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Lumotut sanat -festivaali kutsuu matkalle Unikudelmiin

Lauantaina 22.4. Valvegalleria muuttuu Unikudelmiksi! Kevään Lumotut
sanat -festivaalin suurtuotanto Unikudelmia on näyttely suomalaisen
kirjallisuuden unista ja unelmista. Se on lapsille ja nuorille suunniteltu
elämyksellinen näyttelymaailma ja kymmenien teosten, taiteilijoiden ja
tekijöiden vuoropuheluna punoutunut ihmeellinen kudelma. Tietoa
festivaalista ja näyttelystä löytyy osoitteista www.lumotutsanat.fi ja
www.unikudelmia.fi. Avajaisviikonlopun ja festivaalin ohjelma ja vieraat
löytyvät tiedotteen toiselta sivulta.

Unikudelmia kertoo yli kolmenkymmenen suomalaisen kirjan tarinoita. Näyttelyn jokaisella pienellä ja
suurella esineellä ja yksityiskohdalla on oma, näyttelykirjallisuudesta löytyvä tarinansa. Näyttelyn kirjoista
vanhin on Marjatta Kurenniemen vuonna 1947 julkaistu Unikon satuja. Kaikkein uusimman, oululaisen Satu
Alajoen Valon sankarin julkistamista juhlitaan sunnuntaina 23.4. osana Lumottujen sanojen
avajaisviikonloppua.
”Unikudelmien maailmassa voi astua kirjojen kansien sisäpuolelle, unien toiseen todellisuuteen.
Näyttely on valtava – se oli pitkään itsekin kuin utopistinen unelma, josta aloimme haaveilla liki
vuosikymmen sitten.” (Anna Anttonen ja Kati Inkala, sanataideviikkojen taiteelliset johtajat.)
Unikudelmien työryhmä on aiemmin tuottanut palkitun Saareen-näyttelyn, joka on kiertänyt Suomea yli
kymmenen vuotta ja jonka on nähnyt yli 70 000 kävijää.
Unikudelmia-näyttelyn ja kevään festivaalin avajaisjuhlia vietetään lauantaina 22.4., jolloin näyttelyn
taiteilijatiimi on valmiina kertomaan tarinansa. Avajaisissa voi myös seurata, kuinka festivaalin vuoden 2017
kuvittaja Satu Kontinen maalaa ja viimeistelee Unikudelmien Tähtisumua. Kahvila Konst o. Delissä on esillä
Ville ja Aino Tietäväisen kirjakuvituksia teoksesta Vain pahaa unta, ja Valvesalin lämpiössä sekä
Sarjakuvagalleriassa leikkikavereita odottelee pienten sanataiteilijoiden ikioma Riimikissan kotikolo.
Avajaisviikonlopun sunnuntaina 23.4. klo 14.30 juhlitaan oululaisen esikoiskirjailija Satu Alajoen ja
kuvittaja Ella Kurjen kirjanjulkistajaisia. Tapahtumassa kuullaan, kuinka Valon sankari -kirjan tarina sai
alkunsa ja kuka tuo sankari, Valve-Ville, oikein on. Samana päivänä vietetään myös festivaalin ensimmäistä
Sanataidesunnuntaita: klo 15 Unikudelmia-näyttelyssä on ohjelmassa kaikille avoin tarinatuokio ja klo 15.20
opastettu näyttelykierros.
Tiedustelut (ja mm. haastattelupyynnöt sekä mediakuvat):
Kati Inkala ja Anna Anttonen, sanataideviikkojen taiteelliset johtajat, p. 044 703 7543 tai 044 703 7541
Maaria Rousu, sanataideviikkojen tiedottaja, p. 044 703 7546
etunimi.sukunimi@ouka.fi
www.lumotutsanat.fi / www.unikudelmia.fi / www.facebook.com/lumotutsanat / www.sanataidesanoja.fi
Unikudelmia-näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa.
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AVAJAISVIIKONLOPUN AIKATAULU
Lauantai 22.4.
klo 10 Avajaiset
klo 10–13 Pop up -kirjakauppa Kirjava sekä Oulun kaupunginkirjaston pop up
klo 10.30–13 Sanataiteellisia työpajoja
Valveen ala-aulaan ja kahvila Konst o. Deliin avautuvissa sanataidepajoissa on luvassa mm.
unilankakudelmia, painajaisten reseptejä, Nukkumatin seikkailurata sekä karhujen talviunipostia!
klo 11 Taiteilijatapaaminen: Satu Kontinen
Teatteri Akseli Klonk esittää avajaisjuhlapäivänä (www.akseliklonk.fi)
klo 11 Minä näen korvillani, 3–103-vuotiaille
klo 13 Tuulentaittaja, 3–103-vuotiaille
klo 15 Myttynä mattona, 0–100-vuotiaille
Myttynä mattona on viikolla 15 ensiesityksensä saava suomalaisiin kansanrunoihin perustuva
vauvateatterinäytelmä.

Sunnuntai 23.4.
klo 14–16 Pop up -kirjakauppa Kirjava
klo 14.30 Valve-Ville Valveella, Satu Alajoen ja Ella Kurjen kirjanjulkistusjuhlat
klo 15 Sanataidesunnuntain tarinatuokio
klo 15.20 Sanataidesunnuntain opastettu näyttelykierros

SANATAIDEVIIKKOJEN ESITYKSET, TAPAHTUMIA JA VIERAITA













Sanataidesunnuntait 23.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6. ja 11.6.
tarinatuokio klo 15, opastettu näyttelykierros klo 15.20
su 23.4. klo 14.30: Valve-Ville Valveella, Satu Alajoen ja Ella Kurjen kirjanjulkistusjuhlat
to 4.5. klo 18: Unihiekkakuun naamiaisjuhla, vieraana mm. kirjailija Sanna Tahvanainen
pe 5.5. klo 18.30: Lumottu ilta – kirjallinen ilta nuorille ja aikuisille, vieraina mm. kirjailijat Tuutikki
Tolonen ja Laura Ertimo
klo 20.30: Lumotun illan elokuva – Iso kiltti jätti
pe 5.5. klo 21: Varjojen piiri -konsertti, mukana mm. Hannibal, Ailu Valle ja Amoc
la 6.5. klo 13–16: Tarinanpyydystäjän iltapäivä – sanataidepaja 12–18-vuotiaille (Tuutikki Tolonen)
su 7.5. klo 16: Soiva Siili ja runopoika Daniel Helakorpi: Riimiks-konsertti
su 14.5. klo 14 ja 16: Katti Matikaisen Kirjamylly -esitys
su 21.5. klo 13 ja 14: Riimikissan runokonsertti
su 28.5. klo 13.30: Uppo-Nalle -elokuva
su 4.6. klo 13: Hassut hurjat hirviöt -elokuva
pe 9.6. klo 12–15: Onnelin kesäinen lukuseikkailu -kirjapiknik Ainolan puistossa

