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Susan Johnson: Yksityiskohta teoksesta Crying Towel.

Deep Roots – Juuret syvällä
Tekstiilitaidenäyttely Suomen käsityön museon Luentosalissa 6.6.-23.8.2015
Deep Roots –näyttelyssä on esillä kuusikymmentä tekstiilitaideteosta 23:lta yhdysvaltalaiselta
tekstiilitaiteilijalta. Heitä kaikkia yhdistää sukujuuret Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Näyttelyssä taiteilijat
kertovat teoksillaan ja sanoin, kuinka he näkevät, tuntevat ja kokevat omat pohjoiset juurensa. Näyttely on
kunnianosoitus kaikille urheille pohjoismaalaisille, jotka kauan sitten muuttivat uudelle mantereelle, maailman
toiselle laidalle.
Näyttely esittelee muun muassa asuja, asusteita, koruja sekä taidetekstiileitä. Monet niistä on valmistettu
perinteisillä tekniikoilla perinteisistä luonnonmateriaaleista: villasta, puuvillasta, nahkasta ja puusta.
Perinteisten työskentelytapojen, kuten ompelun, huovuttamisen, kutomisen ja neulomisen rinnalla teoksissa on
käytetty myös moderneja tekniikoita, muun muassa valokuvausta.
Näyttelyn teokset heijastavat tekijöidensä sieluihin syvälle juurtuneita tunteita ja mielenmaisemia, mihin
viittaavat monet teosten nimetkin: "Vaarin perhe", "Talviunelmia", "Muistoja keskiyön auringosta" ja
"Pohjoiset vedet". Taitelijat ovat liittäneet teoksiinsa lyhyet tekstit, joissa he kertovat omista juuristaan sekä
koskettaviakin tarinoita edeltäneistä sukupolvista. Teoksillaan näyttelyn taiteilijat kunnioittavat esi-isiensä
voimia ja uhrauksia sekä sisua, jota on vaadittu uuden elämän aloittamiseen kaukana kotoa.
Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat:
Laurie Jacobi, Minnesota • Robbie LaFleur, Minnesota • Wendy Vehanen, Wisconsin • Lisa - Anne Bauch,
Minnesota • Marilyn Moore, Minnesota • Tina Hughes, Minnesota • Cheryl Kay Gillis, Minnesota • Mary
Lonning Skoy, Minnesota • Phyllis Fredendall, Michigan • Susan Johnson, Wisconsin • Leena Mela Reiker,
Oregon • Debra Viitanen, Minnesota • Sue Thwing, Minnesota • Mary Mortenson, Minnesota • Vilma Mare,
New York • Liz Bucheit, Minnesota • Joyce K, Michigan • Karen Anne Glick, Pennsylvania • Cynthia
Ericksmoen, Minnesota • Lisa Torvik, Minnesota • Minna Jain, Colorado • Jaana Matson, Minnesota • Patty
Salo Downs, Minnesota
Deep Roots – Juuret syvällä –näyttelyn on tuottanut kansainvälinen, voittoa tavoittelematon tekstiilitaidejärjestö
Common Strands, joka toimii Yhdysvalloissa. Näyttelyn kuraattorina on toiminut Anita Jain.
Lisätietoja:
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Kimmo Reinikka: Alku.

Suomalainen kastemalja
Näyttely Suomen käsityön museossa 6.9.–4.10.2015
Valtakunnallisen Kastemaljan muotoilukilpailun parhaimmisto on esillä Suomalainen kastemalja -näyttelyssä
Suomen käsityön museossa 6.9.–4.10.2015. Näyttelyssä on esillä 15 kastemaljaa, joista osa on nähtävissä
kävelykadulla museon näyteikkunassa ja osa pohjakerroksessa, perusnäyttelyn yhteydessä.
Helsingin seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus, Kristillinen taidesäätiö, Suomen lasimuseo ja Suomen lasimuseon
ystävät ry järjestivät kaikille lasintekijöille avoimen kastemaljan muotoilukilpailun keväällä 2013. Kastemaljan
tuli soveltua myös kirkkoon tai seurakuntakotiin, josta sitä voidaan lainata perheille kastetilaisuuteen
kastemekon tapaan tai käyttää kirkollisissa tiloissa järjestettävissä kastetilaisuuksissa. Arvostelussa painotettiin
kastemaljan taiteellista tasoa, käytettävyyttä ja valmistettavuutta.
Kilpailu herätti runsaasti kiinnostusta suomalaisten lasintekijöiden parissa. Kilpailuun otti osaa taiteilijoita,
muotoilijoita ja alan opiskelijoita kaikkiaan 74 ehdotuksella. Kilpailun voitti Tero Välimaan kastemalja
Kasteenristi.
Palkituista töistä ja juryn suosikeista koottiin Suomalainen kastemalja -kiertonäyttely, joka on ollut aiemmin
esillä Suomen lasimuseossa Riihimäellä sekä Oulun, Turun ja Helsingin seurakunnissa. Jyväskylässä näyttelyn
järjestäjinä toimivat Kristillinen taidesäätiö, Jyväskylän seurakunta sekä Suomen käsityön museo.
Lisätietoja

Veijo Muroke
lasitaiteilija, arkkitehti, Kristillisen taidesäätiön johtaja
044 351 1812
veijo.muroke(at)welho.com
Marjo Rönnkvist
viestintäpäällikkö, Jyväskylän seurakunta
040 535 1064
marjo.ronnkvist(at)evl.fi
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