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-ravit Ylä-Savon Hippoksella
Ravikauden avaus
pe 10.5. klo 18
Pääsylipun
hinta 7 €,
alle 16 v.
ilmaiseksi.

Ilmoittaudu ravinuorten kerhoon raveissa.

Pääsylipun saa Veljekset Heiskanen Oy:n
liikkeistä ke 8.5 - pe 10.5. Lippuja on rajoitetusti.

Reilua Palvelua
Parhaimmillaan
jo yli 20 vuotta!
www.veljeksetheiskanen.fi
www.lantmannenagro.fi

Käy tykkäämässä
sivuistamme myös
Facebookissa!

Veljekset Heiskanen Oy
Vieremä • Suonenjoki • Kiuruvesi • Iisalmi
• Kuopio (Toivala Siilinjärvi)
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Kauniin ryijyn keskellä on
kirkkaan punainen tulppaani. Ryijyn tekijälle, iisalmelaiselle Silja Väätäiselle työ
ja sen kuva-aihe on tärkeä.
Ryijyn hän on ristinyt nimellä Aika elää.
–Avautuva kukka kuvaa
omia tuntemuksiani siitä,
että nyt on aika elää, tehdä taidettani ja toteuttaa
unelmaani, Silja Väätäinen
kertoo.
Taustalla on raskas suruprosessi, jota hän on käynyt pikkuveljensä kuoleman
vuoksi.
– Se sai minut tajuamaan,
että ihmisen pitää elää hetkessä ja toteuttaa unelmiaan,
Silja Väätäinen puhelee.
–Se myös vahvisti sitä ajatusta, että olen taiteilija, koska koen sellainen olevani.
Vuosia olin vain toivonut,
että minusta joskus tulisi
taiteilija, Väätäinen sanoo.

!bff࢜ om viime aikoina
syntynyt huima määrä –

yhden vuoden aikana peräti
viisitoista. Niin perinteinen
kuin ryijy käsityötekniikkana onkin, Väätäinen haluaa
myös uudistaa sitä ja tuoda
kuvioihin oman persoonallisen jälkensä.
Hän ja Vieremällä maanantaina avautuneessa
Ylä-Savoa syksyyn saakka kiertävässä näyttelyssä
mukana oleva iisalmelainen Rebekka Kauppinen
ovat nuoria taiteen tekijöitä,
joille Kulttuurista siivet ja
juuret -näyttely antaa mahdollisuuden päästä teoksineen esiin.

oѴ;ll-|o-| löytäneet
itsestään oman luovuuden
jo kouluaikoina. Silja Väätäinen valmistui lukiovuosiensa ohella myös artesaaniksi,
ja Rebekka Kauppinen suorittaa paraikaa lukion ja
sisustajan ammattiopintojen kaksoistutkintoa.
Rebekka Kauppiselle piirtäminen on omin tekniikka ja näyttelyssä on esillä
hänen henkilöhahmotelmansa. Kauppisen käsialaa
on myös näyttelyn juliste,

6++56#+0#ÁF¿F¼º»Ã¡++5#./'05#01/#6 ¡Ã

LAPINLAHDEN MARTAT KIITTÄÄ
Siihen asti, kunnes löydämme sanat,
jotka pystyvät saavuttamaan
ajatustemme lennon,
meidän on vain sanottava:

.LLWRV

Sydämellinen kiitos kaikille 110-vuotis juhlamme
onnistumiseen vaikuttaneille yksityisille,
yrityksille ja järjestöille.
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tetaan esimerkeiksi tuoreet
Netﬂix-sarjat
Bonding ja Special. Niiden sisältö ja laatu
eivät nyt ole oleellisia. Tarkoitan sarjojen jaksojen
pituuksia. Bondingissa
ne ovat 13–15 minuuttia
ja Specialissa 12–17 minuuttia. Suunnilleen sama
pätee myös sketsisarjaan I
Think You Should Leave.
Sen jaksot kestävät 16–18
minuuttia kappale.
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joka kuvaa hänen toista taiteenlajiaan valokuvausta ja
erityisesti kuvankäsittelyä.
–Kyllähän töissäni on
paljon omia tuntemuksiani mukana. Puhuminen ei
ole minulle helppoa, mutta
kuvien kautta pystyn ilmaisemaan vaikeitakin asioita,
Rebekka Kauppinen kertoo.

$;ohvb- molemmilla syntyy
paljon. Internet ja sosiaalisen
median monet kanavat ovat
yksi reitti päästä ihmisten
tietoisuuteen, mutta nuoret
arvostavat myös ihan perinteistä näyttelytoimintaa korkealle.
–Internetissä on niin paljon kaikkea, sinne on helppo
hukkua, omaa blogiaankin
pitävä Silja Väätäinen sanoo.
Useamman tekijän yhteisnäyttelyllä on monella tavalla arvoa. On tärkeää myös
nähdä aidot teokset.
–Näyttely on myös tilaisuus nähdä toisten käden
jälkeä, Rebekka Kauppinen
pohtii.
b;u|om࢜||;Ѵ kokoaa yhteen 30 Ylä-Savosta

kotoisin olevaa nuorta taiteilijaa.
Näyttely on esillä viidessä
eri näyttelytilassa; Vieremän
lisäksi Iisalmessa, Varpaisjärvellä, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä.
–Jokaiseen kootaan erilainen kokonaisuus, näyttelyä
organisoinut projektityöntekijä Riikka-Liisa Kajanus
kertoo.
Idea tuli viime syksynä
nuorille itselleen tehdystä
kyselystä.
–Alueella on paljon taiteen
tekijöitä, mutta ikään kuin
piilossa ilman toimivaa foorumia, Kajanus sanoo.

m|b;m _|;bv;m࢜ näyttely saavuttaa ison katsojajoukon ja tuo tekijöille
mahdollisuuksia jatkosuunnitelmiinkin.
– Kuntien kannattaisi ylipäätään pitää kiinni alueellaan olevista lahjakkuuksista,
Riikka-Liisa Kajanus sanoo.
–Hienoa, että saimme
mukaan myös nuorten
valokuvista kootun Iisalmen Supersankari -kokonaisuuden, Kajanus iloitsee.
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Ilmiöstä hyvä esimerkki on myös animoitu
sciﬁ-antologiasarja Love
Death + Robots. Sarjan
lyhin jakso kestää kuusi
minuuttia, pisin kuusitoista.
Aiemmin lyhyen sarjan
yksittäinen jakso kesti
yleensä 21–22 minuuttia.
Näin siksi, että yhdessä mainosten kanssa
tuolloin täyttyy puolen
tunnin ongelmapaikka.
Suoratoistopalveluissa
mainoksia tai lähetysaikoja ei ole.
Jopa alle vartin pituinen tv-sarjan jakso
kuulosti omasta mielestäni kumman lyhyeltä.
Kunnes Bondingia ja
Specialia seuratessa tajusin homman jujun. Lyhyt
jakso mahtuu elämään
helpommin kuin vaikkapa 40-minuuttinen.
Itselläni ei ole vapaa-
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ajasta pulaa, mutta
monella muulla on. Tvsarjaan sitoutuminen on
melkoinen aikasyöppö.
Varsinkin kun vapaaajastamme kilpailee niin
moni muukin asia. Käydäkö Facessa vai Flixissä,
kas siinäpä pulma.
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Jaksojen lyhentyminen
johtuu myös viraalivideoista. Ne harvoin ovat
muutamaan minuuttia
pidempiä. En usko, että
keskittymiskykymme on
heikentynyt. Kiire vain
on lisääntynyt ja kärsivällisyys heikentynyt. Jos
se ei nappaa heti, se ei
nappaa laisinkaan.
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Ilmoituspalvelu verkossa
Voit jättää ilmoituksesi helposti ja edullisesti uudessa ilmoituspalvelussamme!
Asiakaspalvelun kautta jätettävät kuluttajailmoitukset:
Muuten kuin verkkopalvelumme kautta jätetyistä rivi-ilmoituksista 5 € käsittelymaksu,
kuolinilmoitukset ja surukiitokset 0,15 €/pmm (+alv.) ja muista ilmoituksista voimassaolevan hinnaston muk. valmistusmaksun.
IISALMEN SANOMAT

