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Kuvataide ja ääni kohtaavat
Ars-Hämeen juhlanäyttelyssä
Hämeenlinna
Riikka Helenius

Hämeenlinnan Taidemuseossa on esillä hämäläisistä
ammattitaiteilijoista koostuvan Ars-Häme -yhdistyksen
40-vuotisjuhlanäyttely ”Äänestä johtuva”. Juhlanäyttelyn teemana on kuvataiteen ja
musiikin kohtaaminen.
– Teema on valittu Jean Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi, Ars-Häme -yhdistyksen
toiminnanjohtaja Sirpa Taulu kertoo.
Näyttelyn ovat kuratoineet
muusikko Asko Keränen ja
kuvataiteilija Marjatta Oja.
Näyttelyn komissaarina toimi kuvanveistäjä Simo Ripatti.
Juhlanäyttely esittelee 43
taiteilijan teoksia; maalauksia,
grafiikkaa, veistoksia, installaatioita ja valo- ja videoteoksia sekä performansseja. Taiteilijat ovat lähestyneet ääniteemaa eri kanteilta. Joillekin
musiikki on toiminut ideana,
toiset ovat liittäneet teoksiinsa
äänielementtejä.
Näyttelyn nuorin taiteili-

ja on vuonna 1989 syntynyt
Kukka Pitkänen. Pitkäsen
kahdeksanosaisen grafiikkateossarjan lähtökohtana on
musiikki ja tanssi. Taiteilija
kuvaa Varjotanssi-sarjassaan
liikettä, joka on pysäytetty
varjojen kautta.
– Minua kiehtoo varjojen
jatkuva muuttuvuus ja hetkellisyys, Pitkänen pohtii.
Alakerran pieneen saliin on
sijoitettu Ilmari Grytan ja Meri Peuran meditatiivinen ”Ambiance”. Teos koostuu kolmesta, matalalla taajuudella soivasta pylväästä. Äänisuunnittelu on Eva Alkulan ja Janne
Tuomen käsialaa. Ääni tulee
pylväiden sisällä soivista kanteleen kielistä.

Lasten suosikki
Olli Larjon ja Lasse Walleniuksen ”Arkisto 5” veti avajaisissa magneetin lailla lapsia
puoleensa. Tutkimusaseman
kuplivissa nesteissä, koeputkissa, pulloissa ja purnukoissa riittää toki tutkailtavaa kaikenikäisille katsojille. Instal-

laatio koostuu teräshyllyistä,
keramiikasta, pronssifragmenteista, luista, kalanpäistä,
säiliöistä, letkuista, savitauluista ja vedestä. Se käsittelee
syrjäyttämistä, eristyneisyyttä
sekä ihmisen luonto- ja teknologiasuhdetta.
Näyttelyssä on myös pari
tyhjää maalauspohjaa, joille
Mikko Myöhänen improvisoi
taidetta livemusiikin tahtiin.
Ensimmäinen akryylimaalaus syntyi jo avajaispäivänä
19.2. saksofonisti Sami Pekkolan säestyksellä. 28.2. Myöhäsen maalausta tahdittaa kitaristi Topias Tiheäsalo ja 3.3.
elektronista musiikkia soittava Henrik Iivari.
Teosten nimilapuissa on
QR-koodit.
– Kun koodia vilauttaa kameralla ja verkkoyhteydellä
varustettuun puhelimeen, ohjautuu juhlanäyttelyn blogiin.
Blogista löytyy muun muassa
lyhyt esittely kustakin taiteilijasta, eli kunkin teoksen kohdalla voi koodin avulla hakea lisätietoja tekijästä, Taulu
vinkkaa.

✔✔Ars Häme 40 - Äänestä
johtuva -näyttely on esillä
Hämeenlinnan Taidemuseon
Engel-makasiinissa 12.4. asti.
Taiteilijat esittelevät teoksiaan
28.2., jolloin museolla voi seurata myös Mikko Myöhäsen
ja Topias Tiheäsalon improvisaatiota.

NÄYTTELYN KUOPUS. Kukka

Pitkänen kuvaa varjoja ja
pysäytettyä liikettä.

17. Koko perheen Ystävänhiihto
Aulangon Ulkoilumajalla lauantaina 28.2.
Yhteislähtö ja Lastentapahtuma klo 10
Lammin Säästöpankki, Hämeen Sanomat ja
Lasten Liikunnan Tuki ry järjestävät perinteisen
koko perheen 17. Ystävänhiihto -tapahtuman
lauantaina 28.2.2015 Aulangon Ulkoilumajan
maastoissa. Tapahtuma on maksuton.
Ilmoittautua voi Hämeen Sanomien, Lammin
Säästöpankin, Lasten Liikunnan Tuen ja Aulangon
Ulkoilumajan verkkosivuilla olevien linkkien
kautta.
Tapahtuman yhteislähtö tapahtuu
kello 10 ja tapahtuma-alue
suljetaan klo 14. Reitillä
muutamia huoltopisteitä,
tarjolla lämmintä mehua.
Reittivaihtoehtoja mm. helppo
10 km (vapaalla tai perinteisesti
järven jäällä kaksi kierrosta),

haastava 13 km (vapaalla tai perinteisesti kaksi
kertaa maastolatu a` 6,5 km), laturetki 10 km
(Aulangon perinteinen kymppi) jne.
Lapsille järven jäällä oma n. 2 km reitti.
Reitit tarkentuvat olosuhteiden mukaan ja ovat
merkattu.
Lammin Säästöpankki ja Hämeen Sanomat
tarjoavat 500 ensimmäiselle hernerokkaa
kello 14 asti tai niin kauan kuin soppaa riittää.
500 ensimmäiselle Olvin Teho Sport -patukka
matkaevääksi.
Tapahtuman järjestäjät varaavat oikeuden
muuttaa suunniteltuja reittejä sekä
tapahtuman sisältöä olosuhteiden
mukaan.
Tervetuloa nauttimaan talviliikunnan
riemuista.

TARJOUS!

ElmoSport voitelee
ennen hiihtoa myy sukset
mälässä
kelivoitelu 20 €
suksiuuni + voitel
u 30 € (49€)
Hämeen Sano
mien kestoetukorti
lla)

Lasten Ystävänhiihto alkaen klo 10
Tapahtumassa lapsille omaa ohjelmaa mm.
Osmo-hiihtokoulu, jääpelejä, ohjattuja leikkejä, liukumäki jne.
Menosta vastaavat Lasten Liikunnan Tuen ohjaajat

Ilmoittaudu 25.2. mennessä verkossa www.saastopankki.fi/lamminsp tai www.hameensanomat.fi tai www.lastenliikunantuki.fi

