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Sandra Sitron. Yli metsien ja merien & Yötaivas, 2008
Sandra Sitron (s. 1980 US) &  

Porin Kallelan koulun 6. luokka, Rauman

kuvataidekoulun tekstiilikurssi ja

kansalaisopiston opiskelijat. 

Pysyvä tekstiilitaideteos ”Yli metsien ja

merien” Porin Kallelan koulun 6. luokkalaisten

kanssa (työpajat 17.9. – 27.10.2008) Porin

kaupunginkirjaston lastenosastolle 

Tekstiilimaalaus- ja vahabatiikki työpaja

Rauman kuvataidekoululla 18.9. – 27.11. sekä

työpajan loppunäyttely ”Yötaivas” Pick ’n' Pay

-kaupassa 4. – 29.12.2008

Vahabatiikkikurssi 7.10. – 25.11.2008 lapsille

ja aikuisille Rauman kansalaisopistossa

Vahabatiikkikurssi 15. – 16.11.2008 aikuisille

Rauman kansalaisopistossa..

Oma näyttely Casualties 23.10. – 26.11.2008

Silmäoptikot Palmy Oy:n ikkunassa. 

Residenssi 3.9. – 29.12.2008 

Yksityiskohta ennen vahan poistoa

Yötaivasnäyttely Pick n Pay ruokakaupassa

YLI METSIEN JA MERIEN 

Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto järjesti Raumars-

taiteilijavierasohjelman ja Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston kanssa

Yhteinen moninaisuus -työpajakokonaisuuden, jossa Kallelan erityiskoulun kuudesluokkalaiset

suunnittelivat ja tekivät taiteilijavieras Sandra Sitronin kanssa pysyvän tekstiilitaideteoksen Yli

metsien ja merien Porin kaupunginkirjaston lasten ja nuorten osastolle.

Kirjastoon toteutettava teos tehtiin taiteilijan vetämissä työpajoissa Porin kaupunginkirjaston

luentosalin tiloissa. Työpajat ja tapaamiset pidettiin 17.9. – 27.10.2008.

Yli metsien ja merien -vahabatiikkiteos heijastaa kahden kulttuurin yhdistymistä lintu-teeman

kautta. Teoksessa yli kaksimetrinen lintu on vapaana ylittämään ajatusten, kielten ja kulttuurien

rajat. Teos juhlisti Porin kaupungin 450-vuotisjuhlia ja Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan

maakuntakirjaston 150-vuotisjuhlia. Se toteutettiin osana Euroopan kulttuurienvälisen

vuoropuhelun teemavuotta, jossa Satakunnan lastenkulttuurikeskus oli mukana projektillaan

Yhteinen moninaisuus. Julkistamistilaisuus 13.11.2008 oli osa Pohjoismaista Kirjastoviikkoa.

YÖTAIVAS 

Kuvataiteilija Sandra Sitron opetti syksyn ajan Rauman kuvataidekoulun taidekäsityöryhmälle

vahabatiikkia. Nuoret maalasivat ja värjäsivät omat kasviaiheiset teoksensa. Taiteilijan kanssa

yhteistyössä syntyi Yötaivas -tekstiilimaalaus, jossa ajatuksena oli ilmaista metsän ja yötaivaan

taianomaisuutta yksittäisten henkilöiden antaman panoksen kautta. Kaikki nämä olivat esillä

Pick’n Pay ruokakaupan aulassa.

Yötaivas -teoksessa nuoret noudattivat ennakkoon suunniteltua rakennetta, joka kuitenkin oli

avoin omakohtaiselle tulkinnalle. Tekemänsä ennakkosuunnitelman mukaisesti he käyttivät

värjäyksessä vain kolmea perusväriä, joiden vaaleusasteiden erilaisilla yhdistelmillä saavutettiin

vaihteleva kompositio. Vahabatiikkikangas värjätään useita kertoja ja näin vahaa läpäisemättömät

kohdat värjäytyvät eri tavoin. Vahabatiikin taika mahdollisti viivojen ja tekstuurin variaation

varsinkin kun haluttiin luoda jotain niin ohimenevää kuin öinen metsä.

Taiteilijaresidenssiaikanaan Sandra Sitron odotti näkevänsä pimeän suomalaisen talven ja pienten

valojen valaiseman yön kauneuden. Suomalaisen metsän hän koki ikiaikaisen mystisyyden

paikkana, joka ei ole paljoa muuttunut aikojen kuluessa, ja jossa yö muuttaa sen täydelliseksi.

Yötaivas myös symboloi syvällä ihmisten sisällä olevaa kollektiivista tietoisuutta.

Sandra Sitron toteutti residenssinsä aikana myös pysyvän tekstiilitaideteoksen ”Yli metsien ja

merien” Porin Kallelan koulun kuudesluokkalaisten kanssa Porin kaupunginkirjaston

lastenosastolle. Lisäksi hän piti vahabatiikkikurssin Rauman kaupungin kansalaisopistossa sekä

lapsista että aikuisista koostuvalle ryhmälle7.10. – 25.11.2008 ja viikonloppukurssin

aikuisryhmälle.

Silmäoptikot Palmu Oy:n ikkunanäyttelyssä Kuninkaankatu 10:ssä oli 23.10. – 26.11. esillä Sitronin

akryyliväreillä maalatuista kierrätystekstiileistä koottu Casualites –teos.

http://www.raumars.org/en


Yötaivas Uotilan koululla

Yli metsien ja merien tekijät

Porin kirjasto

Casualties Silmäoptikot Palmu Oyn ikkunanäyttelyssä
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