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Näytteillä

Kirjaston satutuokio 
sopii kaikenikäisille
Anne Immonen johdattaa kai-
kenikäiset sadunhohtoiseen maa-
ilmaan pääkirjaston Hiekkalin-
nassa, jossa hän lukee ääneen 
Maria Kosken kirjoittamaa ta-
rinasikermää Kaarne ja kadon-
nut jalokivi.

Kaarne on ikivanha, paljon 
nähnyt ja kokenut lintu, jonka 
yksi sulka sisältää kaiken Kaarnen 
viisauden ja elämänkokemuksen. 

Eräänä päivänä Kaarne katoaa, 
mutta siltä pudonnut sulka lähtee 
omalle matkalleen etsimään sitä 
kaikkein suurinta ja arvokkainta 
jalokiveä. 

Koski sanoo 27 tarinasta muo-
dostuvan kokoelmansa syntyneen 
rakkaudesta satuihin ja ikiaikai-
seen tarinankerrontaan.

– Jokainen tarina on osa suurta 
kokonaisuutta, palanen luontoa ja 
tosielämää, joka on usein kuin sa-
tua: täynnä ihmeitä, iloja, suruja, 

Ruususen unta ja hieman taikaa-
kin, toteaa Koski.

Hänen parhaimpiin lapsuu-
denmuistoihinsa lukeutuvat ilta-
satuhetket äidin ja isän kanssa. 
Vaikka elämä olisi ollut kuinka 
kiireistä tai vaativaa, niin aina oli 
aikaa iltasadulle.

– Se pysäytti päivän ja saatte-
li rauhalliseen uneen, jossa mieli 
käsittelee päivän tapahtumia.

Kosken mukaan sadut tuovat 
meitä lähemmäksi asioita, joista 
on toisinaan vaikea puhua. 

– Ne myös pyrkivät avaamaan 
meitä katsomaan syvemmäl-
le, olettamuksien läpi ja kohtaa-
maan asioita ennakkoluulotto-
masti. Kaikki ei aina ole sitä, miltä 
näyttää.

Kaarne ja kadonnut jalokivi -satutuo-
kio kaikenikäisille pääkirjaston Hiekka-
linnassa lauantaina 30.9. kello 11–12.

Kolmiulotteisuus tekee  
tekstiilistä kiinnostavan

Kangasalalainen tekstiilisuunnitte-
lija Niina Hiltunen haluaa uudis-
taa perinteistä suomalaista seinä-
tekstiiliperinnettä. Hänen töitään 
on esillä kahden viikon ajan pää-
kirjaston taidetilassa.

Miten kuvailet itseäsi taiteente-
kijänä? 
– Moderni ja abstrakti, ekspressii-
vinen taide kiehtovat minua. Esit-
tävän muodon sijaan minua kiin-
nostavat värit, niiden keskinäiset 
suhteet ja se, kuinka värit muuttu-
vat toistensa kanssa esiintyessään.

– Taidetekstiilien puolella olen 
erityisesti kiinnostunut jo ole-
massa olevien materiaalien tar-
joamista rajallisista ja luovuutta 
herättävistä mahdollisuuksista. 
Haluan myös yhdistää tekstiiliä 
ja muita taidelajeja moniaistilli-
seksi elämykseksi.

– Saan inspiraationi luonnos-
ta, mutta yhtä usein rakennetusta 
ympäristöstä tai musiikista, joka 
on minulle tärkeä voimavara. Par-
haassa tapauksessa nämä kaikki 
kolme yhdistyvät.

Miten työsi syntyvät? 
– Tilaustyön täytyy sopia asiak-
kaan persoonaan, tulevaan tilaan 
ja muuhun sisustukseen. Muutoin 
lopputulos ei tyydytä ketään osa-
puolista.

– Lähtöajatus saattaa syntyä 
melkein mistä vaan, esimerkiksi 
jostain tietystä väristä tai muo-
dosta. Joskus vain näen työn val-
miina mielessäni ja ikään kuin 

”vain toteutan” sen. Toteutus 
vaatii toki yleensä aina kokeilu-
ja ja suunnittelua, mutta visio on 
usein selkeä.

 – Loimen ja kuteen värien yh-
teiselo on aina jollain tavalla yllät-
tävää. Siksikin kokeilut ovat tär-
keitä. Intuitio tuntuu olevan paras 
työparini. Jos mietin aihetta lii-
kaa, se ikään kuin karkaa käsistä. 

–  Mielessäni on jo jonkin ai-
kaa pyörinyt seuraava teos. Siitä 
tulee varmaankin iso ja väriltään 
punainen. Se on odottanut oikeaa 
hetkeä tullakseen esiin.

– Teen työt pääasiassa käsin 
kangaspuissa kutomalla luonnos-
ten pohjalta. Suunnittelu, testailu 
ja viimeistely ovat usein melko hi-
dasta ja aikaavievää. Varsinainen 
kutominen on nopein ja rennoin 
työvaihe, ja siinä tuleekin jo mie-
leen ajatuksia seuraavista töistä.

Miten kuvailet nyt esillä olevaa 
näyttelyäsi? 
– Näyttelyssäni on esillä käsin ku-
dottuja, abstrakteja taidetekstiile-
jä ja niistä tekovaiheessa ottamia-
ni makrovalokuvia.

– Taidetekstiilini uudistavat 
rohkeasti perinteistä suomalaista 
seinätekstiiliperinnettä. Värien ja 
pintastruktuurin lisäksi Poimuin-
tekstiilit tuovat uudenlaisen kol-
miulotteisen muodon kudottuun, 
uniikkiin seinätekstiiliin. Valo ja 
varjo vaihtavat paikkaa sen mu-
kaan, mistä tekstiiliä katsoo.

– Näyttelyn teosten kankaat 
olen kutonut pääsääntöisesti vil-
lasta, mutta niissä on myös muita 
kuituja kuten silkkiä ja pellavaa, 
jopa metallia. Villa on palotur-

vallinen ja hyvin akustoiva ma-
teriaali.

– Useita sävyjä ja materiaaleja 
yhdistelemällä saan aikaan ha-
luamani värin ja pinnan. Teks-
tiileihin on mahdollista yhdistää 
akustiikkalevyjä kuten teoksessa 
Kaiteen takana on tehty.

– Olennaista on, ettei kaikkien 
yksityiskohtien ole tarkoitus nä-
kyä katsojalle heti. Osa teosten 
yksityiskohdista paljastuu näyt-
telyssä mukana olevista valoku-
vistani. Osa näistä kuvatuista 
yksityiskohdista on edelleen näh-
tävissä töiden etupuolella, osaa 
kuvien kohteista ei näy enää lain-
kaan teoksen valmistuttua.

– Esillä on myös tilaelement-
timäisiä tekstiilejä. Materiaalien 
veistoksellisuus ja samanaikai-
nen keveys muodostavat kiehto-
van yhdistelmän, jota haluaisin 
päästä tutkimaan lisää.

Onko töitäsi ollut aiemmin esillä? 
– Jalokivihuopiani oli kesän ajan 
Kangasalan kädentaitajien kesä-
puodissa Lepokodilla. Töitäni on 
ollut näytteillä aiemmin myös Hä-
meenlinnassa Wetterhoffin tilois-
sa järjestetyssä Kätevä osaa -kesä-
näyttelyssä ja Suomen Kädentaidot 
-messuilla Vuoden artesaani 2015 
-kilpailun yhteydessä, jossa sijoi-
tuin kolmen parhaan joukkoon.

– Valoa ja varjoja väreissä on 
ensimmäinen yksityisnäyttelyni. 
Töihini voi tutustua myös osoit-
teessa niinahiltunen.com.

Niina Hiltusen Valoa ja varjoja väreissä 
-näyttely on esillä 13.10. saakka pää-
kirjaston Taidetila Terrassa.

Niina Hiltusen töiden kaikkien yksi-
tyiskohtien ei ole tarkoitus paljastua 
heti. Kuvassa teos Veden varaan.

Ensin sotilasmusiikkia,  
sitten lastennäytelmä
Satavuotiasta Suomea juhlistetaan 
Mobiliassa lokakuun alussa kah-
della erillisellä tapahtumalla: so-
tilasmusiikkipitoisella konsertil-
la ja lastennäytelmällä.

Ensi viikon perjantaina lavalle 
astuu Hämeen Reserviläissoitto-
kunta, joka tulkitsee perinteisiä 
sotilasmusiikin klassikoita johta-
jansa kapteeni evp. Timo Tuunai-
sen johdolla.

Säkkijärven polkka -konsertin 
solistina kuullaan Erkki Liikasta. 
Illan ohjelmistoon kuuluvat mui-
den muassa Suomen Jääkäri, Ää-
nisen aallot, Jääkärien marssi ja 
Vanhat Toverit.

Viikon päästä lauantaina on las-
ten vuoro nauttia kulttuurista, jos-
ta Mobiliassa tällä kertaa vastaa-

vat lastenkirjoista tutut Miina ja 
Manu.

Liikenneturvan kanssa ideoi-
dussa näytelmässä he ovat ajan-
kohtaisella ja erittäin tärkeällä 
asialla. Huvipuistoretkellä Sär-
känniemeen Miina ja Manu ja 
kohtaavat nykypäivän vaaratilan-
teita suojatiellä, liikennevaloissa 
ja älypuhelinten käytössä.

Hyväntuulista näytelmää ryy-
dittävät monipuolinen musiikki 
ja yhteisleikit.

 Säkkijärven polkka -konsertti Mobi-
liassa perjantaina 6.10. kello 19.30. 
Kesto väliajan kanssa noin 2 tuntia.

 Miina ja Manu -lastennäytelmä Mobi-
liassa lauantaina 7.10. kello 15. Kesto 
on noin 45 min.

Janne Lehtisen kitara  
soi espanjalaisittain
Diplomikitaristi Janne Lehtinen 
soittaa konsertissaan Kangasala-
talossa ensi viikolla säveltäjä Isaac 
Albénizin kappaleita, jotka ovat 
saaneet innoituksensa Etelä-Es-
panjan kansantaiteesta ja flamen-
costa.

Lukuisat Albénizin (1860–
1909) alkujaan pianolle säveltä-
mät kappaleet tunnetaan nyky-
ään erityisesti kitarasovituksena. 
Ne kuuluvat klassisen kitaran pe-
rusohjelmistoon.

Albéniz menehtyi parhaas-
sa luomisiässä vaikeaan sairau-
teen. Iberia-sarja pianolle jäi hä-
nen viimeiseksi sävellyksekseen ja 
pääteok sekseen.

Konsertissa kuullaan Lehtisen 
uusina sovituksina kuullaan klas-
sikot Granada, Sevilla ja Asturias.

Lehtinen aloitti musiikkiopin-
not Tampereen Musiikkiopistossa 
1972 ja jatkoi niitä Sibelius-Aka-
temiassa diplomitutkintoon 1983 
Kari Äikäksen johdolla. Hän on 
opiskellut mestarikursseilla John 
Williamsin, Jorge Cardoson ja 
Jorge Morelin opetuksessa.

Lehtinen on esiintynyt Suo-
messa ja ulkomailla niin solistina 
kuin kamarimuusikkonakin.

Espanjalainen legenda -konsert-
ti Kang asala-talossa torstaina 5.10. 
kello 19.




