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Routakehä keikkailee Euroopassa
ja jakaa singleään ilmaiseksi

kulttuuri

LAITILA Laitilalainen melodista death metallia soittava Routakehä jakaa 18.7. ilmestyvää Talvi-singleään ilmaiseksi koko
kahdentuhannen kappaleen digipak-painoksen.
– Meidänkin kaltaisena omakustannebändinä on saanut
huomata, miten levymyynti laskee jatkuvasti. Tuntuu, etteivät
edes keikoilla käyvät ihmiset halua investoida muutamaa euroa
ostaakseen levyn, bändi kommentoi tempaustaan.
Sinkun julkaisun jälkeen bändi tekee yhdentoista keikan
kiertueen Suomessa sekä Puolassa, Slovakiassa, Serbiassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
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Volter Kilpi
-viikolla
puhutaan
kirjastoista
KUSTAVI Tämänvuotisilla
Volter Kilpi -viikoilla puhutaan kirjastoista ja lainoista.
Kulttuuriviikkoa vietetään
Kustavissa ensi keskiviikosta
eli 11.7. lähtien.
Volter Kilpi teki kirjallisen uransa lisäksi pitkän
elämäntyön kirjastoalalla.
Hän oli aikoinaanTurun
yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajana.
Kirjasto-aiheesta keskustelevat mm. runoilija, kirjastonhoitaja Risto Rasa, akateemikko Päiviö Tommila
sekä Suomen kirjastoseuran
puheenjohtaja Jukka Relander.

Kun musiikkiväki ei raota kukkaronnyörejään, laitetaan singleä ilmaiseksi jakoon, tuumaavat Routakehän soittajat.

Ihminen ei sittenkään muutu
Annette Juusela ei päästä katsojaa helpolla Pyhän Ristin kirkon 500-vuotisjuhlanäyttelyssä.
Kuolema, sairaudet ja väkivalta ovat yhtä ajankohtaisia tänään kuin keskiajallakin.
Juha Sinisalo

Näyttelyn aiheet ovat rankkoja,
kuten lapsen kuolema.

RAUMA
KAIJA ULMANEN, LÄNSI-SUOMI

Värit hehkuvat Elvi Rangellin
töissä.

Elvi
Rangellin
töitä Porissa
PORI Lähes suoraan Oy
Palace Hotel Ab:n toimitusjohtajan pallilta taidekoulun penkille siirtynyt Elvi
Rangell on laittanut töitään
esille Porissa.
Rangell valmistui kuvataiteilijaksi vuonna 2007 ja on
sen jälkeen pitänyt lukuisia
näyttelyitä mm. Helsingissä,
Tallinnassa, Tanskassa,
Rovaniemellä, Hangossa ja
Vaasassa.
Elvi Rangellin töitä voi
ihailla Galleria Angelon
kesäsalogissa (Yrjönkatu 3,
Pori). Näyttely on avoinna
22.7. asti.
Gallerian muut taiteilijat
ovat Anja Karkku-Hohti,
Elina Laurinen ja Annuli
Viherjuuri.

nnette Juusela
myöntää, että hän
innostui heti, kun viime vuonna sai kirkkoherra Seppo Sattilaiselta pyynnön valmistella
Pyhän Ristin kirkon Kirkonkellariin kirkon 500-vuotisjuhlanäyttelyn.
Keskiaika kiehtoi häntä. Iloiset ja räiskyvät aiheet eivät taiteilijaa ole milloinkaan kiinnostaneet. Hän on
opiskeluajoista
Lapsia ja naisia
lähtien tehnyt
ei keskiajalla
taidetta mustalla, harmaalla ja
paljon arvostettu.”
valkoisella.
Annette Juusela
Tosin hän teki yhden luonnoksen, jossa oli oranssia väriä
ja joka kuvasti naista liekeissä.
Se sai hylkäystuomion, sillä värimaailma ei yksinkertaisesti istu Juuselan kuvamaailmaan.
Keskiajassa on muutakin euralaistaiteilijaa kiehtovaa kuin
tummat värit.
– Keskiajalla yksi tieto kulki
sata kilometriä päivässä, ellei
sananviejää kolkattu matkalla. Tänä päivänä kauhea määrä
tietoa kulkee tuhannesosasekunnissa toiselle puolelle maailmaa.
– Elän keskiajan rytmissä. Mi-
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Annette Juuselan kookkaat työt kuvaavat keskiaikaa, jolloin Pyhän Ristin kirkko rakennettiin. Fransiskaanimunkit ovat tärkeä osa Kirkonkellarin näyttelykokonaisuutta.
nulla ei ole edes tietokonetta!
Television ja kännykänkin
hän unohti maalatessaan Rauha tälle huoneelle -näyttelynsä töitä. Eristys kesti yhdeksän
kuukautta.
Juusela teki suuret, tummanpuhuvat teokset seurakunnan
tiloissa vain kivenheiton päässä Kirkonkellarista. Tai maalaukset syntyivät, kuten hän itse
sanoo.
– Ei näitä voi tehdä, nämä
syntyvät. Elämä on lahja, sa-

moin taide ja taiteen tekemisen voima.

Lohduton maailma
Annette Juusela valmistautui maalaamaan juhlanäyttelyn teoksia tutkimalla lukuisia
keskiaikaa käsitteleviä tietoteoksia. Lopulta hän valitsi tuekseen Kaari Utrion teokset.
Niistä löytyi asiatiedon lisäksi
runsaasti persoonia ja ihmiskohtaloita, joihin on helppo samaistua.

Juuselan maalauksissa ei nähdä sankareita. Hän halusi antaa
kasvot niille, jotka eivät ole päätyneet historiankirjoitukseen.
Kuvissa on niin spitaalisia kun
kuollut vauvakin. Yhden päivän
ikäinen onkin taiteilijalle läheisin teos.
– Lapsia ja naisia ei keskiajalla paljon arvostettu.
Teosten maailma on lohduton: toivon kipinää ei juuri voi
havaita. Toki keskiajalla iloittiinkin, mutta lopulta kyse oli

eloonjäämistaistelusta.
Luonnollisesti näyttelyn teoksissa on kuvattuina myös fransiskaanimunkkeja, Pyhän Ristin
kirkon perustajia.

Ihminen ei muutu
Näyttelyssä kävijä huomaa nopeasti, että keskiaikaa kuvaavissa teoksissa on havaittavissa
yhtymäkohtia tähän päivään:
kuolemaa, sairauksia ja väkivaltaa.
– Ihminen ei sittenkään muu-

tu, Juusela huokaa.
Hän tietää, että joidenkin ihmisten on vaikea katsoa elämää
pintaa syvämmälle, katsoa silmästä silmään myös niitä vaikeita asioita.
– Taiteen tarkoitus onkin vaikuttaa, ei miellyttää, Annette
Juusela huomauttaa.
◆ Rauha tälle huoneelle
-näyttely Kirkonkellarissa,
Luostarinkatu 1, avoinna
30.9. asti.

Rauma Bluesin lipunmyynti sujuu tutun sutjakkaasti
Kaukaisimmat bluesvieraat tulevat Lapista ja Itä-Suomesta. Yhdeksän artistin joukossa on yksi suomalainen esiintyjä.
RAUMA
MALVIINA METSÄNVIRTA,
LÄNSI-SUOMI
Rauma Blues järjestetään viikon kuluttua 27. kerran. Järjestäjien mukaan lippujen myynti on ollut yhtä tuottoisaa kuin
viime kesänä. Lippuja myydään vuosittain lauantain
Kävijöistämme
pääkonserttiin
noin puolet on
enintään 2 300
kappaletta.
Rauman ulkopuolelta.
Klubit muIhmisiä tulee Lapista ja
kaan lukien viiItä-Suomesta asti.”
konlopun aikaRauma Bluesin puheenjohtaja
na kävijöitä on
Tunnu Pärssinen
noin 3 000.
Lipunmyynti
kiihtyy perinteisesti vielä viimeisellä viikolla.
Siitä huolimatta lippuja saa
oveltakin.
– Olemme erittäin tyytyväisiä myyntiin, Rauma Bluesin
puheenjohtaja Tunnu Pärssinen toteaa.
Tänä vuonna tarjolla on ol-

”

lut myös VIP- sekä majoituspaketteja. Niiden menekistä ei ole
vielä saatavilla tarkkoja lukuja.

RAUMA BLUES 2012

Perjantai 13.7.

Puolet kävijöistä
Rauman ulkopuolelta



Filters (vapaa pääsy)
 Buena Vista klo 20:
Mike Westhues Band
(vapaa pääsy)
 Bar Hovi klo 22 (K-18):
DJ HWY 7, Ruby Jane Show,
Reverend John Wilkins
(liput 12 euroa)

Rauma Bluesiin tullaan kaukaakin.
– Kävijöistämme noin puolet on Rauman ulkopuolelta.
Ihmisiä tulee Lapista ja ItäSuomesta asti.
Turusta ja Porista järjestetty
bussikuljetus on osoittautunut
kannattavaksi, sillä bussit ovat
aina lähes täysiä.
Osa kävijöistä tulee vain
lauantain pääkonserttiin, joka
järjestetään Kukko-areenassa Äijänsuon urheilualueella.
Suurin osa saapuu kuitenkin
jo perjantaina klubi-iltoihin.
He yöpyvät Raumalla ja tulevat
lauantain pääkonserttiin.

Erja Lyytikäinen
ainoa suomalainen
Rauma Bluesiin on kaiken kaikkiaan tulossa yhdeksän esiin-

Cafe Sali klo 19: The Drifting

Liikennejärjestelyissä
muutoksia
RAUMA
LÄNSI-SUOMI

www.raumablues.com

Rauma Bluesin kuljetaan tänä
vuonna Hankkarintien kautta.
Teollisuuskadulta ei pääse parkkipaikalle.
Parkkipaikkakin on pienempi
asvaltointitöiden vuoksi. Rauma
Bluesin järjestäjät kehottavatkin
autoilijoita jättämään auton esimerkiksi Karin kentälle.
Taksipiste on siirtynyt Äijänsuon urheilualueen alaparkkipaikalle.

Vuonna 2007 Raumalla
esiintynyt North Mississippi All
Stars haluttiin saada uudelleen

esiintyjäksi tänä kesänä. Bändi
on tämän hetken yksi johtavista bluesin uudistajista.

Lauantai 14.7.
Kukko Areena (K-18, ovet
avautuvat klo 16): Pääkonsertti
klo 17: Ruby Jane Show,
Reverend John Wilkins,
Erja Lyytinen, Lou Ann Barton,
North Mississippi Allstars
 Bar Hovin jatkot klo 24–04:
The Uplifters


Reverend John Wilkins kuuluu Rauma Bluesin esiintyjäkaartiin.
tyjää, joista Erja Lyytikäinen
on ainoa suomalainen.
– On tärkeää, että esiintyjät

ovat erilaisia. Tulossa on nuoria esiintyjiä ja Raumalla ennenkin esiintyneitä. Tietysti

luvassa on sekä perinteistä ja
modernimpaa bluesia, Tunnu
Pärssinen luonnehtii.

