- Seuraava Lupaus-teos

tuLee Poriin ja on niin näyttävä, et-

tä kukaan ei voi otta sitä näkemättä, sanoo Pautiina Laitinen-Laiho.
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Lupaus Poriin,
galleria
Tuk*rolmaan
HelenaLaine
Pori
Lupaus ! -yhdistys perustet-

tiin

2009, ja se lupasi tuoda

Poriin uuden taideteo,ksen
kolmen vuoden vdlein" Ensimmäisenä saatiin Kerttu

HorilanMaire2OlO"

galleriaa Tila on ykköspai-

talla öste.malmila ja slksi
innostuin asiasta kun ystävätilr tiedusteli.

- Markkinat ja kulttuuri

ovat tääIlä melko erilaiset,
ja paljon on vielä opittavaa.
Suornalainen taide on tääL:;i"
tosi kovassa kurssissa. T\rlin

viikko sitten Omanista.
Yhdistyksen perustajajäsen
ia haltituksen puheeniohtaia, tohtori Pauliina LaitinenLaiho, onko kilpailu vireillä?

- Lupaus-palkinto 2013
on lähestyrnässä. Vuoden
olemme tehneet töitä rnatalalla profiililla. Teos tulee Poriin ja on niin näyttävä, että kukaan ei voi olla
sitä näkemättä rnutta keskustelua tulee taatusti" Tiedotamme asiasta heti kun

mahdollista. Pori on kult-

tuurikaupunki henkeen ja
vereen, ja sen ansiosta hanke on edennythyvin"

-Nyt valitsimme paikan

ja taiteilijan valrniiksi. Mukana on useita yhteistyökumppaneita ja kohde on

- Galleristi, joka on ku

ninkaallisen perheen jiiseri,
haluaa aloittaa yhteistyön.
§öståin sitä juuri. Kuukauden päåistä liihden Burmaan
tapaamaan yåtä kansainvälistä taidekontaktia.

Mitä kuuluu taideväärennysrintamalle? Onko tutlut
eteen uusia väärennöksiä?
- \Iåärennöksiä on vähiin

viiliä. Pari päivää sitten oli
yksi ulkomaisen tunnetul

taiteilijan

grafi ikkaväären-

nösjuttu. Olen jättänyt vä-

hän vähemmälle ranskalaisten impressionistien
maalausten moderoinnin,
koska huijareita ja väärennöksiä on maailmalla tuossa hintaluokasia

ihin lii-

yksityinen. T!östä tulee hyvin spektaakkelirnainen.

kaa.

Onko vatintaraati sama kuin

Onko uusia kirjoia tulossa?

aiemmin?

-Lupauksen hallitus on
osittain vaihtunut paikkakunnaltamuuton tai työkiireiden lrroksi. Varainhankinta ja muu valmistelutyö
Lupauksessa vaatii paljon

- Olen kirjoittamassa

uutta kirjaa taiteen keräi-

lyn psykologisesta perspektiivistä eli olen siirtymässä
sij oittamisesta j a rikollisurrdesta aivan uudelle alueelle.

Mitlaisia taideasiantuntijan

vaatii suurta taustatutkimusta ensin.
-Viime aikoina olen antanut asiantuntij alausuntoj a

töitä sinulla on menossa

oikeusjuttuihin, muun mu-

iuuri nyt?
- Terveiset Tlrkholmasta.
Olen perustamassa tänne

assa

aikaa muilta töiltä.

Se

SDP-vaalitaidejuttuun.

Muita aiheita tulee talven
aikana vielä lisää.

