#FBPLL??UCTGUU¬YUYù¬Uz)GNNP)GùCM¬?MPGUU?? "bƓ

.ÂF Ę¼º»Ã

8¼½L»½¼LÃ¾F F
+ ¼Lºº F

3VUGTCU

3VUGTCU
 $$   

űĚ Ě  Ě
  Ě
'GT?MNCOL?VQVOEGOF?MMGUVLTCOQ¬¬UæT
VVBCTU?¬¬OCOUPGTUPJ¬SJCTUCMN¬TU¬
L?VQVOEGOù?MUVVTUPOLPLPVLTGGOCG
TYOUYOYUYLTGNGCMGTCTUG "bƑ

'FNGTCU
 $!!( 

* 

,Ě   ĚĚ
2   Ě

)VVTGùVPUG?T+GGO?FPM?F?SJPGUUCMCCTPGUU?N??O)?MGOL??
PQCUU?J?SUP2?SLLPTCOJPFBPMM?F?SNPOGLL?MCGSGMM¬ "b|ѵŋƕ

0?OTL?M?GTCOL?UVU?GUCGMGJ?OùCU¬N¬U
OVPSGTPOES?ăUGUYæQ?J?UTU?SUU?TGù?U
)CGUCMCCMU¬ "bƐƑ

Tervetuloa

HIEKKARANNAN
PUUTARHALLE

0$,1267$-$
$

7HKRNNDLPPDW
DWW
PDUNNLQRLQWLUDWNDLVXW
UD
DWN
NDLVXW
HHVWD
\KGHVW¦RVRLWWHHVWD
/¸\G¦WOHKWLEU¦QGL¦PPHPDLQRVUDWNDLVXLQHHQMDRKMHLQHHQ
N¦WHY¦VWL\KGHVW¦RVRLWWHHVWDPHGLDP\\QWLVDYRQPHGLDIL

Amppelit
Neilikat

20 €
3€

Lumihiutaleet

12 cm:n ruukussa

3 kpl/12 €
Pelargonit

4 kpl/10 €
Aukioloajat:
Ark 8–20, la 8–14, su 10–20
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Sen myötä olen nyt yllättäen
Ylä-Savossa, hän hymyilee.

Ylä-Savo ja graﬃtit. Yhdistelmä ei ole sieltä kaikkein
tunnetuimmasta päästä.
–Täällä Keiteleellä olen
nähnyt yhden graﬃtin. Se
on Leppäselän koulun viereisessä sähkökaapissa, Keiteleen kunnan nuoriso-ohjaaja
Emmu Nousiainen sanoo
naurahtaen.
–Skene ei varsinaisesti
ole mikään päätähuimaava.
Mutta uskon, että se lähtee
nousuun, kun asiasta tuodaan oppia, hän jatkaa.
Urbaani taidemuoto otti
Keiteleellä ensi askeleitaan
keskiviikkona ja torstaina,
kun ranskalainen katutaiteilija
Infoe piti nuorille harvinaista
graﬃtityöpajaa. Paikalle saapui puolenkymmentä aiheesta
kiinnostunutta.
–Onhan tällainen taide
ihan siistiä. Mutta aiemmin olen maalannut spraylla
pelkästään mopon katteen,
17-vuotias Tino Pöntinen
sanoi.

!bbhh-Ŋbbv- oli iisalmelainen Riikka-Liisa Kajanus.
Nainen muisti ystävänsä, kun
Ylä-Savoon haluttiin graﬃtioppia maailman huipulta.
Ensimmäisen kerran Infoe
kävi Suomessa viime kesänä. Tuolloin hän oli Iisalmen
kuvataidekoulun vieras ja
pisti oppilaiden kanssa
uusiksi muun muassa erään
iisalmelaisen taloyhtiön kerhotilan seinät.
Tällä kertaa mies kiertää
seutukuntaa opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman
Kulttuurista siivet ja juuret
-hankkeen tiimoilta.
–Kun kysyimme YläSavon nuorilta verkossa,
millainen kulttuuri heitä
kiinnostaa, katutaide sai yli
50 prosentin kannatuksen,
Kajanus kertoo.
–Päätimme, että vastataan
kysyntään sitten kunnolla.
Vastaanotto on ollut innostunutta, hän jatkaa tyytyväisenä.
Neljä kuntaa kiertävissä työpajoissa nuoret saavat vapaat kädet toteuttaa
graﬃtin, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa Infoe
auttaa ja sparraa parhaansa
mukaan. Mukana ohjaamassa on myös sarjakuvataiteilija Johanna ”Jupu” Kallio.
–Tavallaan tämä on osoitus siitä, että graﬃteista on
tullut yleisesti hyväksyttyä
valtavirtaa, Infoe miettii.
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-hvbr࢜b࢜bm;m työpaja
alkoi tutustumisella graﬃtien historiaan. 1970-luvulla syntynyt taidemuoto oli
kymmenien vuosien ajan
rikollista alakulttuuria, mutta nyttemmin se on alettu
hyväksyä yhä laajemmin
osaksi taiteen ”salonkikelpoista” kirjoa.
–Nykyään graﬃtimaalarin on mahdollista tavoitella pääsyä taidegallerioihin,
Infoe kertoo.
–Kun minä aloitin
1990-luvun alussa, tilanne
oli toinen. Jokainen graﬃti
oli laiton, maalareita paheksuttiin ja yhteiskunta oli meitä vastaan, hän muistelee.
Infoe ei käytä julkisuudessa omaa nimeään. ”Toisessa
elämässään” hän kertoo olevansa 38-vuotias graaﬁnen
suunnittelija Etelä-Ranskasta. Graﬃtit saivat hänet kiinnostumaan taiteesta ja ovat
miehelle yhä elämäntapa.
–Nuorena kiersin maailmaa spraypurkkien kanssa.
Graﬃtit olivat koko elämäni ja kehitin tyyliäni erittäin
pitkälle.
–Vuonna 2007 tapasin Los
Angelesissa Riikka-Liisan.
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;b|;Ѵ;;m graffiti syntyi
kunnan nuorisotilan seinälle. Paikka oli Emmu Nousiaisen mukaan kaivannut väriä
jo parisen vuotta.
Pielavedellä valmistuu
lauantaina teos linja-autoaseman seinään. Iisalmessa maalataan ensi viikolla
ainakin Iisalmen Sanomien takapihan muuria sekä
Luuniemen betoniporsaita.
Kiertue päättyy ensi perjantaina Kiuruveden nuorisotilalle.
–Se on näillä näkymin
ainoa paikka, jonne grafﬁtia ei tehdä seinälle, vaan
levyille, Kajanus kertoo.
–Mutta kyllä Ylä-Savo saa
tästä aika mukavasti väriä.
Eikö vain?
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