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Hirvensalon sillan Taidekaide, avajaiset 5.5. klo 13.00
Luostarivuoren yläkoulu ja lukio ja saarten alakoulut ja päiväkodit ja Paasikivi-Opisto toteuttivat lukuvuoden 2010 - 2011 aikana Hirvensalon sillalle taidekaide-teoksen. Teos koostuu 130
maalatusta vanerilevystä ja on n. 320 metriä pitkä!! Kuvallinen tarina maalaa esiin lasten ja
nuorten visioita Turusta ja saaristosta.
Sillankaiteen avajaistapahtuma kevätkarnevaalina on torstaina 5.5. klo 13.00 alkaen Hirvensalon sillalla. Itse tekijät vihkivät teoksen karnevaalikulkueena yleisölle. Tulemme
näkemään värikkäitä asuja ja kuulemaan raisuja rytmejä. Kulkueeseen osallistuu noin 1.000
nuorta. Teos on esillä kuukauden ajan. Teoksen osat tulevat huutokaupattavaksi SaaretVerkossa.fi-nettisivuille. Huutokaupan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyskohteisiin, jotka ”taiteilijamme” valitsevat.
Taidekaide on osa Saarten Triennaalia 2011 ja osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Saarten Triennaali 2011, on valtava yhteisöllinen ponnistus Turun saarelaisilta. Mukaan
on tarvittu hurja määrä talkootunteja ja materiaalilahjoituksia ja taloudellista tukea yrityksiltä.
Ennen Taidekaide-työn aloittamista valittiin kulttuuripääkaupungin ja ajan hengessä kuusi väriä, joita käytetään. Koulujen kuvataideopettajat ja päiväkotien henkilökunta ohjasivat taiteilua.
Taiteilijat itse ottivat asian tosissaan. Mitään sattumanvaraista ei syntynyt, vaan vanerilevyille
syntyi teoksia pohdiskelun tuloksena. Pohdiskeluista tässä muutamia:
” Lempipaikkani on Hirvensalon silta auringonlaskussa. Näkymä on avara ja kaupunkiin päin näkyvä maisema on
täysin erilainen verrattuna saaristoluontoon toisella puolella.”
” Kun aloin miettimään Turkua niin ensimmäisenä hallitsee mielikuviani Aurajoki. Tämä kaupungin olohuone muuttaa
muotoaan eri vuodenaikoina ja virtaavaa vettä on kiinnostava katsella. Uusi kirjastorakennus on niin hieno, että
sekin pääsi mukaan kuvaamme”
” Otin kuvan Myllysillasta aprillipäivänä ja maalauksessamme oranssit ilmapallot lennättävät meitä itseämme
kaupungin yläpuolella.”
” Koska saimme käyttää kuutta eri väriä, oli jatkuvasti pohdittava värien sijoittelua ja lopputulos olikin yllättävän
epätodellinen ja pelkistetty.”

” Ryhmässä työskentely oli välillä hauskaa ja välillä hankalaa. Päätökset yritettiin tehdä yhdessä ja lopullinen
maalaus on vaatinut valintoja, koska jokaisella oli oma näkemyksensä.”
” Halusimme mukaan Turun torin hedelmäkojun, koska Turun kansainvälisyyden huomaa eri maista tulevista hedelmistä. Tori on Turun tunnelmallisimpia paikkoja.”
” Sataman nosturit ovat monille meistä tuttu siluettinäkymä ja ne vievät ajatukset Turun laivanrakennuksen historiaan.”

Nuoret käyttivät ideoinnissaan lähtökohtana ottamiaan valokuvia. Kuvien aiheita ovat mm.:
ravintolalaivat joessa, Paavo-veistos, Logomo, Posankka, taidekappeli, vanha suurtori, liikennemerkit, uimahyppyjä saaristomaisemassa, Ukko-Pekka, Hesburger, tähtitorni, Stefan Wallin,
Akka ja kissa, energialaitoksen piippu, Turun linna ja Tuomiokirkko, jugendtalot, muumit,
Michael Monroe, kauppahallin ovenkahva, Luostarimäen museo, Galax, konserttitalo, kirjasto,
Porthanin patsas, tuulimylly, TPS, kävelykatu, Onnen hevonen, Life on a leaf, Ruisrock, Ratikka jne.

Saarten Triennaalin tapahtumia toukokuussa
Triennaalitapahtumia on toukokuun aikana runsaasti eri puolilla saaria. Tässä muutamia poimintaoja
- Hirvensalon kirjasto: taiteilija Jan-Erik Anderssonin perheen Life on a Leaf-taloprojektin
esittely, avajaiset 5.5. klo 18.00
- 11.- 12.5. Päiväkotien Syvälahti-tapahtuma
- 16.5. klo 18.30 Wäinö Aaltosen koulu Paavo-halli: Hirvensalon Heiton liikuntanäytös
"Saariston sylissä"
- 18.5. Tutustuminen taiteilija Jan-Erik Anderssonin Life on a Leaf-taloprojektiin tontilla (ei
käyntiä sisällä) ja kuvanveistäjä Wäinö Aaltosen kotipiiriin
- TÄYTYYKOKEA-KOHDE: 20.5. klo 19.00 alkaen Taidekappeli: Vihkimaraton (ohjeet
osallistujille netistä SaaretVerkossa.fi)
- 21.5. "Mestareiden seurassa"- kiertoajelu
- 23.5.- 29.5.2011 Nähtävyyskierrokset saarilla
- TÄYTYYKOKEA-KOHDE: 27.5.- 5.6. Brinkhallin kartano Pakaritupa: Harrastelijataiteilijat näyttely, avajaiset 27.5. klo 18.00
- 30.5. Wäinö Aaltosen, Kakskerran ja Haarlan koulut: Schools Out
- teatterinäytökset: Adalmiinan Helmi (Kakskerran Nuorisotalo) ja Rakkaudella Sisaresi
(Brinkhallin kartano), useita esityksiä (osin loppuunmyytyjä) koko kuukauden ajan

Lisätietoja Taidekaide-teoksen toteuttamisesta
Luostarivuoren koulu, kuvataide Teea Brunila (050 3051888) ja Katri Suonio (0407504503)
Wäinö Aaltosen koulu Pikke Syrjä-Väisänen (044 9074382)
Kakskerran ja Haarlan koulu Rita Lappalainen (040 7298166)
Päiväkodit Satu Leppänen (050 3101681)
Paasikivi-Opisto Eero Merimaa (0207488600)
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