, Turku. 
4.11. klo 19, kantaesitys.
Liput 25/15 €.
Teos esitetään myös porilaisten 
Turku 2011 -hankkeiden kaikille 
avoimessa päätösjuhlassa 
Näe musiikkia! Porin 
taidemuseossa 2.12. klo 18.

Pirjon paras päivä
Nykysirkusesitys, joka limittää 
animaatiota osaksi kertomusta 
absurdiksi kääntyvästä yksinäi-
sen naisen arkipäivästä. Barker-
teatteri, Virusmäentie 65, Turku. 
Liput p. 044 532 0003. 
9.11.–16.12. klo 19/18 esitystä.
Liput 14/9 €. 

New Baltic Drama  
-minifestivaali
Suomessa, Ruotsissa, Virossa 
ja Venäjällä järjestetyn näytel-
mäkirjoituskilpailun tuloksena 
syntyneistä teksteistä tuotetut 
neljä uutta näytelmää esitetään 
Turun Kaupunginteatterissa, 
Itäinen Rantakatu 14. (ks. s. 6)
9.–18.11./8 esitystä. Liput esityk-
sestä riippuen 23/20 € tai 10 €.

Lukulampun valossa: 
Kaamosviikonloppu
Kirjasto kutsuu kokemaan pimey-
den rajaamaa luovaa olotilaa. 
Maaginen päivämäärä 11.11.11 kehii 
ympärilleen kirjailija-, muusikko- 
ja taiteilijavieraita ja väläyttää 
kaikille yhteisen tilan uusia 
ulottuvuuksia. Turun pääkirjasto, 
Linnankatu 2.
11.–12.11. Vapaa pääsy.

Taikalampun Sytyke
Koko perheen kulttuuritapah-
tuman lajeina ovat sirkustaide, 
elokuva, sarjakuva, valokuva, 
teatteri, performanssi, tanssi-, 
valo-, näyttämö- ja kuvataide.
14.–18.11. 
Sytyke-tapahtumaviikko
20.11. klo 11-18 päätapahtuma 
Nuorten taide- ja toimintatalo 
Vimmassa, aurakatu 16.  
Vapaa pääsy.

Eerik XIV
Maailmanluokan solistien tähdit-
tämä ooppera Ruotsi-Suomen 
nuoresta kuninkaasta. Musiikin 
johdosta vastaa kapellimestari Leif 
Segerstam, päärooleissa Charlotte 
Hellekant ja Helena Juntunen. 
Orkesterina Turun filharmoninen 
orkesteri. Logomo, Köydenpuno-
jankatu 14, Turku. (ks.s. 16)
22., 24. ja 29.11. klo 19 ja 
26.11. klo 15. Liput 75/67 €.

JOULUKUU

Opastus 
Tom of Finlandin 
maailmaan
Yleisöopastus Tom of Finlandin 
maailmaan sukupuolentutkija 
Kati Mustolan johdolla. Logomo, 
Köydenpunojankatu 14, Turku.
1.12. klo 17.30. Liput ovelta 12/8 €.

Sävelsilta: Suurten  
taiteilijoiden muistolle
Taidekappelin levollisessa hämä-
rässä kuullaan Anton Arenskyn 
ja Pjotr Tshaikovskin teokset. 
Pyhän Henrikin Ekumeeninen 
Taidekappeli, Seiskarinkatu 35, 
Turku. (ks. s. 5)
3.12. klo 15.
Liput Lippupalvelusta 25/20 €. 

Sillanrakentajat:  
TaiKa-päätösfestivaali
Kansainvälisenä vammaisten 
päivänä järjestettävän festivaa-
lin lavalla nähdään mm. artistit 
Signmark ja Pertti Kurikan Nimi-
päivät. VPK-talo, Eskelinkatu 5, 
Turku. 
3.12. klo 15–18. 

Salo 2011: 
Rautalanka Rock Show
Salolaisista muusikoista koostu-
van Haamuryhmän rautalanka-
konsertti Bio Jännän lauteilla, 
kuin silloin ennen. 
Turuntie 5, Salo. 
3.12. klo 19.
Liput 15 €.

Salo 2011: Kimmo  
Pohjonen Haitari Show
Ääntä ja valoa vaikuttavasti 
yhdistävä konsertti rikkoo 
perinteisen haitarimusiikin rajoja 
ennakkoluulottomasti. 
Kulttuuritalo KIVA, 
Horninkatu 21, Salo.
10.12. klo 19. 
Vapaa pääsy.

Musiikin matkassa:  
Joululauluja Virosta
Turkulainen trubaduuri Magnus 
Gräsbeck laulaa ja laulattaa 
kauneimpia joululauluja viroksi. 
Turun pääkirjaston Stage, 
Linnankatu 2.
13.12. klo 18. 
Vapaa pääsy.

Kulttuuripääkaupunki-
vuoden päätös
Tapahtumista lisätietoa syksyllä 
sivuilla www.turku2011.fi.
15.–18.12.

Je
an

-P
au

l B
ou

rd
ie

r

Trinh T. Minh-ha. 



syyskuu – joulukuu 2011  TURKU 2011

19

Kalenterissa

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 tuot-
tama, suurin Suomessa koskaan nähty 
nykyvalokuvan näyttely.

Kiasma/ARS11: 
Isaac Julien Western Union: 
Small Boats.
Kansainvälisen mediataiteilijan ylistetty 
videoinstallaatio ensimmäistä kertaa 
esillä Suomessa. 

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

Nothing happens for a reason 
Tobias Rehbergerin kahvilainstallaatio. 
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

Logomon näyttelyt 
18.12.2011 asti klo 11–19

Näyttelyt
Boat – Vene
Seitsemän kansainvälisen taiteili-
jan installaationäyttelyn järjestää 
siirtolaistaiteilijoiden järjestö 
EU-MAN. Halistenkosken alue, 
Turku.
15.9. asti.

Suomalainen 
savusauna
Saunan kehitysvaiheita 2 000 
vuoden ajalta.
Kuralan kylämäki, Jaanintie 45.
18.9. asti.
Liput 4,50/3 €.

Sisäiset maisemat / 
Inner Landscapes
Keramiikka-, video- ja valokuva-
taiteen näyttely kertoo kaupun-
kilaisten muistojen kautta tarinaa 
Turusta, ennen ja nyt. Tulkitsijoi-
na japanilaiset keramiikkataitei
lijat Tomoko Kurahara ja 
Satoko Sai sekä 
valokuvataiteilija Marja Pirilä. 
Turun linna, Linnankatu 80.

25.9. asti.
Liput 8/4,5 €.

Contemporary Art  
Archipelago (CAA)
Kansainvälinen nykytaide-
näyttely Turun saaristossa. 
Lisätiedot: 
www.turku2011.fi/caa.
30.9. asti.

Turku-Pietari-Köln
Eurooppalaisten nuorten arki-
kuvia ja ohjatuissa työpajoissa 
toteutettuja omakuvia. Valokuva-
taiteilija Vesa Aaltosen johta-
maan yhteisölliseen valokuvaus-
projektiin on osallistunut noin 
300 nuorta Turussa, Pietarissa 
ja Kölnissä. Turun pääkirjasto, 
Linnankatu 2.
30.9. asti.

Rosario
Kuvataiteilija Saara Ekströ-
min videotriptyykki tulkitsee 

suomalaiseen Maaria-myyttiin ja 
naiseuteen liittyvää kuvastoa ja 
symboliikkaa. Turun linna, Keski-
aikainen vierastupa, Linnankatu 
80. (ks. s. 5)
29.1.2012 asti.
Liput 8/4,5 €.

Pimeyden 876 eri sävyä: 
Kuu paistaa, kuollut ajaa 
Miten kuoleman eriarvoisuus ja 
poikkeava kuolema ovat näky-
neet historian saatossa. 
Turun linna, Linnankatu 80.
25.3.2012 asti.
Liput 8/4,50 €

Carl Larsson – 
Unelmia 
harmoniasta
Ruotsalaisen taiteen mestarin 
Carl Larssonin rakastettu 
kuvamaailma esittäytyy 
Turun taidemuseossa, 
Aurakatu 26. (ks. s. 10)
16.9.2011–8.1.2012.
Liput 10/7 €, 
alle 16 v. maksutta.

Animoi: Lars Arrhenius
Ruotsalaisen kuvataiteilija Lars 
Arrheniuksen videoteos 
En dag på varuhuset/
The Big Store 
Turun taidemuseon Pimiössä, 
Aurakatu 26.
16.9.–13.11.2011
Liput 10/7 €, 
alle 16 v. maksutta

Close Your Eyes 
And Tell Me What 
You See
Johan Sjöströmin kuratoima 
nykytaidenäyttely avaa vuoro-
puhelua suomenruotsalaisen 
ja kansainvälisen taidekentän 

välille. Tähtitorni, Vartiovuori, 
Turku. (ks. s. 6)
21.9.–30.11.

European Eyes  
on Japan
EU-Japan Fest Committee 
kutsuu vuosittain valokuvaajia 
kuvaamaan japanilaista arkipäi-
vää ja kulttuuria eurooppalaisin 
silmin. Vuoden 2011 valokuvaajat 
ovat suomalainen Kalle Kataila ja 
virolainen Krista Molder. Kuvaus-
kohteena on Honshun saaren 
pohjoisosa. 
Maaherran talo, 
Läntinen Rantakatu 1, Turku 
(käynti kirjastopihalta).
21.9.–16.10. Vapaa pääsy.

Pimeyden 876 sävyä: 
Muumiolla menee lujaa
Turun biologisen museon 
näyttely tutustuttaa raatoihin, 
raadonsyöjiin sekä muumioihin. 
Neitsytpolku 1.
14.10.2011–30.9.2012
Liput 4,50/3 €.

Pimeyden 876 sävyä: 
Pimeät otukset
Turun Anikistien animaatio-
projisointi Turun pääkirjaston 
sisäpihalla, Linnankatu 2.
16.11. alkaen.

Animoi: 
Animaation 
apupyörä ry
Animaation apupyörä 
Taidemuseon Pimiössä, 
Aurakatu 26.  
18.11.2011–8.1.2012
Liput 10/7 €,  
alle 16 v. ilmaiseksi.

Pimeyden 876 sävyä: 
Puhutteleva 
pimeä metsä
Animaatioteos vie katsojat 
keskelle pimeää metsää 
ja osoittaa humoristisella 
ja yllättävällä tavalla, 
ettei sitä tarvitse pelätä. 
Brinkkalan Kassaholvi, 
Vanha Suurtori 3,
Turku.
26.11.–18.12. 
Vapaa pääsy. 

Savi kaupungissa
Kolme teknistä rakennusta 
on muuttunut keramiikka-
taiteilijoiden käsittelyssä
 taiteeksi.

Karin Widnäs: 
Kimono,  
vedenpumppaamo,
Läntinen Rantakatu 37.

Kim Simonsson: 
Temppeli,  
sähkörakennus, 
Kupittaan puisto. 

Pekka Paikkari: 
Iglu,  
ilmastointirakennus, 
Puutori.

Teokset ovat pysyviä.
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 Syksyn sato
Kun lähiruokaa esitellään Turun kauppatorilla, siitä toivottavasti syntyy jatkumo, 
jossa lähiruuan hienoutta arvostetaan entistä enemmän Turussa ja koko valtakun-
nassa. Toivottavasti suuri osa lähiruuasta on myös luomua. Kulttuuripääkaupun-
kivuodesta halutaan jäävän pysyviä jälkiä kaupunkiin, joten tästä tapahtumasta 
voisi tehdä tradition.

 Leikkikavereita julkisessa liikenteessä
Parempi huominen kaipaa enemmän iloisuutta, leikkimielisyyttä ja joukkoliiken-
nettä. Matkustimme kerran Visbyssä äitini ja lasteni kanssa bussilla Pepin Huvi-
kumpua katsomaan. Bussimatka oli niin villi ja hauska, että muistamme sen aina 
yhtenä parhaimmista matkaelämyksistämme. Kuljettajan innostunut laulaminen, 
hulvaton huumorintaju sekä kolme ylimääräistä kierrosta liikenneympyrässä sai-
vat kaikki matkustajat hurmokseen. 

 Henrik ja Noitavasara -kansanooppera
Tässä suursatsauksessa saamme kokea sen, mihin vieraan ja tuntemattoman pel-
kääminen sekä suvaitsevaisuuden puute voivat johtaa. Avoimuus ja ennakkoluu-
lottomuus ovat toivottavasti Turun vahvuuksia kulttuurivuonna ja tulevaisuudes-
sa. Minulle syyksi mennä kokemaan tämä Turun linnan pihan elämys riittää jo 
sekin, että kummilapseni isä on säveltänyt teoksen.

valintoja Turku 2011 -ohjelmastaMinä menen

Entinen kansanedustaja Janina Andersson 
toimii nykyään yhteiskuntavastuuasiantuntijana 
Perjantai Markkinointiviestinnässä.

Janina andersson

Susse Määttänen

Näyttelyt
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Millainen maailma olisi, jos ihmisiä kannustettaisiin viheltelemään 
lempielokuvan tunnusmusiikkia kauppajonossa, hymyilemään tun-
temattomalle hississä, riehaantumaan hattarapilvestä jokirannassa, 
irvistelemään ahneille lokeille keskellä toria tai hengittämään aika 
ajoin syvään? 

Mieti alkavan syksyn kunniaksi muutamia asioita, joiden toteutumista ha-
luaisit arjessa erityisesti vahvistaa, ja suunnittele niiden pohjalta julkiseen 
tilaan sijoitettavat sallimuskyltit.

Voit tehdä kyltit esimerkiksi pahvista tai leikata kirjaimet vanerinpaloista, 
heijastaa sallimukset videotykillä sopivan rakennuksen seinään tai piirtää 
ne liiduilla maahan.

S a l l i !

Kulttuuripääkaupunkivuonna arkea nyrjäyttää läpi vuoden Turku365-kaupunkitaideteoskokonaisuus. Hyppää mukaan osoitteessa 
www.arjenlöytöretkeilijät.� , ja kurkkaa mitä kuuluu julkisesta tilasta innostuneiden kaupunkilaisten ja arjen nyrjäyttäjien elämään!

Hyvin vietetty päivä 
takaa onnellisen unen.  
Insinööri, renesanssinero 
leonardo da vinci

Kaupungilla
Speak No Evil 
tempaa mukaansa 
hyvän ja pahan taistoon
Turun linna, jättinuket ja tuli ovat keskeisessä 
roolissa vahvasti visuaalisessa Speak No Evil 
–tapahtumassa lokakuussa. Ilta yhdistää ihmisen 
luovan kekseliäisyyden, ikivanhan englantilaisen 
näytelmäperinteen ja uusimman tekniikan.

sirkusta, moni-ilmeistä teat-
teria, tanssia, räppiä, ooppe-
raa - sitä kaikkea suomalais-
englantilainen työryhmä lupaa 
yleisölle.

”Linnan ympäristössä tapah-
tuu jotain ennennäkemätöntä, 
kun vastaparit hyvä ja paha se-
kä valo ja pimeys taistelevat 
keskenään. Kokonaisuudessa 
on tärkeä rooli mummers play 
-perinteen mukaisesti sykli-
syydellä, koomisuudella ja vi-
suaalisuudella”, kuvailee oh-
jaaja Julian Garner, joka on 
myös esityksen käsikirjoittaja 
ja tuottaja.

Juonessa kevään kuninga-
tar on vangittu Turun linnan 
tyrmään, josta hänet yritetään 
vapauttaa. Vapauttamistais-
telua seuraa vaarallinen mat-
ka läpi myyttisten maisemien, 
kun kuningattaren kadonneita 
voimia ryhdytään yhteisvoimin 
palauttamaan. 

Yleisö voi linnaa kiertäes-
sään kulkea läpi tulipuutar-
han, nähdä tuliveistoskaru-
sellin, kohti taivasta kohoavia 
kitarasankareita ja monimet-
risiä nukkeja. Tunnelmaa vah-
vistavat Ville Hyvösen linnan 
seinille suunnittelemat video-
projisoinnit, jotka herättävät 
linnan eloon.

Jättinukkekavalkadin kruu-
naa seitsenmetrinen figuuri, 

jonka luo Lady Gagan maail-
mankiertueellekin jättinukkeja 
valmistanut britti Jake Savage. 
Savagen nukkehahmoon liittyy 
myös illan vielä salassa pidettä-
vä loppuhuipennus. 

monimuotoisen tapahtuman 
toteutukseen osallistuu yli 300 
vapaaehtoista eri puolilta Ete-
lä-Suomea, joukossaan paljon 
turkulaisia: Vähä-Heikkilän 
koulun oppilaita, lääkäreinä 
esiintyvä Taika-tanssiryhmä 
sekä ammattikorkeakoulun 
sirkus-, teatteri- ja animaat-
toriopiskelijoita. Puvustuk-
sen valmistuksessa tuotanto 
on saanut korvaamatonta apua 
Axxellin opiskelijoilta Tammi-
saaresta.

Ammattilaisia edustavat 
rap-artisti, tanssija Russell 
Adamson sekä tuliveistoksia 
toteuttava ja loppumetreillä 
tuotantovastuun ottava brit-
ti Rob Hill. Hill oli luomassa 
myös Turun kulttuuripääkau-
punkivuoden avajaisten pää-
esitystä. Adamson on Lon-
toosta Suomeen muuttanut 
kansainvälinen tanssija ja ko-
reografi.

”Olennaista on, että mukana 
on niin harrastelijoita, ammat-
tilaisia kuin heitäkin, jotka ei-
vät koskaan aikaisemmin olleet 
edes ajatelleet osallistuvansa 

johonkin esitykseen”, kuvailee 
yhteisötaiteen idean soihtua 
kantava Julian Garner. 

Speak No Evilin tarinaan on 
jo johdateltu esinäytöksillä, joi-
ta brittiohjaaja on parin viime 
vuoden aikana työstänyt pai-
kallisten ryhmien kanssa vii-
dellä paikkakunnalla. 

Esityksen taiteellisena johta-
jana toimii Julian Garnerin vai-
mo, turkulaislähtöinen lavastaja-
pukusuunnittelija Hanne Horte. 
Suurtapahtuman tuottaa paris-
kunnan Fiskarsiin perustama 
CulturaMobila-yhdistys.

Raija Kerttula-Rantanen

Speak No Evil 
29.10. klo 19.30–22 
Liput Lippupisteestä 10 €
Turun linnan puisto

MUMMERS PLaY, 
MUMMINg

Englannista 1600–1700 
-luvulta lähtöisin oleva 
kiertävän näytelmän 
perinne.

Näytelmärituaaleissa 
olennaista on syklisyys: 
vastakohtien taistelussa 
kumpikin osapuoli on 
vuoroin voitolla. 

Mummers play -rituaalit 
elävät edelleen paikoin 
Englannin maaseudulla.Hanne Horte on suunnitellut 

Speak No Evilin asut ja nukkehahmot.

Raija Kerttula-Rantanen
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www.clearchannel.fi

”Arvoisat matkustajat, 
risteilyt ovat kulttuuria parhaimmillaan!”

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!

Kaupungilla
Kolumni Kauko Röyhkä on pitkän lin-

jan kirjailija ja rockmuusikko, 
joka asuu nykyään Turussa.

Vuonna 1979 olin 20-vuotias. Perustin omaa 
musiikkiani soittavan bändin ensin Oulussa, 
myöhemmin Turussa. Treenasimme purkutuo-
mion saaneissa taloissa ja nuorisotiloissa. Kär-
kyimme keikkoja erilaisista tapahtumista. Meil-
le ei tietenkään maksettu mitään, mutta se ei 
haitannut. 

Kymmenen vuotta myöhemmin olin jo usei-
ta levyjä tehnyt artisti, joka keikkaili eri puolilla 
maata. Nytkään meille soittajille ei maksettu 
juuri mitään, mutta saimme joskus asua hotel-
leissa ja syödä kohtuullista ruokaa. Niihin ai-
koihin tienasin koko vuoden keikoista, joita oli 
noin 80, noin 40 000 mk bruttona (alle 7 000 
e). Olin tyytyväinen ja omasta mielestäni mel-
keinpä varakas. Koska kirjoitin myös romaa-
neja, sain puolivuotisen kirjallisuusapurahan. 
Sen turvin saatoin tehdä ensimmäisen oikean 
ulkomaanmatkani - nuorempana en päässyt 
edes interrailille, koska kaikki rahat menivät 
bändikamojen ostoon.

En ole käynyt musiikkiopistoa tai konser-
vatoriota. Minua ei olisi ikinä huolittu Oulun-
kylän pop-jazzopistoon, joka oli ainoa kevyen 
musiikin oppilaitos 80-luvulla. Kukaan tunnet-
tu suomalainen lauluntekijä ei tietääkseni ole 
käynyt tuota oppilaitosta, jossa koulutettiin lä-

hinnä jazz- ja tanssimuusikoita. Myöskään kir-
joittajana en ole saanut minkäänlaista koulu-
tusta. Opettelin itse kirjoittamaan romaaneja 
ja lauluja. 

Kaltaiseni itseoppineet ja omalla kustan-
nuksellaan toimineet tekijät ovat luoneet tä-
hän maahan elävän rockkulttuurin. Nykyisin 
meillä on kymmeniä rockfestivaaleja ja klube-
ja, joissa käy vuosittain satojatuhansia ihmisiä. 
Meillä levytetään satoja rocklevyjä vuodessa. 
Suomalainen rockmusiikki on luonut teoksia, 
jotka merkitsevät valtavasti kokonaisille suku-
polville. Monet niistä levyistä, joita aikoinaan 
julkaisivat hämärät pikkufirmat ja joita myytiin 
huoltoasemien alennuslaareissa, ovat nyt yli-
opistotutkimusten kohteina.

Savonlinnan oopperajuhlat saa yhdeksän 
kertaa enemmän valtion tukea kuin kaikki 
Suomen rockfestivaalit yhteensä. Helsinkiin 
rakennettiin uusi musiikkitalo, johon yhdellä-
kään rockyhtyeellä ei ole asiaa. Aulis Sallinen 
on mahtava säveltäjä, vaikka kukaan ei osaa 
viheltää ainuttakaan hänen kirjoittamaansa 
melodiaa.

Nämä ovat kulttuurielämän kummallisuuksia, 
joita vasta viime aikoina on alettu kyseenalais-
taa.

Kulttuurielämän kummallisuuksia

abduction of europa on nyky-
teatteria, joka yhdistelee visu-
aalisuutta, sirkusta ja erilaisia 
näyttämöelementtejä myto-
logiseen kehyskertomukseen. 
Esityksen tarinassa itse Zeus 
ja Eurooppa tavoittelevat toisi-
aan yli heidät erottavan meren. 

Veden pinnalla, sen yllä ja 
jopa alla, tapahtuva esitys luo 
lokakuiseen iltaan mystisen 
tunnelman teknisellä toteutuk-
sellaan. Pietarilainen AKHE 
ryhmä on erikoistunut erilais-
ten mekaanisten lavasteiden 
ja kojeiden käyttöön esityksis-
sään. Näitä AKHEn eriskum-
mallisia lavasteratkaisuja on 
saatu aiemmin tänä vuonna 

Turussa jo hämmästellä Aurin-
kobaletin näyttävässä Tanssiva 
torni -teoksessa, joka esitettiin 
Logomossa huhtikuussa. 

Abduction of Europassa 
nähdään pietarilaisten ohel-
la suomalaisia nukettajia, sir-
kustaiteilijoita ja urheilijoita. 
Esiintyjät, suurella altaalla liik-
kuvat nuket sekä vettä ja ilmaa 
pyyhkivät valotehosteet vievät 
katsojat surrealistiselle retkel-
le, joka ei hevin unohdu.

Abduction of Europa 
12.–15.10. 
Samppalinnan maauimala.
Liput Lippupisteestä 
10/5 €.

Nykyteatteria 
syksyisessä 
maauimalassa
Venäläinen Engineering 
Theatre AKHE, Turun 
ammattikorkeakoulun 
Taideakatemian nukke-
teatterilinjan opiskelijat 
ja nukketeatteriryhmä 
TIP-Connection luovat 
Turkuun harvinaislaatuisen 
esityksen, jonka toteutus-
paikkana on maauimala. Engineering Theatre AKHE.
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ELÄMÄSI HELPOIN KEITTIÖREMONTTI

Katso lähin puustelli 
myymäläsi

www.puustelli.fi

tilAA NYt ilMAiNeN
iDeAKiRJA KOtiisi

lähetä tekstiviesti
puustelli etuNiMi suKuNiMi OsOite numeroon 18252

Viestin lähettäminen on sinulle maksuton. toimii kaikkien kotimaisten operaattorien liittymillä.
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Carl Larsson -elämyksiä 
Turussa

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

Katso S-edut www.tok.fi

Kulttuurissa mukana:

Carl Larsson -suurnäyttely

Unelmia harmoniasta.

Ruotsalaisen taiteen mestarin Carl 

Larssonin näyttely koostuu Larssonin 

keskeisestä tuotannosta ja tarkastelee 

lähipiirin sekä elinympäristön vaiku-

tusta hänen taiteeseensa. Larssonin 

alkuperäisteoksia ei ole aikaisemmin 

nähty tässä laajuudessa Suomessa. 

Näyttely 16.9.2011–8.1.2012, 

Turun taidemuseo 

S-Etuhinta 9 € (norm. 10 €) 

Hei  
kulttuuria! 
Käy kiinni!

Carl Larsson -elämyksiä 
Turussa

Carl Larsson -suurnäyttely

Unelmia harmoniasta.

Turun taidemuseo 

S-Etuhinta 9 € (norm. 10 €) 

Hei  
kulttuuria! 
Käy kiinni!

Carl Larsson erikoismenu Oscarin Olohuone 
ja Keittiö -ravintolassa alk. 30 €.

Hotellipaketti Sokos Hotel Hamburger Börsissä 
alk. 54,50 €/hlö/vrk/2 hh:ssa

Varaukset ja lisätiedot:
Myyntipalvelu, puh. 02 337 3800
myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi
www.tokravintolat.fi/turku2011

Kaupungilla

kulttuuripääkaupunkivuoden 
jälkeinen, yllätyksiä täynnä 
oleva Turku alkaa hahmottua: 
Suihkukaivon Leijona vartioi 
kaupunkikeitaaksi uudistunut-
ta Vähätoria. Helmililjat julis-
tavat keväisin Olet kaunis! Pie-
net pronssilapset kansoittavat 
jokirantaa ja Ylioppilaskylässä 
koirat omistajineen ihmettele-
vät jättiluuta ja pikkuista kop-
pia. 

Myös Savi kaupungissa on 
yksi kulttuuripääkaupunki-
vuoden lukuisista kaupunkiku-
vaa kirkastavista hankkeista. 
Siinä tekniset rakenteet ovat 
saaneet pintaansa taidetta. Il-
mastointirakennus on muut-
tunut Igluksi, sähkömuuntaja 
salaperäiseksi Temppeliksi ja 
jätevedenpuhdistamon katol-
la tanssivat piirissä pienet ki-
monot. 

Turun kaupunki on mukana 

omalla panoksellaan. Pitkäai-
kaiset vaikutukset kaupunki-
kuvassa vaativat pitkäjänteistä 
työtä. Siksi monet valmistu-
neista taideteoksista on liitet-
ty Turun kaupungin taideko-
koelmaan.

Vuosi 2011 on aktivoinut 
myös yksityisiä tahoja. Aura-
jokivartta on kaunistettu lah-
joitusvaroin sadoilla kirsik-
kapuilla. Itäisen rantakadun 
päässä kimmeltää Merja Pit-
käsen teos Helmet kunnian-
osoituksena Turun tärkeille 
vesialueille, Aurajoelle ja me-
relle.

Turun elämää muovannut 
telakkateollisuus nousee se-
kin ympäristöteosten aiheek-
si. Vhilsin eli Alexandre Far-
ton teos Remains muodostuu 
STX:n valmistamasta laivan 
keulasta, johon on kuvioitu 
arkistojen kätköistä löytynei-
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Turun uusi ilme 
rakentuu taiteelle

tä telakkatyöläisten kasvoku-
via muistumiksi sukupolvien 
työstä. 

Wärtsilän nosturit ovat py-
sähtyneet, mutta yksi turku-
laisten rakastamista jokisuun 
maamerkeistä saa uuden elä-
män, kun Tarja Ervasti luo 
nosturista valon ja tekniikan 
avulla arvoituksellisen, vuo-
denaikojen ja joen tapahtumi-
en mukaan muuttuvan Mater 
Marinumin – Meren äidin.

Turun ytimessä sijaitse-
va Fortuna-kortteli saa an-
saitsemaansa huomiota, kun 

Kaupungintalon puistikkoa 
kohennetaan ja sen edustal-
le pystytetään Laila Pullisen 
Ikaros-veistos, jossa graniit-
ti on muuntunut runolliseksi, 
kuumuudessa sulaneeksi sii-
veksi.

Maisema-arkkitehti ja tai- 
teilija Martha Schwartz 
muuttaa Barker-puiston kaa-
rivyöhykkeillä oleskelutilak-
si, jossa on tilaa niin perheil-
le kuin kulttuuriesityksille. 
Lapset on asetettu etusijalle, 
sillä Turun kaupungin mai-
sema-arkkitehti Ritva Num-

mioran mukaan ensimmäi-
sessä vaiheessa toteutetaan 
leikkipuisto. 

”Vuoden 2012 aikana meille 
valmistuu varmasti Suomen 
mielenkiintoisin leikkipaik-
ka”, Nummiora iloitsee. 

Vaikka osa muutoksista on 
vasta tulossa, kulttuuripää-
kaupunki on jo jättänyt merk-
kinsä katukuvaan. Vaikutuk-
set tulevat näkymään pitkään, 
ja tulevaisuuden Turku on 
avoin vastaanottamaan uusia 
yllätyksiä kaupunkia rikastut-
tamaan.   Riina Tiainen

Pekka Paikkarin 
Iglu-teos kätkee sisäänsä 

Puutorin parkkihallin 
ilmastointi-

rakennuksen.
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Turku 2011 -shopista löydät 
kulttuuripääkaupungin 

ihanat lahjamuistot. 

Tee ostoksia ja katso 
myyntipisteet:  

www.turku2011shop.fi

Kulttuuri  
tekee aina 
kauppansa.

Julkaisija: Turku 2011 -säätiö, Läntinen Rantakatu 15, 20100 Turku, puh. (02) 262 2011, turku2011@turku2011.fi, www.turku2011.fi | Päätoimittaja Saara Malila | Toimituspäällikkö 
Päivi Autere | Toimitus Turku 2011 viestintä | Vakituiset avustajat Raija Kerttula-Rantanen, Matti Komulainen, Riku Korhonen, Meiju Niskala, Elina Teerijoki, Tuuli Toivanen  
Ulkoasu Dynamo Advertising | Sivunvalmistus Takomo | Painos n. 700 000 kpl | Paino Sanomapaino, Vantaa | Jakelu Helsingin Sanomien ja Turun Sanomien liitteenä sekä 
sovituissa jakelupisteissä | Lehteen ei myydä ilmoitustilaa. Ilmoitustilat on varattu Turku 2011:n yritysyhteistyökumppaneille. | Toimitus ei vastaa ohjelmatiedoissa julkaisemi-
sen jälkeen mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. 

Kulttuuriklubilaiset: Karita Mattila, Auran Aallot, Auratum, Felix Abba, Goodmood Innovations Oy, Hansaprint, Hesburger, Kansallinen Kirjakauppa, Kauppakeskus Skanssi, More On Oy, 
Nitro, PC Pinus Oy, PricewaterhouseCoopers, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kauppakamari, Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun Seudun OP-
Kiinteistökeskus Oy, Turun Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen yrittäjälehti, Åbo Underrättelser

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

Kulttuurissa mukana:

Euroopan kulttuuripääkaupunki

2011TURKU

Turku Energia

Kaupungilla

turussa toimii tiiviissä yhteis-
työssä monipuolinen ryhmä 
muotoilualan toimijoita. Yh-
teistyön ympärille rakentuu 
kulttuuripääkaupunkivuoden 
ohjelmistoon kuuluva han-
ke Turku Design ILMIÖ, joka 
tekee turkulaismuotoilua nä-
kyväksi ja auttaa muotoilusta 
kiinnostuneita löytämään per-
soonallisen designin äärelle.

Viime vuonna Turku Design 
ILMIÖ toteutti myyntinäytte-
lyt Berliinissä ja Budapestis-
sa. Tämän vuoden toukokuus-
sa hanke koordinoi Turussa 
pienten muotoilutoimijoiden 

järjestämistä itsenäisistä ta-
pahtumista viikon kestoisen 
Turku Design Festival -tapah-
tuman. Festivaali tavoitti noin 
5 500 kävijää, jotka tutustuivat 
paikalliseen osaamiseen muo-
tinäytöksissä, seminaareissa, 
näyttelyissä ja myyjäisissä. 
Menestyksen myötä festivaa-
lista on päätetty tehdä joka-
vuotinen tapahtuma. 

Eräs Turku Design ILMIÖn 
saavutuksista on ollut alueen 
muotoilun kokoavan nettisi-
vuston rakentaminen. Raik-
kaalla Turku Design Now! 
-sivustolla voi tutustua alan toi-

mijoihin ja seurata, mitä muo-
toilussa milloinkin tapahtuu. 

Syksyn tarjonnasta kan-
nattaa jo nyt painaa mieleen 
kiintoisia tapahtumia, kuten 
Aura Street Market, Dressing 
Mimia ja Turku Design Now! 
-joulumyyjäiset. Loppuvuon-
na Helsingissä järjestetään 
Turku Design -tapahtuma, jo-
ka toimii eräänlaisena symbo-
lisena kapulanvaihtona Turun 
kulttuuripääkaupunkivuoden 
ja Helsingin muotoilupääkau-
punkivuoden välillä. 

Dani Aavinen

Käsinkosketeltavia 
muistoja 
Turun kulttuuripääkaupunkivuo-
desta jää paljon pysyvää Turkuun 
ja ihmisten mieliin. Mikäli haluat 
vuodesta muistoja myös Turku 2011 
-tuotteiden muodossa, tässä muuta-
mia vinkkejä:
•   lämpimät ja värikkäät softshell-takit 
•  KUI Designin pipot ja bodyt 
•  Muistaakseni nautin kulttuurista 
 -muistikirja

www.turku2011shop.fi

Logomon myymälästä löydät
myös mm. nämä:
•  Liisa ihmemaassa -näyttelyjulkaisu 
•  Ireene Kosken Inspired by 
 Alvar Aalto -korut

Logomo, Köydenpunojankatu 14, Turku

Helposti muotoiluaarteiden luo

Vinkit 

Etsi Turun keskustan 
alueelta käsiisi painettu 

Turku Treasure Map tai lataa 
tämä vaihtoehtoisen designin jäljille 

johdattava kartta osoitteesta 
www.turkutreasure.com

Pidä itsesi ajan tasalla Turun 
alueen muotoilun ajankohtaisista

 tapahtumista ja uutisista 
osoitteessa: 

www.turkudesignnow.fi

Kulttuuripääkaupunkivuoden 
infopisteen, 2011 Kulman,  
yhteydessä toimiva design-
kauppa esittelee tänä vuonna 
vielä kaksi suunnittelijaryh-
mää. 

Syys-lokakuuksi kauppaan 
asettuu muodin ja taiteen ra-
joja rikkova yhteistyöprojek-
ti Dressing Mimia. Dressing 
Mimia tuo Kulmaan valittuja 
paloja vuoden 2011 kokoon-
panonsa vaate- ja asustesuun-
nittelijoiden sekä valokuvaaji-
en töitä. Liikkeestä saa myös 
lippuja tulevaan Dressing Mi-
mia Design & Arts 2011 -ta-
pahtumaan, joka järjestetään 

Logomossa 22. lokakuuta.
Marras-joulukuussa Kul-

man Design Shopissa on 
myynnissä käsityöläisyh-
distys Manilla-Muuntamon 
alusta asti itse tehtyjä tuot-
teita. Valikoimiin kuuluu 
muun muassa puuesineitä, 
huovutustöitä, tekstiilejä, 
keramiikkaa ja puhallettua 
lasia.

2011 Kulma
Kristiinankatu 1, 
Turku

p. 02 262 2022
info@turku2011.fi

Designia 
2011 Kulmasta
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KULTTUURISSA MUKANA.


