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Lupaus-ldsa
kutsui yksitoista
-lruvataiteilijaa

SATAKUNNAN KANSA
Pori

Vain taivas on rajana - tai-
teilijalla on vapaat kädet
teoksen tekemiseen maalle,
veteen tai ilmaan Porin kes-
kustassa Toivottavaa on, että
teos on siellä, missä ihmiset
kulkevat ja että teos herät-
tiiä yleisemminkin keskuste-
lua julkisesta taiteesta ja sen
mahdollisuuksista

Tiimä on läihtökohtana uu-
delle Porissa toteutettavalle
kuvataiteen Lupaus-kilpai-
lulle. Sen ensimmdiset taitei-
jat on valittu.

- Kilpailulla halutaan nos-
taa esiin Porin ja låihialueen
taiteilijoita sekä Poria taide-
kaupunkina, toteaa filosofi-
an tohtori, taideasiantunti-
ja Pauliina Laitinen-Laiho,
joka on uuden kutsukilpai-
lun tuomariston puheenjoh-
taja.

Mukaan ensimmdiseen kil-
pailuun kutsuttiin kuvataitei-
lijat Marjo Heino-Fihlman,
Kerttu Horila, Kari Kuisma,
Helena Laine, Laura Lilja,
Jussi Matilainen, Henry
Merimaa, Paavo Paunu, Es-
ko Railo,Veiio Setälä jaPasi
Vainionpää.

- Kutsuttujen valinnassa
otettiin lahjakkuuden ja jo
hankitun ammatillisen ar-
vostuksen lisäksi huomioon

taiteilijoiden §§ tuottaa
uuden aikakauden innova-
tiivinen taideteos.

Kutsutut taiteilijat tekevät
luonnosehdotukset teok-
sistaan tammikuun alkuun
mennessä. Niiistä toteutta-
vaksi valittava voittajatyö jul-
kistetaan helmikuussa.

Palkintosumma on 20000
euroa Kutsukilpailuja on tar-
koitus jatkaa kolmen vuoden
vdlein.

Porin seudun nykytaiteen
tukiyhdistyksen Lupauksen
perustajat ovat Laitinen-Lai-
hon lisliksi Mirva Kalmi Me-
ditekstiilist?i sijoitusjohtaja
Tiina T\rorila Nordbasta se-
kä Mainostoimisto Pundan
toimitusjohtaja Riikka Me-
risalo.

-voittajaksi halutaan va-
lita taideteos, joka todella
kohottaa Porin esteettistä il-
mettä ja lisää siten elinympä-
ristön laatua-

Kutsukilpailun tuoma-
ristona on puheenjohtajan
Laitinen-Laihon lisåiksi Tai-
dekeskus Salmelan toimin-
napjohtaja Tuomas Hoik-
kala sekä Porin kaupungin
edustajina taidemuseon joh-
taja Esko Nummelin ja Porin
kaupungin kairpunkisuunnit-
telupäällikkö Olavi Mäke-
lä. Kulloiseenkin kilpailuun
kutsutaan erikseen vielä kut-
suvierastuomari.
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MAR]KOLEHMAINEN
Pori

Keskiaikaisen Pohjan-
lahden rantatien valjas-
taminenmatkailuunon
pitkiillä. Nyt käynnissä on
kulttuuritien tunnuksen,
imagonjabriindin hah-
mottelu.

- Valtakunnallisen matkailuties-
tatuksen hakeminen edelffiää
ainakin yhden naapurimaakun-
nan osallistumista Satakunnan
lisäksi, ja tästä rieuvotellaan
parhaillaan. Matkailutietä voi
vaihtoehtona kehittää myös
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