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muttatal
Kansantoritla virisi vitkas keskustetu iutkisesta taiteeesta.
Arja Kujansuu ihmetteli, miten Per Kirkebyn tiitiportti voidaan joka kesä peittää ruman jäätetökioskin taakse.
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JOHANNALEPPÄNEN
Eura

Kulttuuriväki
vaatii taidetta
uimahalliin
ei ole juuri nä-

Arto Järvelä kaivaa
laukustaan esseharpan.
Toisesta kassista paljasfiru

kampiliira.
Nimien perusteella vekottimia
on haastavaa tunnistaa. Esineiden ulkonåikö ei jätä tulkinnan
varaa soittimiahan ne ovat.

Kansanmuusikkq

tai peli-

manni, Arto Jiirvelillä on mon-

JUHAARO

tåinnössä se

Pori

kynyt.

useassa yhtyeessä esimerkiksi

-Taiteen pitiiisi olla itsestiiän selvyys eikåi ylimäåiråiinen lisä rakennushanketta,
muistutti Henry Merimaa.

Pinnin pojissa Kimmo Pohjosen kanssa sekä Nordik Treessä Erikoista on, että Suomessa

Porin uudesta uimahallista
ttrlee myös näyttävåin nykytaiteen tyyssija, ainakin jos
kulttuuriviiki saa tahtonsa läpi. Satakunnan Kansan Kansantorilla tiistaina pidetyssä
keskustelussa nousi vahvasti esille ajatus, että julkisiin
ja muihinkin suuriin rakennushankkeisiin pitåiisi aina
hankkiamyös taidetta.

-Uutta uimahallia ei tu-

Taiteen hanli:kimisvelvoite

kaan usein esiinny kotimaas-

ehdoksi, kun kaupunki myy

sa Etninen musiikki kiinnostaa
maailmalla ja siellä ulvilalainen
Jiirvelåikin sitä soittaa.

arvotontteja tai kaavoittaa
uusia alueita

Keskustelu julkisesta taiteesta keräsi Kansantorille

kolmisenkymmentä henkilöä Keskustelussa pohdittiin
muun muass4 millaista uutta

ko kaikki luvata tekevåimme
parhaamme tämåin eteen?
uhosi Porin seudulla vaikuttavan nykytaiteen tukiyhdistys Lupauksen puheenjohtaja Pauliina Laitinen-Laiho ja sai yleisöltä osakseen
myöntyväähyminiä
Lupaus ryon jo Porinkaupungille aloitteen, että niin
kutsuttu prosenttiperiaate
otettaisiin käyttöön julkisis-

taidetta Pori tarvitsisi. Vil-

rakennushankkeissa
Ajatuksena on, että tietty
pieni osa rakennuskustannuksista varattaisiin taiteen
hankkimiseen. Tiihiin on Porissa suostuttu periaatteessa
jo vuosia sitten, mutta käy-

vuosisatoja kuultua kansanmusiikkia soittava Jäirvelä ei kovin-

voitaisiin esimerkiksi asettaa

le ilman taidetta. Voimme-

sa

ta rautaa tulessa Mies soittaa

-Varsinkin Liinsi-Suomi on
hiljaista kansanmusiikkialuetta. Porissa on Pori Folk ja siellä

kuulee kansanmusiikkia. Muuten pitää lfiteä kauemmaksi.

leimmiistä pa;istii oli ehdotus
kerrostalon kokoisesta piire-

Jiirvelåin mukaan suomalaiset
eivät viilttiimäträ tied:L että kotimaassa on korkeatasoisia kan-

korista torille.

sanmuusikoita

Yhtä mieltä keskustelijat

-Nyky-yhteiskunta on mitä
kultttruri-

olivat siitä että Porin kaupunkikuva sieäisi vielä pal-

on. Se on vfiemmåin

tilapåiistii julkista taidetta"

tokoneelta.

jon lisä sekä pysyviiä että

Menovinkld
a Lupaus 2010 -kutsukitpailun tuonnokset uusiksi jutkF
siksi taideteoksiksi ovat esittä Kansantorilta Satakunnan
Kansan aulassa, Pohjoisranta 11, 29. tammikuuta

astiketto 9-16.30.

orientoitunutta. Moni varmaan
luuleg että musiikki tulee tie-

Pelimannien sukua
J?iryelåin isåin puolen suku tu-

lee Kaustisilta. Siellä Parolassa syntynyt Arto Jiirvelä vietti

lapsuutens4 vaarins4 mestari-

pelimanni Johannes Jiirveliin
soittoa kuunnellen.

- Kansanmusiikki kiehtoi. Se,
että soitettiin jotain soitinta ja
pys§rttiin tuottamaan ääntä
Jåirvelåin elåimä ei ole ollut

pelkkää pelimannimusiikkia.
Nuorena miehenä hiin soitti oqnnia ia rockia rummuilla

Pelimanni Arto Järvetä
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