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Avatar saa jatkoa

Väänänen ja Alanko

Amerikkalainen elokuvaohjaaja
James Cameron ohjaa vielä ainakin kaksi uutta Avatar-fantasiaelokuvaa. Ohjaaja on jo allekirjoittanut sopimuksen elokuvien tekemisestä 20th Century
Fox -tuotantoyhtiön kanssa.

Suomen legendaarisimpiin näyttelijöihin lukeutuva
Kari Väänänen on ohjannut videon Ismo Alanko Teholla -yhtyeen kappaleeseen Hullun paperit. Kappaleen
tavoin video käsittelee avoimesti väkivallan yleistä hiljaista hyväksyntää, kritisoi kaikkialla vallitsevaa rahan
valtaa ja nykyajan kertakäyttökulttuuria. Ismo Alanko
ja Kari Väänänen ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä.

Hanna Leppänen/SK

Rauma ja Huittinen
ison SataSinfonian
konserttipaikkoina
SATAKUNNAN KANSA
Huittinen

Lähes sadan hengen sinfoniaorkesterin kokoavat Huittisten, Rauman ja Kankaanpään musiikkiopistojen sekä
Porin Palmgren-konservatorion nuoret kahteen konserttiin joulukuussa.
SataSinfonia kootaan nyt
toinen kerran. Se esiintyi ensimmäinen kerran vuonna
2007.
Orkesteria johtaa Tampere Filharmonian taiteellinen

johtaja, kapellimestari Hannu Lintu. Solistina esiintyy
viulutaiteilija Pasi Eerikäinen.
SataSinfonian konserttiohjelma koostuu Uuno Klamin
merikuvien osista, F. Mendelssonin viulukonsertosta
ja Timo Katilan tilaussävellyksen Missa Gregi Musico
kantaesityksestä.
Konsertit pidetään 11. joulukuuta kello 14 Rauma-salissa ja 12. joulukuuta kello
14 Huittisten Risto Ryti -salissa.

Vaatimattomuus
kaunistaa
Tammi

Kirjat
Niina Hakalahti: Aavasaksa. Tammi 2010.

Niina Hakalahden Aavasaksa on kertomus kahdesta
sisaruksesta. Vähään tyytyvästä ja kaikkeen sopeutuvasta Seposta ja kunnianhimoisemmasta Saritasta, joka
on kuitenkin päätynyt rikkaiden italialaisnaisten personal traineriksi ja koristetta muistuttavaksi aatelisvaimoksi. Tuskin on vaikea arvata, kumpi on osaansa tyytyväisempi.
Tärkeä on myös heidän äitinsä, laaduntarkkailija, joka
vaatii lapsiltaan menestystä ja
osoittaa varsin suorasanaisesti pettymyksensä, mikäli lapset eivät hänen toivomallaan
tavalla elämästään suoriudu.
Romaania lukee pitkään
harmittomana tapakomediana, jossa pääasiassa vain
irvistellään paremman väen elämäntapaa. Ihan niin
helpolla Hakalahti ei kuitenkaan itseään päästä. Romaani
nimittäin ikään kuin kääntyy
lopussa akselinsa ympäri ja
osoittaa, että ei se köyhäilykään aina mikään rehellisyyden ja aitouden takuu ole.
Tällaisen uudelleen valottavan lopunhan Hakalahti
osoitti osaavansa kirjoittaa
jo edellisessä romaanissaan
Uimataito. Kokonaan eri asia
sitten on, riittääkö loppu korjaamaan siihenastisen pinnallisuuden vai pitäisikö romaanin olla moniulotteisempi alusta asti?
Mitä hyvä elämä on? Mitä siltä voi odottaa saavansa?
Näihin kysymyksiin voisi kai

Niina Hakalahti kirjoittaa sisaruksista, joista toinen on
köyhä ja toinen rikas.

yrittää tiivistää romaanin teeman. Jos romaania sitten sattuu vähänkään kyynisemmällä mielellä lukemaan, vastaukseksi todennäköisesti saa,
että pettymykseltä voi välttyä
vain, jos ei elämältä alkujaankaan kovin paljon odota.
Seponkin haaveena on
päästä kesälomalla käymään
Aavasaksassa. Tuo haave ei
sitten toteudu, mutta sen tilalle tulee matka Firenzeen,
jossa on pientä romantiikankin mahdollisuutta olemassa.
Vaatimaton haave siis korvautuu entistä paremmalla
vaihtoehdolla.
Myös muille vähään tyytyville Hakalahti rakentaa onnellisia loppuja.
Toki Sarita saa myös tahollaan onnellisen lopun, mutta hänellekin se onni aukeaa vasta, kun hän oppii astumaan ulos rikkaan aatelisnaisen kulisseistaan. Moraalista
opetusta on siis tarjolla vähintäänkin riittävästi.
JUSSI AURÉN

Lyhyesti
Nykytaiteen
katselmus
Tampereella
AJASSA Jos haluat tietää,

mitä Suomen nykytaiteessa
tapahtuu juuri nyt, suuntaa
Tampereelle. Ajankohtainen
näyttely esittelee laajasti
eri taidelajeja maalauksista
installaatioihin.
Lauantaina avattavassa
katselmuksessa on mukana
72 taiteilijaa ja lähes sata teosta. Taiteilijat saivat tarjota
näyttelyyn vapaasti teoksiaan, joista taiteilijajury teki
valinnat.
– Tänä vuonna mukana
on paljon ihmisﬁguureja
ja humanistista maailmankatsomusta, kertoo näyttelykoordinaattori Marketta
Tuomainen.
Taiteilijat 2010 -näyttelyn
järjestää Suomen Taiteilijaseura. Katselmus tehdään
kahden vuoden välein.
Seura myönsi 3 000 euron
arvoisen Palokärki-palkinnon kuvataiteilija Sami Pennaselle.
Pääosa teoksista on esillä

TR1 Taidehallissa, Taidekeskus Mältinrannassa ja
Galleria Nottbeckissa. Näyttely jatkuu TR1:ssä ja Nottbeckissa 5. joulukuuta asti ja
Mältinrannassa 16. marraskuuta asti. STT/TAMPERE

Viisi tietokirjailijaa
palkittiin
KIRJAMESSUT Suomen tie-

tokirjailijat ry on myöntänyt
vuotuiset 7 000 euron suuruiset palkintonsa viidelle
tietokirjailijalle Helsingin
kirjamessuilla.
Palkinnon saivat lääketieteen toimittaja Maarit
Huovinen, perheneuvoja
Saara Kinnunen, kääntäjä
Arto Kivimäki, urheilukirjailija ja toimittaja Markku Siukonen ja kulttuurimaantieteen dosentti Allan
Tiitta.
Tietokirjailijapalkinto
annetaan laajasta ja ansiokkaasta tietoteostuotannosta.
Tunnustukset jaettiin nyt
kymmenennen kerran. STT/
HELSINKI

Ihan hieno. Näin tuntuu Jippo tuumivan Shié Kasain maalauksesta. Mukana Jippon emäntä Anu Sukanen.

Jippo päätyy ”maailmannäyttelyyn”
Koirataiteilija: Suomalaiskoirat pääsevät maalauksiin ja sosiaaliseen nettigalleriaan.
Shie Kasai

HELENA LAINE
Rauma

Taiteilija
Shié Kasai

Parsonrusselinterrieri Al
Pacino ”Jippo” kavereineen on japanilais-kanadalaisen taiteilijan Shié
Kasain mallina.
Ensin maalataan maisema. Sitten maalataan koira. Ja sitten
koiralle kaveri. Sitten taulu kiikutetaan koiranomistajan seinälle.
– Koiranomistajan kodissa on
pariviikkoinen näyttely, ja työ
on siellä myytävänä, kertoo taiteilija Shié Kasai.
Kotinäyttely on tarkoitettu
vain kulloisenkin perheen ystäville. Tämä pikku ”galleria” ei
siis ole avoin kaikelle yleisölle.
– Perheet toimivat ikään kuin
galleristeina, jotka esittelevät
maalauksia ystävilleen. Valokuvaan kodeissa tilaa, jossa taulu
on, taiteilija kertoo.
Nämä kuvat päätyvät Shié Kasain nettisivuille. Sinne muodostuu siis uusi näyttely, kuvasarja
”koiramaalauskodeista”.

Mukun seurassa
Ensimmäinen koira, jonka taiteilija työhönsä maalaa, on
Muku. Se on Shié Kasain oma,

Syntynyt Sapporossa Japanissa 1974.
Asunut Montrealissa Kanadassa vuodesta 1998.
Valmistunut seuraavista yliopistoista: Hokkaido University
of Education in Sapporo ja Concordia University in Montreal.
Nettisivut: http://www.shiekasai.com/

Shie Kasai kuvasi vuonna 2006 Jean-Philippe Thibaultin ja Valérie Pellétierin kodissa Montrealissa. Koiramaalauksessa ovat Muku ja Coro.

vuonna 2001 kuollut koira.
– Maalasin Kanadassa vain
Mukua ja yhden toisen koiran,
Humphreyn. Vein koiramaalauksia ystävieni seinille ja kuvasin tiloja.
Sitten hän pääsi Suomeen re-

sidenssiin.
– Tässä vaiheessa projektiin
tuli yllätysmomentti, ja työ sai
uuden piirteen. Onneksi, taiteilija nauraa.
Mukaan tulivat toiset koirat.
Raumars-vaihdon Suomen-pääs-

sä oli ymmärretty, että Shié Kasai
maalaa myös paikallisia koiria.
Taiteilija otti haasteen vastaan, ja on nyt siitä hyvin iloinen. Seitsemän raumalaiskoiraa pääsee malliksi marraskuun
aikana.
Saattaa olla, että Suomesta
lähtenyt sysäys johtaa siihen, että hänen nettigalleriaansa tulee
suomalaiskoirien lisäksi ranskalaisia koiria, italialaisia koiria
tai venäläisiä koiria. Tai pikemminkin: kuvia kodeista, joiden
seinillä on koiramaalauksia.
– Toivottavasti pääsen uusiin
taiteilijavaihtoihin ja residensseihin. Se ei ole aina niin helppoa, taiteilija huokaisee.

Perheenisän arki ja juhla
Kirjat
Keijo Leppänen: Parempi
polvi. Otava 2010. 174 s.

MTV3:n uutisankkurin Keijo
Leppäsen (s. 1960) Parempi polvi on suoraa jatkoa vuonna 2002
ilmestyneelle Isyystestille. Leppänen kirjoittaa jälleen auki niitä kokemuksia ja tuntoja, joita
perheenisän ruuhkainen arki ja
harvalukuiset juhlapäivät kirvoittavat.
Tällä kertaa Keijo ja Hanna
Leppäsen kolme poikaa ovat
jo murrosiässä. Kodin ja harrastusten pelisäännöt menevät
vanhemmiten uusiksi. Rajojen

kokeilu tuo mukanaan oppitunteja myös kaikennähneelle uutistoimittajalle. Leppänen
saarnaa kolmelle pojalleen, ettei heistä saa tulla vellihousuja nahjuksia, jotka menettävät
velttouttaan mahdollisuutensa työmarkkinoilla tai tyttöjen
kanssa.
Kirjoittaja kertoo vuolaasti loputtomista talkoohetkistä jalkapallo- ja jääkiekkojunioreiden
taustavaikuttajana. Välillä hän
on joutunut tekemään ympäripyöreää päivää jääkiekkoa pelaavien poikien kanssa ajellen
ristiin rastiin valtateillä. Juniorijoukkueen taustakuvioissa oppii myös kerjäämään modernilla

tavalla ilman, että joutuu edesvastuuseen:
”Kadulla ei katsota hyvällä sitä, joka kerjää eniten. Urheiluseuroissa ja vanhempainyhdistyksissä hän on sankari.”

Vaimokeskeisyys
Uutisankkurin arki on kaukana värittömästä. Leppänen käy
kuudesluokkalaisten historiankokeessa suurin odotuksin
ja pettymyksin. Toisaalla hän
lähtee jäähallille kuuluttamaan
rusettiluistelua topattuna paksuin vaattein kuin Michelin-ukko. Leppänen ottaa värikkääseen tapaansa kantaa mm. junioreiden tehovalmennukseen ja

Rufus, Täplä ja moni muu
– Rufus ja Täplä ainakin ovat
mukana, Shié Kasai tavoittelee
suomalaiskoirien nimiä.
Taiteilija maalaa uudet koiraystävät leikkimään Mukun
kanssa maisemiin, joihin hän on
tullut vierailevana taiteilijana.
– Muku ikään kuin elää muistoissa. Tiedättehän: Kun menettää ystävän, muistot jäävät,
taiteilija hymyilee.
Sinänsä maalauksissa voisi olla jotakin muutakin kuin koiria,
itse projekti on tärkein. Mutta toisaalta: Kun koiraihminen
tapaa toisen koiraihmisen, voidaan tutustuminen aloittaa pu-

humalla koirista. Myös taiteilijan ja ”kotigalleristin” yhteinen
rakkaus on koira.

Vaihtoehtogallerioita
Projektissa Shié Kasaita kiinnostaa, kuinka taide toimii sosiaalisessa verkostossa.
– Hyvin yksityisestä paikasta
tämä taide tulee sitten osaksi laajaa sosiaalista verkostoa. Vaihtoehtogallerioina on
yksityinen tila, koti, ja sitten
nettigalleria. Nettigalleriassa on myös vieraskirja, johon
voi kirjoittaa kommenttejaan.
Ihan niin kuin fyysisessä galleriassa.

Ole oma kultaseppäsi

www.KIHLASORMUKSET.com

TIMANTTISET LÄNSI-PORI
Prisma, Eteläväylä 2, p. 044-740 3221, Ark. 9-19, La 9-15
Meiltä saat Bonusta S-Etukortilla

RINKI
lapsuudessaan omaksumaansa
kristinoppiin.
Vaimokeskeisen kirjoittajan
sukellukset vanhemmuuden nykyrooleihin Suomessa eivät ole
kaukaa haettuja eivätkä toista
samaa kaavaa luvusta toiseen.
Leppänen kirjoittaa selväjärkisesti ja havainnollisesti niistä
paineista, joiden kanssa kuka
tahansa alaikäisten lasten vanhempi painii päivittäin.
Ansiokasta on sekin, että Leppäsen lämmin huumori ja itseironia kukkivat kukoistavasti.
Intimiteettisyistä kirjoittaja on
muuttanut kaikkien henkilöiden nimet vaimoaan myöten.
JARI O. HILTUNEN

