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Rockyhtye Red Hot Chili Pep-
pers tekee syksyllä toisenkin 
konsertin Helsingissä. 

Kovan kysynnän vuoksi 
yhdysvaltalaisbändi esiintyy 
Helsingin Areenassa myös 14. 

syyskuuta.
Liput päivää aiempaan 

konserttiin (13.9.) tulivat 
myyntiin maanantaina, ja 
ne ovat menneet ”kuin kuu-
mille kiville”, kerrotaan Lip-
pu.fi-sivustolla. 

Myös lisäkonsertin liput 
ovat myynnissä.

LAURA KROHN
VAASA 

Vaasassa huipentuu loppuvii-
kosta yhteisötaiteen tapahtuma 
Vastaan+otto. Luvassa on muun 
muassa Pertti Jarlan sarjakuva-
työpaja, tanssiesityksiä kaupun-
gilla, maahanmuuttajien valo-
kuvia suomalaisista perheistä ja 
luonnosta sekä tilataideteoksen 
avajaiset Ristinummella.

– Yhteisötaiteessa annetaan 
ääni esimerkiksi lähiön nuoril-
le ja maahanmuuttajille, selvit-
tää Maria Nordbäck.

– Yhteisötaiteessa herätetään 
sellaisiakin osia kaupungista, 
jotka eivät ole totuttuja taiteen 
paikkoja, sanoo läänintaiteilija 
Jimmy Pulli.

Nordbäck  ja norjalainen Bryn-
hild Bye-Tiller ovat tehneet 
valokuvausprojektin maahan-
muuttajien kanssa. Ensin pi-
dettiin viikon valokuvauskurs-
si ja sen jälkeen kuvattiin vie-
railuja suomalaisten koteihin, 
Öjenin luontopolkua ja vapun-
viettoa.

Yksi osallistujista oli irakilai-
nen turvapaikanhakija Ali Alj-
boory. Hän kertoo rakastavan-
sa valokuvausta.

– Näin maahanmuuttotoimis-
ton ilmoitustaululla tästä ilmoi-
tuksen ja kiinnostuin heti.

– Kurssilla opin paljon uutta 
valokuvauksesta: valaistukses-
ta sekä maiseman ja muotoku-
van kuvaamisesta.

Hän haluaa ehdottomasti jat-
kaa valokuvaamista.

Aljboory tuli Suomeen 8 kuu-
kautta sitten ja asuu Ristinum-
mella. Kotimaassaan hän on 
opiskellut kirjanpitäjäksi ja työs-
kennellyt pari vuotta alalla. Vaa-
sassa hän opiskelee nyt suomen 
kieltä.

Aljbooryn  mielestä oli mielen-
kiintoista tutustua suomalaisiin 
koteihin.

– Kun tulin Suomeen koin, et-
tä suomalaiset eivät ole kovin ys-
tävällisiä. Mutta tämän projek-
tin kuluessa olen tutustunut to-
della ihaniin, ystävällisiin ihmi-
siin, sanoo Aljboory.

Myös Valko-Venäjältä kotoi-
sin olevan Anna Petterssonin 
mielestä kyläilyt olivat mielen-
kiintoisia.

– Ihmisten kanssa oli paljon ju-
teltavaa: taiteesta, kulttuurista, 
eri maista.

Pettersson on asunut Suomes-
sa viisi vuotta.

– Aviomieheni on suomen-
ruotsalainen, joten tunnen 
ruotsinkielisiä, suomenkielisiä 
en niinkään. Aika vähän olen 
tekemisissä suomalaisten kans-
sa, tämä oli hieno mahdollisuus 
siihen.

Valokuvat ovat esillä Mikolan 
akvarellisalissa sekä Vaasan to-
rille pystytettävässä kojussa ke-
vätmarkkinoiden aikaan.

–  Torille pystytettävään ko-
juun tulee esille noin 350 valo-
kuvaa, kertoo Nordbäck.

Tukholmalainen  taiteilijapari 
Local A. on tehnyt Sculptural 
Pavilion -projektin nuorisota-
lo Ristikan ja Variskan koulun 
kanssa. Taiteilijat ovat pitäneet 
veistostyöpajoja nuorille. Nuo-

ret ovat saaneet tehdä pienois-
malleja ja ehdotuksia siitä, mil-

laisen veistoksen tai kokoontu-
mispaikan he haluaisivat omaan 
kaupunginosaansa. 

Taiteilijat ovat koostaneet eh-
dotuksista oman veistoksen, jo-
ka paljastetaan perjantai-iltana. 

Tapahtumassa  on mukana 
myös tanssia. Nanna Rahikai-
sen vetämä +65-tanssiryhmä 
esiintyy kahdesti kaupunkitilas-
sa, samoin Ida Jousmäen ohjaa-
ma nuorten tanssiryhmä.

Yleisö voi osallistua tapah-
tumaan myös hankkimalla t-

paidan, johon on painettu ku-
vitus teemaan liittyen. Taitei-
lijat Xenia Fedorchenko, Pertti 
Jarla, Marja-Liisa Laitala, Antti 
Vaaranmaa ja Emmi Valve ovat 
suunnitelleet kuvitukset. Her-
levi painaa t-paidat valmiiksi ja 
myy niitä torilla.

Herlevi on itse sommitellut t-
paitaan tekstin Suvakki Pride.

– Minua on ihmetyttänyt, et-
tä suvaitsevainen ihminen on 
nykyään negatiivinen sana. Ha-
luan kannustaa uskaltamaan ol-
la sellainen, hän sanoo.

Valokuvaus on Alin ääni
Yhteisötaideprojekti Vastaan+otto levittäytyy perjantaista alkaen eri puolille Vaasaa.

KIRJA
Elena Ferrante: Loistava ystäväni. 
362 s. WSOY.

Elena Ferrantesta tekee kiin-
nostavan jo kirjailijan henki-
löön liittyvä mysteeri. Euroo-
pan suosituimpien nykykirjaili-
joiden joukkoon noussut italia-
lainen on onnistunut pitämään 
oikean henkilöllisyytensä salas-
sa kustantajaansa lukuun otta-
matta kaikilta.

Kahdeksan romaania kirjoit-
taneesta kirjailijasta tiedetään 
vain, että hän on todennäköises-
ti napolilainen. Kaikki muu su-

kupuolta myöten on arvoitusta.
Viime vuosina mystisen italia-

laisen ympärillä on käynyt in-
nostunut pöhinä erityisesti ne-
liosaisen napolilaisromaanien 
sarjan takia. Ensimmäinen osa 
L’amica geniale ilmestyi italiaksi 
vuonna 2011, ja nyt WSOY on jul-
kaissut sen Helinä Kankaan suo-
mentamana.

Loistava ystäväni on niin kou-
kuttava avaus, että sarjan suosio 
on helppo ymmärtää.

Romaani kertoo  kahden ystä-
vyksen, Lilan ja Lenùn lapsuu-

desta ja nuoruudesta sotien jäl-
keisen Napolin ankeassa työ-
läiskorttelissa. Tarinavetoinen 

kerronta koukuttaa, ja Napolin 
helteessä haisevat, pölyiset ka-
dut imeytyvät suoraan aisteihin.

Köyhän korttelin kaaos ja so-
vinistisen väkivaltainen ilmapii-
ri tuntuvat hurjilta, mutta nuor-
ten tyttöjen kasvukipuilu kaiken 
keskellä kovin samastuttavalta. 
Ympäristöstä huolimatta kysy-
mykset ovat samoja, joita nuo-
ret kaikkina aikoina kaikkialla 
pohtivat: Kuka minä olen? Miten 
rimpuilen  juuriltani kohti omia 
unelmia?

Kertojaminänä toimivan 
Lenùn virallinen nimi on Ele-
na, minkä vuoksi on arvailtu, 
että napolilaissarja olisi enem-
män tai vähemmän elämäker-
rallinen.

Ferrante kuitenkin antoi jou-

lukuussa Financial Timesille 
harvinaisen sähköpostihaastat-
telun, jossa hän vakuutti, että ei 
kirjoita itsestään.

Jo ensimmäisen osan perus-
teella tuntuu silti melko varmal-
ta, että kirjailijan täytyy olla, jos 
ei tarinan päähenkilö, niin vä-
hintään nainen – niin väkevää 
kahden pikkutytön kypsyvän 
naiseuden kuvaus romaanis-
sa on.

Kiivasta tarinaa  ajavat eteen-
päin voimakkaat ristiriidat: Li-
la ja Lenù ovat monessa suh-
teessa toistensa vastakohdat, ja 
toisen menestys tuntuu ajavan 
kohtalonomaisesti toisen kärsi-
mykseen.

Ankean työläiskorttelin vas-

tavoimana toimii ajatus jossain 
muualla odottavasta koulutettu-
jen ihmisten hienosta maailmas-
ta, joka kannustaa tyttöjä taiste-
lemaan vaikeuksista huolimatta 
eteenpäin. Paremman elämän 
portiksi muotoutuu ystävysten 
mielessä kirjat, niiden lukemi-
nen ja kirjoittaminen.

Loistava ystäväni päättyy 
16-vuotiaan Lilan häihin, mutta 
prologissa naiset ovat yli kuusi-
kymmevuotiaita. Kirja kaipaa-
kin ehdottomasti jatkoa.

Yksin tarinavetoinen romaa-
ni jää häiritsevästi kesken, mut-
ta isomman kokonaisuuden al-
kuna se on enemmän kuin lu-
paava.

KAISA JÄRVELÄ

Hypetetty romaani- 
sarja koukuttaa

 ■ VASTAAN+OTTO on ensim-
mäistä kertaa järjestettävä yhtei-
sötaiteen triennaali.  Tapahtuma 
järjestetään keväällä seitsemällä 
länsirannikon paikkakunnalla: 
Helsingissä, Raumalla, Porissa, 
Mynämäellä, Kemiönsaarella, 
Vaasassa ja Turussa.

 ■ Triennaalin pääjärjestäjät 
ovat Koneen säätiön ylläpitämä 
Saaren kartano ja Taiteen edistä-
miskeskus.

 ■ Yhteisötaiteessa taiteilija työs-
kentelee yhdessä osallistujien, 
kuten nuorten, koululaisten tai 
maahanmuuttajien kanssa.

Ohjelmassa mm.

 ■ Spread the ink - kanna tapah-
tuman t-paitaa ja installaatio 
maahanmuuttajien valokuvista 
perjantaina ja lauantaina kello 10-

15 Vaasan torilla.

 ■ Pertti Jarlan ja Emmi Valveen 
sarjakuvatyöpaja Mikolan akva-
rellisalissa perjantaina, lauan-
taina ja sunnuntaina kello 10-15. 
Ilmoittautuminen sähköpostilla 
janika.herlevi@gmail.com.

 ■ Sculptural Pavilion -teoksen 
julkistaminen perjantaina kello 
18.30 Ristikalla (Jyrsijänkatu 2, 
Ristinummi). Ohjelmassa myös 
Värikoodeja-tanssiesitys.

 ■ Tanssiesitys Minulta sinulle, 
+65-ryhmä lauantaina kelo 11.30 
ja 13 kaupungintalon puistossa

 ■ Värikoodeja-interaktiivinen 
tanssiesitys kello 12.30 Wasabor-
gin viereisellä kujalla.

 ■ Migration-näyttelyn avajaiset 
Mikolan akvarellisalissa lauantai-
na kello 19.

FAKTA

Yhteisötaiteen tapahtuma

Red Hot  
Chili Peppersille  
lisäkonsertti Helsinkiin
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Angry Birds -elokuvan ensi-
iltaviikonloppu oli menestys 
Suomessa ja maailmalla. Elo-
kuva keräsi Suomessa lähes 
69 000 katsojaa ja oli viikon-
lopun selkeästi suosituin elo-
kuva. 

Angry Birds oli viikonlo-
pun katsotuin 37 maassa ja 
keräsi 43 miljoonan dollarin 
pääsylipputulot.

Ennakkoon suurimpina 
markkina-alueina pidetyis-
sä Pohjois-Amerikassa ja Kii-
nassa elokuva saa ensi-iltan-
sa vasta tulevana viikonlop-
puna.

Angry Birds -elokuva 
lähti lentoon Suomessa 
ja maailmalla

VAASA

Västerbottenilaiset Felix 
Wink ja Petra Eriksson pi-
tävät näyttelyn Käsityön talo 
Loftetissa. He esittelevät uu-
denlaista, urbaanin elämän-
tyylin tarpeisiin päivitettyä 
muotoilua. Winkiltä on esil-
lä puutöitä: jakkaroita, rulla-
lautoja ja kännykkäkoteloita.

Eriksson on tehnyt erilai-
sia unisieppareita.

Näyttelyn esineet yhdisty-
vät elämäntapaan, jossa pide-
tään arvossa käsityötaitoja ja 
kunnioitetaan luontoa ja sen 
materiaaleja.

– Luonto voi ottaa paikan 
kotoa tällaisen esineen muo-
dossa, taiteilijat sanovat.

Petra Erikssonilla on yri-
tys Punkslöjd Uumajassa. 
Hänen käsitöissään on mo-
nenlaisia muotoja ja ilmai-
sutapoja, mutta yhteistä on 
rakkaus luonnonmateriaa-
leja kohtaan. Monesti niis-
sä on myös historiallista sy-
vyyttä. Unisiepparit yhdis-
tävät Pohjois-Amerikan al-
kuperäiskansojen perinteitä 
länsimaalaiseen henkisyy-
den kaipuuseen.

Felix Wink työskentelee 
Olofsforsin vanhassa ruuk-
kimiljöössä ja tekee kaluste-
suunnittelua ja puutöitä. 

Craft for urban living -näyttely on 
esillä Loftetissa 6.6. saakka

Urbaania käsityötä 
näyttelyssä

Anna Pettersson ihailee mobileveistosta, joita Sonja Backlund on 
tehnyt yhdessä Porvarinkadun koulun kuvataideoppilaiden kanssa.

Petra Erikssonilla on Uumajassa käsityöyritys Punkslöjd.

Turvapaikanhakija Ali Aljboory Irakista on asunut Vaasassa kahdeksan kuukautta. Hän harrasti valokuvausta jo kotimaassaan ja osallistui mielellään valokuvausprojektiin, jossa 
kuvattiin suomalaisia koteja ja luontoa.  KUVAT: JANINA HIETAMÄKI

Kuvataiteilija Janika Herlevi (toinen vasemmalta) painaa t-paitoja, johon taiteilijat ovat tehneet kuvituksia 
Vastaan+otto-teemasta. Myös Annika Sillanderin, Leena Nyqvistin päällä on tapahtuman t-paita.

 
Valokuvat ovat 
esillä Mikolan 
akvarellisalissa 
sekä Vaasan torille 
pystytettävässä 
kojussa kevätmark-
kinoiden aikaan.

Muun muassa Eric Clapto-
nin, Keith Richardsin ja 
Buddy Guyn kanssa levyttä-
nyt chicagolainen pianisti ja 
laulaja Barrelhouse Chuck 
(alias Charles Goering) saa-
puu kiertueelle Suomeen 
toukokuussa.

Barrelhouse Chuck on 
klassisen Chicago Blues -tyy-
lisuunnan mestari, joka on 
saanut oppinsa suoraan työs-
kentelemällä vuosia blue-
sin kultakauden merkittä-
vimpien artistien, kuten Bo 
Diddleyn, Koko Taylorin ja 
Otis Rushin kanssa.

Barrelhouse Chuck on ollut 
Grammy-ehdokkaana vuon-
na 2010 ja voittanut viime 
vuonna Living Blues Maga-
zinen vuoden parhaan pia-
nistin palkinnon. Lukuisten 
omien soololevyjen ja satojen 
studiosessioiden lisäksi Bar-
relhouse Chuck soittaa muun 
muassa Cadillac Records -elo-
kuvan soundtrackilla. Chica-
gon legendaarisesta Chess-le-
vy-yhtiöstä kertovan eloku-
van tähtenä nähtiin Etta Ja-
mesia esittänyt Beyonce.

Yli kolmen vuosikymme-
nen ajan niin Yhdysvalloissa, 

Kanadassa, Etelä-Amerikas-
sa kuin Euroopassa säännöl-
lisesti kiertänyt Barrelhouse 
Chuck esiintyy Suomen-kier-
tueellaan yhdessä pitkäaikai-
sen ystävänsä, kotimaisen 
bluesin kärkikitaristin Tomi 
Leinon trion säestämänä. 

Triossa soittavat myös ba-
sisti Jaska Prepula ja rumpa-
li Mikko Peltola.

Vaasan lisäksi Chuck esiin-
tyy Helsingissä ja Tampereel-
la sekä Mönsteråsin bluesfes-
tivaalilla Ruotsissa.

Barrelhouse Chuck perjantaina 
20.5. Pub O’Malley’sissa

Legendaarinen  
bluespianisti  
Suomen-kiertueella

Barrelhouse Chuck.


