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Uotilanrinteen koulu, pysyvä teos 

Kanadassa asuva korealaissyntyinen Jihee Min toteutti Uotilanrinteen peruskoulun 7F sekä 8. ja 9.

luokkien kuvataideryhmien oppilaiden kanssa taideteoksen koulun pihalla sijaitsevaan

veistoskehikkoon. Min keräsi kaikilta koulun 400 oppilaalta käsinkirjoitettuna kolme heille tärkeää

sanaa, joiden he halusivat tulevan teokseen ja jotka kuvaavat koulua tai oppilaiden elämää ja

heidän unelmiaan. Tämän jälkeen Jihee Min skannasi eniten kirjoitetut sanat Ystävyys, Perhe ja

Rakkaus, asetti ne päällekkäin ja sahasi sanat aukoiksi vanerilevyihin. Lopputuloksesta tuli melko

abstrakti kuva kustakin sanasta, jossa erillisiä kirjaimia ei pysty erottamaan, mutta joka sisältää

oppilaiden eri käsialat. Oppilaat maalasivat kuvallisen muodon sanoille. Julkistamistilaisuus

pidettiin 21.12.2011.

Käsinkirjoitettu teksti ja käsiala ovat erittäin henkilökohtaisia ja persoonallisia asioita, mitä näkee

nykyään käytettävän melko vähän. Sen vuoksi Jihee Min halusi tuoda teokseen käsialojen kautta

ajatuksen kunkin ihmisen ainutlaatuisuudesta ja yhtä aikaa siitä kuinka olemme samanarvoisia ja -

kaltaisia.

Kolme sanaa kertovat koululaisten arvomaailmasta ja Jihee Min toivoo, että ne yhdessä oppilaiden

värikkäiden maalausten kanssa levittävät positiivista energiaa ympäristöön.

Tom Osmosen 1988 suunnittelemaan veistoskehikkoon ”Timantti” on alunperinkin ollut tarkoitus

toteuttaa oppilaiden tekemiä teoksia, mutta se oli pitkään tyhjänä. 

Residenssinsä aikana marraskuun alusta tammikuun puoliväliin saakka Jihee Min halusi oppia

uuden taidon. Hän aloitti kansalaisopiston kurssilla nypläyksen ja kehittyi lyhyessä ajassa erittäin

taitavaksi. Kotiin viemisiksi lähti nypläystyyny ja -tarvikkeita. Vielä Raumalla ollessaan Min liittyi

torontolaiseen nyplääjien yhdistykseen, jonka jäsenet halusivat hänen kauttaan raumalaisia

pitsimalleja. 

Raumars ry osallistui kolmen taiteilijan teoksilla raumalaisten taiteilijaseurojen ja taideyhdistysten

yhteisnäyttelyyn Taide rakentaa Raumaa 18.2. – 6.5.2012 Rauman taidemuseossa. Jihee Miniltä

näyttelyssä oli esillä Toiveen kolmisointu –veistoksesta leikatut sanat, jotka ovat itsenäisiä

taideteoksia sekä kuvakooste teoksen valmistamisesta Uotilanrinteen koululla.

Toiveen kolmisointu -teoksen valmistumista sponsoroi Silmäoptikot Palmu Oy.

http://www.raumars.org/en
http://www.jiheemin.com/


 (http://www.resartis.org/)  (http://www.taike.韢�/)  (http://www.rauma.韢�/)

 (http://www.erkkipaasikivensaatio.韢�/)  (http://www.satakunnantaidetoimikunta.韢�/) 

(http://www.vakka-suomennuorisosaatio.韢�/)  (http://kordelin.韢�/)  (http://lastenkulttuuri.韢�/)

 (http://rosenlew.net/)  (http://www.raumantaidemuseo.韢�/)

http://www.resartis.org/
http://www.taike.fi/
http://www.rauma.fi/
http://www.erkkipaasikivensaatio.fi/
http://www.satakunnantaidetoimikunta.fi/
http://www.vakka-suomennuorisosaatio.fi/
http://kordelin.fi/
http://lastenkulttuuri.fi/
http://rosenlew.net/
http://www.raumantaidemuseo.fi/

