Punottuja LISÄKIERTEITÄ -myyntinäyttely 2.–24.4.2016
Korpilahdentie 10, Korpilahden satama, Korpilahti
Avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16
Punottuja LISÄKIERTEITÄ – näyttelyssä on neljän suomalaisen ja kahden espanjalaisen
punojan teoksia. Kierteessä-tiimimme muodostavat: tekstiilitaiteilija Minna Koskinen, museolehtori Raija Manninen, punoja Anelma Savolainen ja punoja Anna-Maria Väätäinen. Yhteistä
meille on kierrätysmateriaalien luova käyttö. Käsissämme erilaiset jäte- ja ylijäämämateriaalit
ovat päässeet vielä uuteen kiertoon. Näyttelyteokset ovat ikään kuin arjen arkeologiaa. Teoksissa on tutkittu, mitä jälkiä jätämme jälkeemme niin kotona kuin rakennustyömailla tai maalaistaloissa.
Olemme keskenämme hyvin erilaisia punojia mutta yhteisenä nimittäjänä on ollut kierrätysmateriaalit ja ideoiden kierrättäminen. Anelma Savolainen ja Anna-Maria Väätäinen tarkastelevat materiaaleja eri punontatekniikoista lähtien, Minna Koskisella on tekstiilitaiteilijan ote
materiaaleihin ja Raijalle käytetty materiaali sinänsä on teosten lähtökohta. Ideoiden kierrätystä varten olemme kierrättäneet ryhmässämme ’kiertolaisia’. Jokainen on aloittanut yhden
työn, jota kaikki kolme ovat vuorollaan työstäneet eteenpäin. Kun jokainen oli työstänyt jokaisen työtä, palautui työ aloittajalle. Tämä oli mahtava kokemus, koska tässä vaiheessa vasta
aloittaja näki oman työnsä valmiina ja muissa töissä toisten tekemät ratkaisut oman työvaiheen jälkeen. Toisen työtä jatkaessa joutui kamppailemaan epävarmuudessa ja jopa oman
mukavuusalueen ulkopuolella.
Näyttely on jatkumo SPIRAL–näyttelysarjalle. Viimeksi töitämme on ollut esillä Espanjassa
kahdessa paikassa. Lisäkierteitä näyttelyn nimessä viittaa juuri näyttelykokemuksiimme Espanjassa ja espanjalaiseen punontaan, jota näyttelyssämme edustavat taiteilija-punojat Monica Guilera and Tim Johnson. He yhdistelevät perinteistä ja vapaata punontaa käyttäen mitä
erilaisimpia paikallisia luonnonmateriaaleja, joista he punovat käyttökoreja, taiteellisia veistoksia ja suuria installaatioita. Syksyllä (2.-4.9.2016) Monica Guilera tulee pitämään Jyväskylään Fish Trap –kurssin, jolla opetellaan katalonialaisen perinteisen kalanpyydyksen punontatekniikkaa.

Näyttelyämme ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskuksen ItäSuomen aluetoimipiste.
Kuvia löytyy Kierre-tiimin
Facebook-sivuilta www.facebook.com/spiralkierre
dropboxista:
https://www.dropbox.com/sh/3lqupd7knfkh5z2/AAA-zOlnmeveR15Dyhn7q6Zta?dl=0

Näytteilleasettajat:
Minna Koskinen, Kuopio, +358 503 846 633
minna.koskinen(at)iki.fi
Raija Manninen, Jyväskylä, +358 405 022 887
raija.manninen(at)jkl.fi, www.facebook.com/Tiinasmoko
Anelma Savolainen, Pöljä, +358 405 638 003
kvahs()dnainternet.net, http://www.anelma.fi

https://www.facebook.com/pages/Punojan-Puoti
Anna-Maria Väätäinen, Sonkajärvi, +358 504 100 459
anna-maria.vaatainen(at)meili.fi, http://tuhatpaju.blogspot.fi
https://www.facebook.com/annamaria.vaatainen
Tim Johnson, timstring@hotmail.co.uk
www.timjohnsonartist.com
Monica Guilera, monicaguilera1@hotmail.com
monicaguilera.blogspot.com.es

Lisätietoja Höyrygalleriasta:
Ulla Huttunen, p. 050-4121611
info@hoyrygalleria.fi
www.hoyrygalleria.fi
www.facebook.com/hoyrygalleria

