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Valveen sanataidekoulun Unikudelmia-näyttely keräsi ennätysyleisön ja avautuu 
syyskuussa Helsingissä 
 

”Upein näyttely ikinä!” 
”Uskomattoman ihana! Kuin toteutunut unelma, outo ja upea. Kiitos!” 
(poimintoja Unikudelmien vieraskirjasta) 

 
Elämyksellinen Unikudelmia-näyttelymaailma keräsi Lumotut sanat -sanataideviikkojen aikana 22.4.–
16.7. Valvegalleriaan ennätykselliset 14 500 kävijää! Ohjattuihin näyttelyopastuksiin ja erilaisiin 
työpajoihin osallistui sanataideviikkojen aikana yli 4000 henkilöä, joista lapsia ja nuoria oli reilu 3500. 
 
Unikudelmia on suunniteltu kiertonäyttelyksi. Näyttelykiertue käynnistyy Helsingistä, kun Unikudelmia 
avautuu Helsingin Annantalolla 14.9. Näyttely on Annantalolla avoinna 17.12.2017 saakka. Helsingistä 
Unikudelmia siirtyy Kotkaan Merikeskus Wellamoon, jossa se on esillä alkuvuodesta 2018. 
 
 
Unikudelmia on näyttely suomalaisen kirjallisuuden unista ja unelmista. Se on kirjallisuuslähtöinen 
näyttely, jonka jokainen yksityiskohta löytyy sen taustakirjallisuudesta: 31 suomalaisesta yötä tai unta 
käsittelevästä teoksesta. Näyttelyn kirjoista vanhin on Marjatta Kurenniemen vuonna 1947 julkaistu Unikon 
satuja ja uusin, oululaisen Satu Alajoen Valon sankari, on julkaistu tänä keväänä. Unikudelmia on 
mahdollista kokea elämysnäyttelynä, mutta sen maailmaan voi myös syventyä kirjallisuuden kautta joko 
ennen tai jälkeen näyttelyvierailun. Valveen sanataidekoulu on laatinut jokaiseen näyttelyn teokseen 
sanataideharjoituksia, jotka ovat näyttelyn verkkosivuilla vapaasti käytettävissä (www.unikudelmia.fi). 

Unikudelmia on erityisesti lapsille ja nuorille suunniteltu elämyksellinen näyttelymaailma 
sekä aikuisiakin ihastuttava taidekokemus. Näyttelyssä on esillä myös mielenkiintoinen kattaus 
suomalaisten nykytaiteilijoiden teoksia – sen maailmassa kaikenikäiset voivat astua kirjojen kansien 
sisäpuolelle, unien toiseen todellisuuteen. (Anna Anttonen ja Kati Inkala) 
 
Unikudelmien työryhmä on aiemmin tuottanut palkitun Saareen-näyttelyn, joka on kiertänyt Suomea yli 
kymmenen vuotta ja jonka on nähnyt yli 70 000 kävijää. 
 
Osia Unikudelmia-näyttelykokonaisuudesta on esillä Kiimingin Syke-talolla 2.9. saakka.  
 
 
Lisätietoja:  
 
Anna Anttonen (p. 044 703 7541) ja Kati Inkala (p. 044 703 7543) 
 
Katri Tenetz (p. 044 703 7544), näyttelyn tuottaja  
Maaria Rousu (p. 044 703 7546), näyttelyn tiedottaja 
 
etunimi.sukunimi@ouka.fi 
 
www.unikudelmia.fi / www.lumotutsanat.fi / www.kulttuurivalve.fi  
 
 
Mediakuvia: www.unikudelmia.fi/medialle  
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Unikudelmia on Valveen sanataidekoulun näyttelytuotanto, joka oli ensi kerran esillä Lumotut sanat – 
lasten ja nuorten sanataideviikoilla kulttuuritalo Valveella huhti–heinäkuussa 2017. Unikudelmia on osa 
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. 
 
Unikudelmia-näyttelyä on ollut tekemässä iso joukko oman alansa ammattilaisia. Näyttelyn taiteellisessa 
ydintyöryhmässä ovat mukana Anna Anttosen & Kati Inkalan (alkuperäisidea, käsikirjoitus, 
näyttelysuunnittelu ja sanataidekasvatusmateriaalit) lisäksi Heidi Kesti (näyttelysuunnittelu, visualisointi ja 
lavastus), Petri Haapakoski (lavastus ja lavasterakentaminen), Anssi Laiho (äänet), Maria Littow (seitit ja 
verkot) sekä Tiina Paaso (tuotantoassistentti ja kuvataiteilija). 

Näyttely kätkee sisäänsä valittuja 
tekstikatkelmia kaikista kirjoista. Sitaatit 
uppoavat osaksi näyttelymaailmaa ja 
muodostavat yhdessä uusia kokonaisuuksia. 
(Kuvat: Juuso Haarala.) 

Unikudelmien näyttelymaailmasta haluttiin 
maanläheinen ja käsinkosketeltava, pehmeistä 
materiaaleista tehty. Mukana on paljon 
elementtejä, jotka koostuvat kirjaimellisista 
kudelmista. (Kuvat: Juuso Haarala.) 


