
	  

	  
	  
LEHTISAHA	  KARKASI	  KÄSISTÄ	  sekä	  monta	  monituista	  muuta	  tarinaa	  
TAIDE+TARINA	  rakentui	  näyttelyksi	  Taipalsaaren	  pääkirjastoon	  
	  
	  
Lappeenrannan	  yleinen	  kulttuuritoimi	  kutsui	  kesällä	  juuri	  eläkkeelle	  jääneitä	  sekä	  nuoria	  
taidetyöpajoihin	  työstämään	  omaa	  elämäänsä	  taiteen	  eri	  keinoin.	  Syntyi	  grafiikanvedoksia,	  
sarjakuvaa,	  koruja,	  tarinoita	  ja	  nuorten	  aikuisten	  käsissä	  video	  yksinäisyydestä.	  	  	  
	  
Eläkeläisryhmän	  Taide+Tarina	  -‐matka	  alkoi	  tutustumisosiolla,	  jota	  veti	  ohjaaja,	  draamapedagogi	  
Maria	  Fomin.	  Tutustumisosiossa	  katsottiin	  myös	  kunkin	  elämää	  taaksepäin,	  samoin	  kuin	  
nykyhetkeä.	  Ensimmäisessä	  työpajassa	  kertyneet	  tarinat	  ruokkivat	  myös	  muiden	  työpajojen	  
sisältöjä.	  Nyt	  nämä	  tarinat	  ja	  niiden	  kaiut	  näkyvät	  Taide+Tarina	  -‐näyttelyssä.	  	  	  
	  
Edes	  kyynärsauvat	  eivät	  haitanneet	  tekemistä,	  sillä	  grafiikkaa	  tehtiin	  sata	  lasissa,	  kertoo	  
taidegraafikko	  Tarja	  Heilimo.	  Työpajalaisia	  ajoi	  grafiikan	  äärelle	  suoranainen	  tekemisen	  vimma,	  
joka	  laittoi	  myös	  työpajanohjaaja-‐Heilimon	  samaan	  imuun	  prässiä	  pyörittämään	  ilman	  taukoja.	  	  
	  
Jenni	  Sokuraa	  ilahdutti	  erityisesti	  eläkeläisten	  avoin	  ja	  utelias	  asenne.	  Korutaidetta	  ei	  
kummeksittu	  ollenkaan	  vaan	  siihen	  suhtauduttiin,	  että	  wau	  milloin	  tuollaista	  pääsee	  tekemään!,	  
iloitsi	  Sokura.	  Työkalut	  kuten	  lehtisahan,	  viilat	  ja	  leikkurin	  työpajalaiset	  ottivat	  omikseen	  jo	  ennen	  
kuin	  ehti	  ohjeissa	  loppuun	  asti.	  Eläkeläisten	  kohdalla	  näkyi	  hyvin	  se,	  että	  käsillä	  tekeminen	  on	  
tuttua,	  Sokura	  summaa.	  	  
	  
Yksinäisyyden	  tunne	  oli	  lopulta	  se,	  joka	  löytyi	  jokaiselta	  kertoo	  Maria	  Fomin	  nuorten	  aikuisten	  
parissa	  työskentelynsä	  pohjalta.	  Vaikka	  ystäviä	  olisi	  paljon,	  voi	  yksinäisyys	  olla	  silti	  läsnä	  elämässä,	  
sanoo	  Fomin,	  ja	  siksi	  nuorten	  yhteisen	  videon	  ”Elämästä”	  aiheeksi	  valittiin	  yksinäisyyden	  kokemus.	  
Taide+Tarina	  -‐työpajoja	  vetivät	  Fominin,	  Heilimon	  ja	  Sokuran	  lisäksi	  kuvataiteilija	  Vesa-‐Ville	  
Saarinen,	  joka	  ohjasi	  nuorten	  videotyöskentelyä	  työparinaan	  Fomin.	  	  
	  
Taide+tarina	  -‐näyttelyssä	  on	  esillä	  Riitta	  Ahvosen,	  Kaija	  Lautasen,	  Annikki	  Mäkelä,	  Ida-‐Maria	  
Mäntykankaan	  ja	  Seija	  Taulun	  grafiikkaa,	  koruja	  ja	  keramiikka	  sekä	  	  kuvallisia	  elämäntarinoita.	  
Videot	  olivat	  tekemässä	  Matti	  Honkanen,	  Iiro	  Iivonen,	  Antti	  Joronen,	  Ville	  Lainio	  ja	  Leena	  
Luukkonen.	  Näyttelyssä	  on	  esillä	  myös	  Jorosen,	  Lainion	  ja	  Luukkosen	  grafiikanvedoksia.	  	  Näyttely	  
on	  avoinna	  13.2.-‐14.3.2014	  kirjaston	  aukioloaikoina.	  	  
	  
Lappeenrannan	  yleinen	  kulttuuritoimi	  sai	  	  rahoituksen	  Taide+Tarina	  -‐pajoihin	  Opetus-‐	  ja	  
kulttuuriministeriöltä.	  Toimintaa	  koordinoi	  Kaakon	  taide.	  Uudet	  Taide+Tarina	  -‐pajat	  aloittelevat	  
helmikuussa.	  
	  
Lisätietoja:	  Anna	  Vilkuna,	  Kaakon	  taide,	  045	  144	  7755,	  anna()kaakontaide.fi	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  


