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Valosaasteen sfasta
Taiteilija
Hanna Haaslahti toi valon
ja värin Porin Etelärantaan.
i:+i-"::.r"

JarmoHuida
Pori
Todellista pimelttä on enää
vaikea kokea. Elämme keskellä valosaastetta. Tällai-

Yön kahdeksan

seen 1'rnPdristöön on haastavaa luoda valotaidetta.

Valotaideteos Porrn Suo-

Valotaiteilija Hanna Haaslahti otti kuitenkin haasteen

vastaan, ja eilisestä illasta
lähtien hdnen valoteoksensa Yön kahdeksan hetkeci valaisee pyslwästi Porin Suomalaisen Klubin julkisivua
Etelärannassa.
- Se oli työnimi, mutta kuvaavampi nimi sille voisi olla

Skerho, johon liitryy mielikuvia räikeydestä

salaperäislydestä, Haaslahti sanoo.
ja

Teos on kansainvälisen
uran luoneen taiteilijan synnyinkaupungistaan saarna tilaus. Hämmentämdssä on o1lut monta kokkia mutta monien tuskanhikeäkin nostattaneiden vaiheiden jiilkeen tuloksena on onnistunut soppa.

rueus

syntyi hyvrissäyhteis-

työssä Porin seudun

Nykytai-

hetkeä
:naLaisen KLubin jul"kisiV

USSA,

Tekijä vaLota teiLija Hanni,
Haastahti.
Netjä profiitivataisinta heilastavat seinään kahdeksan siLhuettikuvaa yöLtisistä taivaankappaLeista
ja otennoista.

Kuvat hyödyntävät taton
a rkkiiehtuuria,
Käynnistyvät päivittä n
håmäräkytkimittä.
Toteutus nykytaideyhdis
tys Lupaus ja Suoma[airen KLubi, Svenska Ktubben sekä yksityiset yritykset ja henkiLöt,
i

os, Kerttu Ho rilan M aire, on
lunastanut paikkansa kau-

punkilaisten sydåimissä. N1t
Laitinen-Laihoa r,ähän jänniuäii, miten käy tiillä kertaa.
--

Viimeksi järjestimme

teen tukiyhdistys Lupauksen
j a Suomalaista Klubia hallinnoivien tahojen kanssa- Ja mikäpä olisi syntyessä, kun Lupauksen puheenjohtaja Pau-

kutsukilpailun. N1t halusin
kokeilla ratkaisua, jossa taiteilija ja paikka oli jo val-

liina Laitinen-Laiho istuu

on Porin oma

myös klubin hallituksessa.

pitää tukea omia ihmisiä, jotka ponnistavat omasta maa-

N1,t hiin on ihan täpinöissädn uudesta teoksestaja sa-

moin on klubin hallituksen
puheenjohtaja Teijo Virtanen, joka on mukana myös

miiksi valittu. olen aina ihas-

tellut Hannan töitä, ja hiin

tlttö. Meidiin

perästä, Pauliina LaitinenLaiho hehkuttaa.

takaan kiistoja. Samassa pa-

riisÄrrl t=oxsEEN ei ole saatu eikä haettu julkista rahoitusta. Kaikki raha on yksityisistä taskuist4 kuten Lupauksen periaatteisiin kuuluu.

ketissa on Svenska Klubben.

Juuri näin pitää ollakin,

taloa hallinnoivan yhtiön
hallituksessa. Niiin ei slntynyt eturistiriitoja eikä mui- Olimme jo pitkäiin miettineet talon valaisemista, sanoo Teijo Virtanen. Nyt tar-

erityisesti taloudellisesti vai-

keina aikoina: Yritykset ja
yhdistykset mukaan tuke-

joutui ainutlaatuinen tilai-

maan taidetta.

suus tehdä se uudella tavalla.

-Porissa tuetaan mielelläiin Åssiä, mikä on ihan hie-

Lupaulisen edellinen kau-

Valoteoksen aikatautu meni toputta tiukatl.e. Kuviot synnyttävät muotit eivät otisi ehtineet
kohdalta.
kentän haastavaksi kulttuurin tukemiselle, Pauliina Lai-

tinen-Laiho sanoo.

Yllättävän helposti "kerjuusta" silti selvittiin, vaikka teos ei ihan pikku rahalla

sgrtyrrltkäiin. Tekniset ratkaisut olivat vaativia.
Olennaista oli, että Hanna

P

paat kädet, vain paikka oli
mäiirätry ja kaino toive siitä,
että teos jollain tavalla hei-

trendi Euroopassa ja Cedercreutz toi sen tdnne. Hänei-

jastelisi paikallista historiaa.
Ja heijasteleehan se. Hanna Haaslahti löysi ajatuksen
teokseensa toiselta valon ja
varjon taiteilijalta, vapaaherra Emil Cedercreutzilta.

Iä, minulla on tässä ajassa
toisenlaiset vålineet, sanoo
HannaHaaslahti.
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nÄrnN VÄLINEENSÄ ovat
niin modernia tekniikkaa,

