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Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija, toimittaja ja 
valokuvaaja. Hän vie meidät viikottaiselle kult-
tuurimatkalle taiteilijoiden, kirjailijoiden, teat-
teri-, elokuva- ja musiikkimaailman ihmisten 
pariin. Näemme myös mielenkiintoisia paik- 
koja ja ihmisiä hänen valokuvaamanaan. Lisää 
kuvia, sekä haastattelut kokonaisuudessaan 
ovat luettavissa ja kuultavissa webissä: 
www.databooks.com

Kun katsot taideteosta, katsot 
taiteilijaa. Mutta koska taidetta 
ei ole ilman katsojaa, katsot 

samalla myös itseäsi. Lähde siis Tam-
pereen syksyn taidenäyttelyihin peilaa-
maan sisimpääsi. Gallerioiden näytte-
lyihin on vapaa pääsy.

Art Pispalan näyttelyssä on esillä 
Kain Tapperin piirroksia ja reliefejä.

- Kuutamo on minuna lajini - kerro-
taan Kain Tapperin nuorena sanoneen. 
Kuutamo esiintyikin hänen veistoksissa 
ja piirroksissa toistuvasti.  Art Pispalan 
näyttelyssä on lisäksi esillä Tapperin 
monivuotisen apulaisen, kuvanveistäjä 
Arvo Siikamäen veistoksia, kertoo Pet-
ri Nieminen.

- Kahden Saarijärvellä syntyneentaiteilijan työt kohtaavat 
tässä näyttelyssä toisensa.  Tapperin ja Siikamäen lapsuuden-
kodit Saarijärvellä ovat lähellä toisiaan, mutta kaksi tulevaa ku-
vanveistäjää tapasivat toisensa vasta Helsingissä. Kain oli siellä 
jo taidetta opiskelemassa, kun 13 vuotta nuorempi Arvo liikkui 
Tapperin muiden veljesten parissa Saarijärvellä.  

- Edesmenneet Wäinö Aaltonen ja Aimo Kanerva, sekä jotkut 
pilapiirtäjät julkisesti arvostelivat alkuaikoina Tapperia ”pölk-
kytaiteilijana”, mutta suuri osa eturivin taiteilijoista oli Tap-
perin takana.  

- Tapper ammensi teemoja luonnosta,mutta oli samanaikai-
sesti modernisti. Hänen tyylinsä oli hyvin persoonallinen, ilman 
suoria esikuvia. Oriveden kirkon alttaritaulu Golgatan kallio 
nosti kohun taiteilijan ympärille. Alkukohun aikaan sitä oltiin 
työntämässä kirkosta pois, mutta myöhemmin monet seurakun-
talaisista eivät halunneet edes lainata sitä Venetsian biennaaliin. 
(Artikkeli luettavissa ja kuultavissa: www.databooks.com )

Keskus Galleria Tampereen 
keskustassa valmistautuu näyt-
telyn avajaisiin. Ripustus on 
juuri viimeistelty. Yksi median 
kohutuimmista nykytaiteilijoista 
Miina Äkkijyrkkä, alkupe-
räiseltä nimeltään Riitta Loiva, 
antaa haastattelun rentoutuen 
samalla sohvalla maaten. 

Millainen näyttely tämä on?
- Tässä näyttelyssä on teok-

sia alkaen vuodesta 1973, kun 
pääsin taideakatemian koulusta. 
Mukana ovat läpimurtoteokset 
Rääpäle ja Sonninen, sekä nuo 
pienet työt 80-luvulta, jotka syntyivät sen surun tuloksena, kun 
lehmäni Hella Vuolijoki menetti vasikkansa. Sitten täällä on 
minulta kovaa työtä vaatinut Marimekon vuoden 2007 malli-
sto ja vuoden 2009 isoja piirustuksia. Lisäksi tuolla ovat nuo 
hevoset, mustavalkoiset tussipiirustukset Rooman Tor di Vallen 
raviradalta 80-luvulta. Tässä on läpileikkaus tuotannostani aika 
pitkältä ajanjaksolta.

Mistä lehmä tulee taiteeseesi?
- Kyllä vasikka on mulle paljon tärkeämpi kuin lehmä. 

Vasikan hirveä elämänhalu on aina innoittanut minua. 
On jännittävää katsella sitä syntymän jälkeen. Sen tahto 
nousta pystyyn on luja ja se ihmetys siitä, missä hän on.  
(Haastattelu luettavissa ja kuultavissa: www.databooks.com)

Taiteilee ja antaa muiden kohistaKuun koskettama, kosken kasvattama

Willa MACin avajaiset 
ovat ohi, kun Samuli 
Heimonen, vuoden 2008 
nuori taiteilija kertoo  
esilläolevista maalauk-
sistaan.

- Kuva on minulle 
tarinankerronnan väline. 
Niputan niissä monta ai-

katasoa yhteen. En kuvita tarinoita, vaan kuvani ovat itse ta-
rinoita, tai ainakin vihjaavat niiden läsnäoloon. Teokseni ovat 
esittäviä ja tunnepohjaisia. En tee abstraktia taidetta, vaikka 
taiteessani on toki abstrahointia. 

Taiteessani on surrealistinen vire, irrationaalinen tunne, jonka 
kautta teen näkymättömiä asioita näkyviksi. Kuvissani on tie- 
toisen ja tiedostamattoman, toden ja unen, syyn ja seurauk-
sen maailmoja.  Tämän näyttelyn työt ovat eläintöitä. En ole 
varsinaisesti valinnut tai aloittanut tätä teemaa. Se vain tarjoaa 
nyt yhden hyvän näyttämön esittää inhimillisiä asioita. Kuvani 
vievät ihmisiä jonnekin tilaan.

  Luonto on ollut olemassa ennen ihmistä. Se on kielen ulot-
tumattomissa. Ihmisen toiminta on kielen varassa tapahtuvaa 
toimintaa, joka erottaa meidät eläimistä ja luonnosta kaikkein 
selkeimmin. Luonto liikkuu omalla logiikallaan, joka on meille 
vieras. Tässä mielessä eroamme luonnonjärjestyksestä. Tämä 
nousee töissäni esiin. (Haastattelu luettavissa ja kuultavissa: 
www.databooks.com )

Taiteilijaelämää 40 vuotta
Verkarannassa esillä 

on taiteilija Olli Joen 
40-vuotisjuhlanäyttely. 
Juhlavuoden kunniaksi 
mukana on myös teok-
sia aivan taiteilijan 
alkutaipaleelta, neljän-
kymmenen vuoden ta-
kaa.

Olli Joki kertoo Kulttuuri-iltapäivän haastattelussa taiteilija-
elämästään. 

- Olin aikoinaan kolmekymmentä vuotta töissä Aamuleh-
dessä. Aloitin siellä piirtäjänä, toimin graafikkona ja myöhem-
min ateljeepäällikkönä. Taiteilijaurani alkoi, kun tuli yhtiö pyy-
si tekemään lahjoja asiakkaille. Taiteeni alkoi realismin kautta. 
Toimin myös välivuotena Tampereen Teatterissa, tekemällä 
sinne julisteita. Teoksieni teemoihin ja värimaailmaan on tullut 
elementtejä sekä Pariisin teatterimaailmasta, että Espanjalais-
esta flamencokoulusta. 

Teoksien värimaailma koostuu perinteisistä lämpimistä sävy-
istä, sekä osaltaan kylmistä sinisistä jotka ilmentävät myös 
tämän hetken näkemystä linjalla Välimeri – Pohjoinen ulot-
tuvuus.

Väri, liike ja voimakas skruktuuri ovat olennaista Olli 
Joen tulkinnalle. Uusimmissa töissä mukana on vahvasti 
myös toinen ulottuvuus, utopia ja tuntematon tulevaisuus.  
(Haastattelu luettavissa ja kuultavissa: www.databooks.com)
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Mitä oli ennen Tampere-taloa? 
Missä silloin Tampereella 
järjestettiin konsertteja ja oop-

peroita? Ilman taloa Tampere ei olisi 
saanut vieraakseen näitäkään artis-
teja. Haastattelut ovat viime vuosilta.

Tampere-talon yleisö 
nousee seisomaan ja 
taputtaa käsiään. Spon-
taanit hymyt yleisön 
kasvoilla kertovat juuri 
nähdyn esityksen on-
nistuneen.  Yhdessä 
koettu tunne jää päälle 
kun yleisö purkautuu 

esityksestä. Pohjoismaiden suurin kongressi- ja konserttikeskus 
on tarjonnut puitteet tapahtumalle.  Suuri voi siis olla kaunista. 
Tampere-talo on valittu neljä kertaa suomen parhaaksi kon-
gressikeskukseksi. 20-vuotiaalla talolla on juhlavuosi.

Talo on monikäyttöinen. Siellä on nähty konsertteja, oop-
peroita ja kokouksia, avarassa Talvipuutarhassa myös lukuisia 
taidenäyttelyitä. Sijainti lähellä keskustaa on etu.

Syntymäpäiväjuhlat 18. syyskuuta 2010 toivat esiintyjäksi 
Karita Mattilan. Nykyistä paljon tuntemattomampi sopraano 
oli 20 vuotta sitten solistina kaupunginorkesterin kanssa talon 
avajaiskonsertissa.  Mattilan laulussa tunne on käsinkosketelta-
va. Tampereen Filharmonia soittaa vapautuneesti ja eläytyen 
musiikkiin juhlakonsertin paineista huolimatta.

Syvimmältä sydämestä tulee Mattilan tulkinta Puccinin 
oopperasta Manon Lescaut. Aaria Sola perduta, abbandonata 
kertoo kuolonkamppailusta erämaassa. Hän omisti esityksen 
sairauteen menehtyneelle Tampere-talon edesmenneelle ohjel-
mapäällikölle Jarmo Hakkaraiselle. Esitys oli kuin hänen 
henkilökohtainen requiem rakastamalleen ihmiselle. Hallitse-
mattomat yskäisyt yleisössä osoittivat, että tunne välittyi myös 
kuulijoihin.

County-legenda Kris Kristoffer-
son on TV-haastattelussa Tampere-
talon kabinetissa seesteisen tyyni. 
Kyselen sanoituksien taustoja ja asioi-
ta Krisin elämästä. Me and Bobby 
McGee, Help Me Make it Throuh the 
Night, sekä Sunday Morning Coming 
Down saavat valaistusta. Kerron, että 
soitin hänen kappaleitaan jo kun olin 
15-vuotias. Tunti on äkkiä kulunut, ja 
ovelle kolkutetaan.

Sitten alkaa konsertti. Yksi mies 
 – varustettuna kitaralla ja huulihar-
pulla – nousee lavalle. Hän pitää tuhatpäisen yleisön lumoissaan 
ensimmäisestä sävelestä viimeiseen. Ja kuulija ovat hiirenhiljai-
sia, poislukien ympäri salia kiiriviä niiskahduksia, herkimpien 
pidättäessä muistojensa nostamia tunteita. Kristoffersonin ääni 
on pehmeää ja laulutapa herkkä. Myös vanhemmat hänen lau-
lujensa tekstit tulevat nyt syvältä sisältä, enemmänkin henkilö-
kohtaisina kertomuksina tai runoina, kuin vain lauluina.

Konsertin jälkeen erehdyn valokuvaamaan suihkusta tullutta 
artistia, jonka tukka on valtoimenaan. Krisin nätti pieni vaimo, 
Lisa Meyers antaa minulle siitä aika läksytyksen. Pyytelen 
nöyrästi anteeksi. Myöhemmin illalla ohjelmapäällikkö Jarmo 
Hakkarainen (edesmennyt) kertoo, että useilla artisteilla on 
napakka vaimo joka katsoo miehensä perään. Onneksi, hän 
virnistää. Katso TV-haastattelu ja kuvia: www.databooks.
com.

Me and Bobby McGee soi Tampereella20 vuotta sydämenlyöntejä

Marizan suuret rus-
keat silmät katsovat 
hypnoottisesti sieluun, 
kun hän kurottautuu 
Tampere-talon koko-
ushuoneen pöydän yli 

puhuessaan.
-Minä haluan olla minä, ja juuri tällainen haluan olla, hän vas-

taa nauraen, kun mietin ääneen sitä, että hänen ulkomuotonsa ja 
vaaleaksi värjätty tukkansa tuovat portugalilaista naista enem-
män mieleen vaikka toisen naisartistin, Madonnan.

Marizan portugalinkieliset fado-laulut (fado=kohtalo) saavat 
suomalaisen yleisön kerta toisensa jälkeen otteeseensa. Nuo 
suuret silmät ovat osa sitä tunteikasta persoonallisuutta, jolla 
hän saa live-konserttinsa kuuntelijat unohtamaan, että he eivät 
ymmärrä kieltä. Marizan tulkitsema tunne on yhteinen kieli, 
joka saa tamperelaiset raavaat miehet – toki myös naiset – vai-
kuttumaan kyyneliin. 

- Fado on minulle hengittämistä. Jos en saisi hengittää, kuoli-
sin. Jos en saisi laulaa fadoa, kuolisi osa minua myös.

Haastattelun jälkeen, ennen konserttia, mietin olinko liian 
“macho”, puhuessani niin henkilökohtaisesti. Mutta ei, kon-
sertissaan hän mainitsee toimittajan, jonka kanssa äsken jutteli 
- hyvällä. Portugalilainen nainen, megatähtikin, sallii miehen 
miehisen uteliaisuuden. 

Haastattelu luettavissa  ja kuultavissa, sekä paljon kuvia: 
www.databooks.com.

Kitaran mestari improvisoi konsertissa
John Williams, yksi maailman tun-

nustetuimmista klassisen kitaran mes-
tareista saapuu hotellista haastatteluun 
Tampere-taloon jazz-kitaristi John 
Etheridgen kanssa kävellen. Edessäni 
on kaksi puheliasta, välitöntä brit-
tiä, joista ei löydä tähtien elkeitä 
etsimälläkään. Heidän konserttinsa 
kuultiin edellisenä iltana Tampere-
talossa. Reilun tunnin haastattelu Wil-
liamsin kanssa etenee mutkattomasti, vaikka tuo yllätyksiä 
ensimmäisestä kysymyksestä alkaen.

Tuleeko klassinen kitaramusiikki suosion keskelle 
rock-musiikin tilalle?

- Noin ei pidä kysyä. Jonakin päivänä lakataan käyt-
tämästä koko termiä klassinen kitara. Tosiasiassa klassisen, 
nailonkielisen kitaran suosio on viimeiset 50 vuotta saanut 
elinvoimansa populaarimusiikista. Klassista ja populaaria ei 
pidä asettaa vastakkain. Kitaran suosio kasvaa koko ajan.

Kuinka Etheridgen kanssa kykenitte eri soittimilla teke-
mään musiikin niin sulavaksi ja miten muistatte kappaleet?

- Tunnemme toisemme hyvin. Etheridge on spontaani ja 
nopea improvisaatiossaan. Minä teen rungon ja käytän klas-
sista kitaraa komppaamiseen. Väliin hän improvisoi, ja minä 
improvisoin siihen komppia. Kappaleet saattavat kuulostaa 
huippuhiotuilta, kyky improvisoida yhdessä saa sen aikaan. 

Haastattelu luettavissa  ja kuultavissa, www.databooks.com.

Hypnoosia portugalin kielellä?
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KOHTI JOULUA 

UMO & 
JOHANNA KURKELA
JOULUKONSERTTI

Ti 14.12. klo 19.00 
Aleksanterin kirkko, Tampere
Liput: 20/15/10 € (+ mahd. toim. kulut)
Ennakkoon: Lippupalvelu

EDELLINEN

Himmelblaun
galleria

Inari Krohn
3.10. saakka
ma-pe 11-17
la-su 12-16
vapaa pääsy

Finlaysoninkuja 9

Lempäälässä
Ideaparkin vieressä
Marjamäentie 240
puh. 040 5510979

Katso mitä esillä nyt:
www.taidejaantiikki.fi

ELÄVÄN MUSIIKIN JAMIT
 joka toinen keskiviikko

Aleksis Kiven katu 24
Commercen talon kel-

larikerros Keskustorilla.
Juttu tulossa
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Tulevia juttuja

Mitä on taidekaraoke?
Mitä on runokaraoke? 

Elävää musiikkia 
Vikkulassa!

Taide kohtaa antiikin  
Taide ja antiikki Juana

 

Keskustori 360°
kulttuuriraitin 
avaus ja esittely
Tampereen päivänä 
pe 1.10.2010 klo 16
Keskustorilla, 
Vanhan kirkon vieressä
 
Vapaa pääsy.        Tervetuloa!

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut

Tuo antiikkiesineesi arvioitavaksi!
TAMPEREELLA

Arvioijina
 TUIJA PELTOMAA, JOHANNA LINDFORS

ja HANS TRITZSCHLER
Varaa maksuton arviointivuorosi arkipäivisin

klo 9-16 numerosta 040 873 1513 tai
sähköpostitse antiikkia@tarinatalo.fi.

Tervetuloa mukaan!

TV 1:n
ANTIIKKIA, ANTIIKKIA-

ohjelma kuvataan

Arviointitilaisuus
tiistaina 12.10. alkaen klo 10.00

Pyynikinlinnassa

Jos katsot yksin televisio-
ohjelmaa, koet vain omat tunteesi.
Teatterissa elävät ihmiset esiin-

tyvät elävälle yleisölle. Yhdessäkoetulla
esityksellä on positiivinen vaikutus
mieleesi. Lähde siis teatteriin.

Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija, toimittaja
ja valokuvaaja. Hän vie meidät viikoittaiselle
kulttuurimatkalle taiteilijoiden, kirjailijoiden,
teatteri-, elokuva- ja musiikkimaailman ihmis-
ten pariin. Näemme myös mielenkiintoisia
paikkoja ja ihmisiä hänen valokuvaamanaan.
Lisää kuvia, sekä haastattelut ovat luettavissa
ja kuultavissa webissä: www.databooks.com.

tekee Salkkareita ja teatteria

Tampereen Teatterin kuulutus kertoo, että esityksen alkuun
on kaksi minuuttia. Yleisö hiljenee, muusikot lavan edessä val-
mistautuvat ja tyhjä tuoli esiintymislavalla odottaa jotakuta. Kol-
men pennin ooppera voi alkaa. Vaikka pääosassa ovat näyttelijät
ja muusikot, yleisön läsnäolo on avainasia.

Kolmen pennin ooppera edustaa eeppistä teatteria, jossa kat-
soja on tarkkailija, joka on pakotettu itse tekemään johtopäätök-
siä asioista. Näytelmä muodostuu enemmänkin itsenäisistä
kohtauksista, fragmenteista, jotka soveltuvat musikaaliksi erit-
täin hyvin. Joku tämän esityksen fragmenteista saa varmasti
jokaisessa katsojassa aikaan elämyksen.

Lontoon Cityyn sijoittuva esitys sopii Tampereen Teatterin
historiallistyyliselle näyttämölle hyvin. Näytöksen jälkeen  ulos-
kävellessä jopa edessä oleva tori ja raatihuone tuntuvat kuuluvan
lavastukseen.

Suuri osa Kolmen pennin oopperan esiintyjistä on parem-
minkin näyttelijöitä kuin muusikoita. Tämän esityksen voima-
kas tunne syntyy siitä, että roolihahmot ovat hyviä näyttelijöitä.
Pelkkä hyvä laulaja, ilman osaavaa tunnetulkintaa, ei pystyisi
samaan. Mene ja koe tämä esitys. Katso lisää osoitteesta:
www.databooks.com.

Syyskuisen viikonlopun läm-
min iltapäivä Pispalan  rannassa
on Esko Koverolle vapaata TV-ku-
vauksista Helsingissä. Vierellä kulkee
koira, nimeltään Sulo.

Teet kesäisin myös teatteria,
vaikka päätyösi on Salatuissa elä-
missä.

 - On eri laji tehdä TV:tä kuin teat-
teria. Kun on lavakoulutuksen saa-

nut, aika ajoin täytyy
päästä kameran edestä
ihmisten eteen. Teat-
teriesitys on näyttelijälle kohotettu olotila ja yleisö
on peili, jota vastaan peilataan. Yleisö on yksi
rooli näytelmässä. Lähdetään yhteiseen leikkiin.

Mikä rooli sinulle on merkinnyt eniten?
- Toki sanotaan, että ei ole pieniä rooleja, on

vain pieniä näyttelijöitä. Mutta näytelmä Kaste-
matojen elämästä, jossa esitin satusetä H.C.

Andersenia oli tärkeä. Siinä se, kuinka herkkä hän oli, herkkä
kritiikille ja tavoittamaton rakkaus vielä päälle. Tuo esitys on
mielessäni edelleenkin.

Onko Esko Kovero siis herkkä?
- Näyttelijän tunneskaalan pitää olla laaja. Ilman herkkyyttä

esityksestä tulee ulkokohtainen ja epäuskottava. Jos näyttelijä
on uskottava, katsoja tulee juttuun mukaan. Sitä kautta syntyy
teatterielämys. Katso lisää: www.databooks.com.

Tampereen
Työväen Teat-
terin esitys on
p ä ä t t y n y t .
Yleisön tapu-
tukset ja Chi-
cago-musikaa-
lin esittäjien
kumarrukset
ovat jäljellä.
Takana on
spektaakkeli,
jonka “kerros-
talon korkuiset” lavasteet jäävät lopussa esiintyjien taustaksi.

Musikaalit ovat Tampereen Työväen Teatterin ohjelmistossa
joka vuosi. Chicago-esityksen TTT toteutti omalla tavallaan.
Esitys ei ole suora kopio, formaattiversio. Se on vapaa versio
omine pukuineen ja lavastuksineen. Pinta-alaltaan Suomen suurin
näyttämö, jossa on maan nykyaikaisin teatteritekniikka on
käytössä toden teolla esityksessä. Maailmalla pyörivät versiot
esityksestä toteutetaan tyypillisesti pienemmillä näyttämöillä,
joten tarvetta vapaaseen muunteluun oli. Suurena teatterina TTT
voi perinteisesti satsata paljon tuotantoon.

Chicago-esitys on spektaakkelimainen kokonaisuus, joka mars-
sittaa lavalle kymmeniä musiikki- ja tanssiammattilaisia yhdellä
kertaa. TTT:n teatterinjohtaja Riku Suokas kertoo ajatuksiaan
teatterista.

 - Televisio on huonekalu, mutta teatteri on elämää. Emme
suuntaa esityksiä kriitikoille tai kollegoille vaan katsojille.

Tämä esitys on varmaankin suunnattu juuri katsojille. Mene ja
koe tämä esitys. Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

Tammerkosken rantanur-
melle karisee puista keltaisia lehtiä,
kun Esko Roine vastailee haastat-
telukysymyksiin.

Mikä on teatterin ja TV-työn
ero?

- Teatterissa on yleisökontakti ja
selkeä kohde mihin näyttelijä vies-
tin suuntaa. Siellä saa myös vasta-
kaikua. Teatteriesitys on näytte-
lijöiden ja yleisön
välillä yhteinen

kokemus. TV:ssä palaute jää oletusten, kau-
pungilta kuuluvien mielipiteiden ja katsojaluku-
jen tarkastelun varaan. Minä näyttelijänä
kaipaan elävää yleisökontaktia.

Miten näyttelijä kokee yleisön?
- Se on aistien varassa oleva asia. Komedias-

sa ja farssissa palautteen saa naurun muodossa,
toivottavasti. Mutta sen vaistoaa kaikissa tyy-
lilajeissa,  kuinka esityksestä pidetään,  kuinka se onnistuu.

Tarttuuko onnistuminen näyttelijöihin?
- Teatteri on samalla tavalla joukkueurheilua kuin jääkiekko tai

jalkapallo. Muistan kausia teattereissa, jolloin meihin kasvoi it-
seemmekin semmoinen onnistumisen filosofia. Tuli mieleen, että
tuokaa meille vaikka Helsingin puhelinluettelo, niin me tehdään
siitä menestysnäytelmä.

Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

on teatterin grand-old-man

Spektaakkeli lavasteista alkaenOoppera, musikaali ja näytelmä

“Yleisö on yksi rooli
näytelmässä.

Lähdetään
yhteiseen leikkiin.”

ESKO KOVERO

EDELLINEN Tampere-talo
20 vuotta sydämenlyöntejä

John
Williams

Mariza
ja fado

Kris
Kristofferson



ILMOITUS

Tulevia 
juttuja

Mitä on taidekaraoke?

Mitä on runokaraoke? 

Elävää musiikkia 
Vikkulassa!

Taide kohtaa antiikin  
Taide ja antiikki Juana 

Esityspäivät
la   6.11. klo 14.00
su  7.11. klo 13.00
ke 17.11.klo 19.00
to 18.11. klo 19.00
su 21.11. klo 13.00

Esityspaikka 
Hervannan elokuvateatteri  
Cinola, Lindforsinkatu 1
Tampere

Liput
Aikuiset 12 €
Eläkeläiset, opiskelijat 10 €
Lapset 6 €

Lippujen myynti alkaa esitys-
paikalla 1h ennen esityksen 
alkua. Lippuvaraukset ja 
tiedustelut p. 040 776 9401 
www.lysti.�

Tyrmäävä
2000-luvun kabaree

SATAKUNNANKATU 13  |  33100 TAMPERE  |  PUH. 020 1234 632
www.vihtorinkirjasto.fi

Myös kulttuurinjanoon!
37€, S-etukortilla 32€ (+toim.maksu)

Tampere-talon 
lipputsto. 0600-94500
(1,26 €/min + pvm.)

Kulttuuri olet sinä! Ja Tampere on
suuri kulttuurinäyttämö. Kulttuuria on  se
jäljellejäävä tunne ja muistijälki, joka
kantaa vuosisatoja. Vaikka Cultura-sana
tarkoitti alunperin maanviljelyä, on se nyt
hengen viljelyä.

Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija, toimittaja
ja valokuvaaja. Hän vie meidät viikoittaiselle
kulttuurimatkalle taiteilijoiden, kirjailijoiden,
teatteri-, elokuva- ja musiikkimaailman ihmis-
ten pariin. Näemme myös mielenkiintoisia
paikkoja ja ihmisiä hänen valokuvaamanaan.
Lisää kuvia, sekä haastattelut ovat luettavissa
ja kuultavissa webissä: www.databooks.com.

Elämän kohtauspaikka

- Välitämme tamperelaisuutta
sukupolvelta toiselle. Meidän
kautta voi löytää vastauksen siihen,
mistä olemme kotoisin. Tänne muut-
taneelle löytyy vastaus siihen, minne
hän tuli. Tarjoamme historiapers-
pektiivin siitä, mistä palikoista kau-
punki on rakennettu. Luomme
yhteisöllisyyttä, joka ei keskellä kau-
punkia synny vaikka lehtien hara-
vointitalkoilla, kuten laitakaupungil-
la, naurahtaa Tampere-Seuran
toiminnanjohtaja Heidi Martikai-
nen.

- Tampere-Seura
julkaisee Tampere-aiheisia kirjoja, Tammerkos-
ki lehteä ja hoitaa valokuva-arkistoa. Se myös
järjestää kulttuuritilaisuuksia, yleisötilaisuuksia
ja retkiä. Se on yli 70 vuotta vanha, Suomen
suurin kotiseutuliike, kertoo Martikainen.

- Seuramme on siis myös ihmisten kohtaa-
mispaikka, positiivinen nostalgiakeidas. Mutta
se ei aja sitä, että vain kaikki vanha olisi hyvää.
Kotiseudun tuntemus luo turvallisuuden tunnetta. Se vahvistaa
halua vaalia sitä eteenpäin. Mottomme on "virkisty ja viisastu".
Olemme “Tampere Fan Club”, heittää Martikainen.

- Yli puolet kotiseututyöstä on tunnetta. Toinen puoli on
konkretiaa: vanhoja valokuvia, kirjoja, lehtiä, retkiä ja kaikkea
sitä mitä voidaan yhdessä tehdä.

 Lisää osoitteesta: www.databooks.com.

Hämeenkatu jättää
muistijälkensä suku-
polvesta toiseen. Ark-
kitehti Seija Hirvikal-
lion ja tietokirjailija
Matti Wacklinin kirja
Hämeenkatu – Tam-
pereen sydän kertoo
noista muistijäljistä.

- Tämä kirja on heijas-
tus ihmisten kautta
Hämeenkadun historiaan. Moderni kotiseutukirjallisuus antaa

juuria omaan elämään. Kirjan tarinallisuudesta
on tullut tärkeä tekijä - ei pelkkiä faktoja, vaan
myös tunteita ja tunnelmia. Internet kilpailee
pelkän tietokirjan kanssa. Tässä tietosanakirja-
mainen tosikkomaisuus on rikottu, kertoo Wack-
lin, paljasjalkainen Tamperelainen.

- Myös arkkitehtuurikirjallisuudessa on uusi
lähestymistapa, jossa pelkän rakennushistorian
lisäksi kerrotaan ihmisten tarinoita. Tähän yhtey-
teen sopii hyvin käsite genius loci eli paikan
henki. Asukas sitoutuu tunteillaan enemmän
paikkaan, kun oppii sen tuntemaan. Tampereel-
la monet talot tunnetaan edelleen talon nimillä,

toteaa Hirvikallio.
Kirjan luettuaan ymmärtää Tampereen pääkadun historian

monesta näkökulmasta. Katso lisää: www.databooks.com.

Kun hyllyissä on kirjoja kuvatai-
teesta, designista, musiikista, eloku-
vista, teatterista, matkailusta, luonnos-
ta, puutarhasta, liikunnasta ja har-
rasteista, voidaan varmaankin puhua
kulttuurikirjakaupasta. Tällainen on
TIETOkirjakauppa. Ja kaunokirjal-
lisuus on myös ohjelmassa.

Tilassa toimii lisäksi Galleria TIE-
TO, kuukausittain vaihtuvine tai-
denäyttelyineen. Kirjakauppa- ja tai-
degalleriayhdistelmä tarjoaa näin ollen

monenlaisia virikkeitä.
Rakennustietosäätiön
omistama kirjakauppa on alunperin rakentamisen,
arkkitehtuurin ja sisustamisen ammattilaisten kir-
jakauppa, ja sitä se on edelleen.

Kirjakauppias Aki Järvinen on ollut 15 vuotta
kirjakauppa-alalla.

- Meillä on hyllytavarana sellaista, joita ei usein-
kaan muualta löydy. Meillä on myös sellaisia kir-
joja, joissa tavarankierto on pienempää. Täällä
niihin pääsee tutustumaan. On uutuuskirjoja ja

tarjouskirjoja. Internet aikakautenakin ihmiset haluavat edelleen
pitää kirjaa kädessään, Järvinen toteaa.

- Kannattaa tulla tutustumaan valikoimiin. Lahjakortti on aina
osuva idea. Saaja on varmasti kirjaan tyytyväinen. Valikoimam-
me on laaja ja lisäksi meillä on valmiudet tilata kirjoja.

Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

Tampere juhli lokakuun
alun 231-vuotispäiväänsä kym-
menien kulttuuritapahtumien
merkeissä. Mikä on kulttuurin
merkitys kaupungille ja kaupun-
gin merkitys kulttuurille? Por-
mestari Timo P. Nieminen ja
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Irene Roivainen:

- Kulttuuri on tärkeä Tampereen vetovoimaisuuden perusta, ja
tietysti matkailijalle yksi tärkeimmistä syistä matkustaa Tam-
pereelle. Olemme julistautuneet Suomen teatterikaupungiksi,
meillä on Tampere-talo, Filharmonia ja vaikka
urheilukulttuuria eri muodoissaan, miettii Niemi-
nen.

- Kulttuuri on yksi tapa luoda ihmisille hyvin-
vointia. Se on ennaltaehkäisevää sosiaalityötä. Kau-
punkilainen ei ole vain kulttuurin kuluttaja, vaan
myös luo sitä yhdessä muiden kanssa. Parhaim-
millaan kulttuuri voimaallistaa, osallistaa ja herät-
tää halun toimia yhdessä. Kulttuuri ei saa olla insti-
tuutioiden seinien sisälle kätkeytyvää, vaan sen tu-
lee olla läsnä kaupunkielämässä, pohtii Roivainen.

- Hieno historiallinen teollinen perinteemme,  joka
näkyy Tammerkosken rannalla, on myös kulttuuria.
Teollisuus synnytti tarpeen kulttuurille. Tarvitaan muutakin kuin
työntekoa. Lasten kasvattaminen kulttuurihenkeen on tärkeä
tehtävä, sanoo Nieminen. Lisää osoitteessa: www.databooks.com.

Suuri kulttuurinäyttämö

on kulttuurikirjakauppaon “Tampere Fan Club”

“Kotiseututuntemus
luo turvallisuuden ja

yhteisöllisyyden
tunnetta.”

HEIDI MARTIKAINEN

“Kulttuuri virkistää
kaikenikäisiä

ihmisiä. Avoimin
silmin ja korvin
mukaan toisten

kanssa.”
TIMO P. NIEMINEN

EDELLINEN
Teemana teatteri

TT / 3 pen-
nin ooppera

haastattelussa
Esko Kovero

haastattelussa
Esko Roine

TTT/
Chicago




