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VäriADHD–näyttely  

 
Olemme kaksi väririippuvaista naista: Sirpa Hasa ja Raija Manninen. Teemme värikkäistä 
batikkikankaista asusteita, laukkuja ja mekkoja. Olemme koko kuuman kesän työstäneet 
uusia tuotteita. Nyt ilmojen viiletessä toimme niistä osan esille pääkirjaston aulagalleriaan. 
Näyttelyn nimeksi tuli helposti VäriADHD, koska meitä yhdistää pakonomainen tarve väriin.  
Luimme lehtiartikkelia ADHD:stä (Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) ja totesimme, että 
meillähän on selviä oireita. Törmäilemme usein huonekaluihin, siksi kai tykkäämme 
maalata ja päällystää niitä kankailla. Piirtelemme pylpyröitä täyteen kaikki viralliset paperit 
ja samalla myös kankaat. Pompimme väristä ja tekniikasta toiseen. Yhdessä olemme 
täydellinen väriADHDpari. Näyttelyssä on tuotteita, joista näkyy haaveemme värikkäästä 
life-style myymälästä.  
 
Á la Galleria on hautomo, jossa värillä on väliä  
 
Teemme kumpikin tahoillamme leipätyötä ja osallistumme näyttelyihin tahoillamme. 
Vuokrasimme kevääksi Jyväskylästä yhteisen työtilan, jonka ristimme Á la Galleriaksi. 
Kesällä muutimme isompiin työtiloihin Konnevedelle. Nyt Á la Galleria on hautomo, jossa 
syntyy tuotteita Hasadesign-merkin alle. Suosimme paikallista osaamista: Konnevedellä 
asuva Sirpa Hasa tekee batikkikankaat, jyväskyläläinen Raija Manninen suunnittelee 
kankaasta prototyypit asusteisiin, laukkuihin ja mekkoihin, viitasaarelainen Toini Byman 
ompelee tuotteet, kangasniemeläinen Tiina Leino auttaa graafisessa puolessa ja 
jyväskyläläinen Päivi Hintsanen nettinäkyvyydessä. Pääasiallisesti tuotteemme tehdään 
batikkikankaista, joiden tekeminen vaatii taitoa ja aikaa. Batikin tekoon tarvitaan värioppia, 
kemiaa, kuvion suunnittelutaitoa, vahojen käyttäytymisen tuntemusta ja sattumaa.  

 
 
Bongaa Á la Gallerian tuotteita  
Järjestämme myyntinäyttelyn Jyväskylässä  
viikolla 40 ma-pe 11-18, la 10-15  
Wishwear, Väinönkatu  
 
viikolla 43 ma-la Titityy, Kilpisenkatu 9  ma-pe 10-17, la 10-14 
Á la Galleria on esillä Suomen kädentaidot messuilla Tampereella 18 .- 20.11.2011.  
Hasadesign-tuotteita on saatavilla Emalipuukaupassa Korpilahdella. 
__________________________________ 
Á la Galleria  
Blogi: alagalleria.blogspot.com 
Sirpa Hasa 050 340 0666, sirpa.hasa@hasadesign.fi, www.hasadesign.fi  
Raija Manninen 040 937 5222 tiinasmoko@gmail.com 
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