


12.00 - 18.00 Festivaalin infopiste avoinna
Rettiginrinne

12.00 - 17.00 Kangaskassityöpaja Carrying with us 
Rettiginrinne

16.30 - 16.40 Otteita nykysirkusteoksesta Wigsby 
Yliopistonkatu 22

17.00 - 17.10 Otteita nykysirkusteoksesta Kiljaise ennen kuin 
tipahtaa
Yliopistonkatu 22

17.30 - 17.40 Otteita nykysirkusteoksesta Vagabond 
Yliopistonkatu 22

20.00 - 02.00 Avajaisklubi 
Bar Ö:ssä 

Videoteos Eat Dirt, esiintymässä Hermaja



12.00 - 18.00 Festivaalin infopiste avoinna
Rettiginrinne

12.00 - 18.00 Eat Dirt-videoteos 
Nähtävillä looppina infopisteellä Rettiginrinteessä

13.00 - 15.00 Urban Anatomies Teleport-työpaja 
Lähtö 13.00 infopisteeltä Rettiginrinteestä

14.00 ja 17.00 Ihmisruukku 
Lähtö Kirjan Talolta

14.00 - 18.00 Täyden palvelun ajatushautaamo-työpaja 
Linnankatu 24

16.00 . 18.00 Urban Anatomies Teleport-työpaja 
Lähtö 16.00 infopisteeltä Rettiginrinteestä

12.00 - 18.00 Festivaalin infopiste avoinna
Rettiginrinne

12.00 - 18.00 Eat Dirt-videoteos 
Nähtävillä looppina infopisteellä Rettiginrinteessä

14.00 - 16.00 Kelluva olohuone 
Aurajoessa Pennisillan kupeessa

14.00 ja 17.00 Ihmisruukku 
Lähtö Kirjan Talolta

20.00 - 02.00 Päätösklubi 
Kirjakahvila 

Esiintymässä 

Severi Peura & Selvänäkijät 

64mula 

DJ Mooncrobe



Infopiste
Rettiginrinne, Turku

Avoinna klo 12-18

Festivaalin ajan 20.-22.8.

Lisätietoa nettisivuilla
www.olohuone.org



MILJA MOILANEN: 
EAT DIRT 

Köyhä ei voi olla keskiverto, siihen 
tarvitaan ostovoimaa. Köyhä ja lihava 
yksinhuoltaja yrittää saavuttaa suomalaisen 
unelman muuttumalla mahdollisimman 
tavalliseksi. Tasapaksu ja tavanomainen 
tarina vie katsojan matkalle harmaan 
arjen ihmeelliseen maailmaan. Löytyykö 
usvaverhon takaa lauantaimakkaran 
makuinen paratiisi?
 
Eat Dirt (2019) on teos suomalaisesta 
arvomaailmasta ja parodia Olet mitä 
syöt-tosi-tv-sarjasta. Teos on ollut 
esillä suomalaisissa gallerioissa sekä 
kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. 
Milja-Liina Moilanen (s.1989) on poliittista 
mediataidetta tekevä taiteilija, joka 
flirttailee teoksissaan populaarikulttuurin 
ilmiöiden sekä elokuvakerronnan metodien 
kanssa. Moilanen on vuonna 2019 
Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 
valmistunut kuvataiteiden maisteri. 
Hänet valittiin vuoden 2019 turkulaiseksi 
taiteilijaksi.

VAFT-yhteistyöteos

Esitykset:
Torstai 20.8. klo 20.30 
(Avajaisklubi, Bar Ö)

Perjantaina 21.8. ja lauantaina 
22.8. nähtävissä festivaalin 
infopisteellä Rettiginrinteessä 
klo 12.00 - 18.00

Teokset ELINA LAINE : 
KOHTAAMISIA 
OSALLISUUDEN JA 
ULKOPUOLISUUDEN 
RAJOILLA; ERILAINEN 
TAVALLINEN ARKI

Teoskokonaisuus on saanut alkunsa 
halusta ja tarpeesta mahdollistaa 
taiteen kokeminen ja tekeminen myös 
erilaisissa suljetuissa ympäristöissä sekä 
elämäntilanteissa, joista taiteen äärelle ei 
ole helppoa pääsyä. Kokonaisuudessa 
esille nousevat yhteisöllisyyden merkitys 
hyvinvoinnin osatekijänä ja yksilön 
asettuminen osalliseksi yhteiskuntaa tai 
kokemus sen ulkopuolelle jäämisestä. 
Teosten aiheet muistuttavat siitä, että on 
olemassa monenlaista arkea. Ihmisten 
kokemukset tavallisesta arjesta ja sen 
sisällöistä voivat olla keskenään hyvin 
erilaisia.

Ohjatusti ja yhdessä kirjoitetuissa 
runoteoksissa äänen saavat eri ikäiset 
osallistujat, jotka ovat potilaita, asiakkaita 
tai asukkaita hoitolaitoksissa, osastoilla 
ja muissa sellaisissa olosuhteissa, joissa 
osallisuuden kokemus rakentuu aiempaan 
tai yleisesti totuttuun nähden eri tavoin. 
Runoilija, kuvataiteilija ja taideterapian 
opiskelija Elina Laine on ohjannut 
yhteisöllistä taidetyöskentelyä, josta 
teosmuodon saaneet tekstit syntyvät. 
Myös Laine itse sanoittaa kohtaamisten ja 
prosessin eri vaiheiden aikaisia huomioita, 
havaintoja ja tunteita runon keinoin.

Runoviikko-yhteistyöteos

Aika: Koko festivaalin ajan

Paikka: Virtuaaligalleria 
Olohuoneen nettisivulla











Taideyhdistys Olohuone ry:n perustivat 
lokakuussa 2005 seitsemän eri alojen 
taiteilijaa: Kati Jelekäinen, Marja Kangas, 
Emma Puikkonen, Suvi Solkio (os. Aarnio), 
Sanna Vainionpää, Timo Väntsi sekä Topi 
Äikäs. He perustivat vahvan paikallistaiteen 
edustajina yhdistyksen järjestääkseen 
uudenlaista kaupunkitapahtumaa julkisessa 
tilassa. Ensimmäinen festivaali järjestettiin 
kesäkuussa 2006, mistä lähtien Olohuone 
306,4 km2 on vakiinnuttanut paikkansa 
Turun taide- ja kulttuurikentällä. Tapahtuma 
sai nimensä kaupungin pinta-alan 
mukaisesti, josta 245,7 km2 on maata ja 
loput vesialueita.

Olohuone ry:n pyrkimyksenä on 
edesauttaa taidekentän marginaalista 
nousevia uusia suuntauksia, jotka voivat 
olla interventiota, pelejä, installaatioita, 

työpajoja, performans seja, keskusteluja 
ja paljon muuta. Edistämme taiteilijoiden 
työskentelymahdollisuuksia Varsinais-
Suomessa. Taiteilijoiden hyvinvointi ja 
viihtyvyys sekä eri taiteenalojen välinen 
yhteistyö on ollut alusta asti Olohuoneelle 
tärkeää.

Tapahtuma mahdollistaa arkisen 
ympäristön kokemista toisin. 
Vuorovaikutteinen osallistuminen teoksiin 
synnyttää kokemuksia, jotka voivat 
vaikuttaa yhteiskunnallisiin käytäntöihin 
sekä normeihin ja muuttaa niitä. Samalla 
tapahtuma työllistää taiteilijoita, joille 
teosten sijainnit julkisissa paikoissa suovat 
tilaisuuden toimia suorassa yhteydessä 
sekä yleisöön että ympäristöön.





Olohuone.org


