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Sari Kivinen. VAIHDETAANKO ROOLEJA?, 2009

Sari Kivinen (s. 1981 AU) 

Rauman kaupunginkirjasto, 29.4. - 29.5.2009 

Sari ohjaa roolileikkejä Malmin koululla

Maaliskuun alussa Raumars taiteilijavieraaksi saapunut australialainen Sari Kivinen on

työskennellyt Malmin erityiskoulun oppilaiden kanssa. Mukana oli oppilaita myös Nummen

koulusta. He ovat kevään aikana koulussa toteuttaneet esittäviä roolityöpajoja ja tehneet niihin

Rauman kaupunginkirjastossa esillä olevia pukuja, naamioita ja roolitarpeistoa.

Heti ensimmäisenä koulupäivänään Sari Kivinen tarkkaili kuvia, joita koulussa käytetään

kommunikaation ja opetuksen tukena. Näiden inspiroimana hän kirjoitti tarinan ja kuvitti sen niin,

että oppilaiden oli helppo tarttua sisältöön. Roolityöpajat ja performanssit toteutettiin muutaman

oppilaan ryhmissä. Työpajan aluksi kerrottu tarina johdatti oppilaat ja opettajat keskustelemaan

erilaisista rooleista, jotka olivat oppilaille helposti tunnistettavia: kolme lasta, opettaja, kolme

eläintä (karhu, kenguru ja ankka), kuningas, kuningatar, prinssi, noita ja enkeli. Taiteilijan

kiinnostuksen kohteena oli tutkia performanssien aikana myös kaksoisrooleja - miten tarinan

lapset muuttuivat eläimiksi, ja millainen on lasten tapa sopeutua tarinassa vaihtuvaan rooliin.

Oppilaat tekivät tarinaan liittyviä esineitä, pukuja ja rekvisiittaa, joita myöhemmin käytettiin

performansseissa. Jokainen teki naamion ja/tai kruunun sekä vaikutti prosessiin omilla

valinnoillaan esineiden muodoista ja koristeista. Pukujen ideointi ja valmistus lähti myös

oppilaista, ja varsinkin vanhemmat oppilaat suunnittelivat useita pukuja eri rooleihin.

Työpajojen viimeisessä vaiheessa oppilaat tutkivat eri rooleja fyysisten harjoitteiden kautta, joissa

perehdyttiin roolihahmojen liikkeisiin, ääniin ja käyttäytymiseen. Jokainen ryhmä esitti vuorollaan

tarinan eri kohtia ja hyödynsi esityksessä aiemmin valmistettua rekvisiittaa ja puvustusta.

Loppuesityksessä oppilaat pääsivät eläytymään vaihtoehtoisiin tapoihin liikkua, puhua ja

käyttäytyä.

Sari TM Kivinen (synt. Brisbane, Queensland, 1981) on australialainen Sydneyssä työskentelevä performanssi-, installaatio-,

video- ja valokuvataiteilija, joka taiteessaan tutkii roolileikkejä ja erilaisia sosiaalisen käyttäytymisen muotoja. Kivinen on

valmistunut Western Sydney yliopistosta taiteiden kandidaatiksi 2004 ja ilmaisutaiteen terapeutiksi 2006. Kivinen on

esiintynyt laajalti Australiassa sekä Aasian maissa ja osallistunut projekteihin kuten 10:10 (Singapore 2003) ja Designfesta:

Through a Strangers Eyes (Tokyo 2005). Hänen viimeaikaisimmat yksityisnäyttelynsä ovat olleet The Role-System (MOP

Projects Sydney) sekä Roles to Make or Break (Don't Look Gallery Sydney). Raumars taiteilijavierasresidenssissä Kivinen on

kesäkuun loppupuolelle saakka.

KIITOS Candida Oy, Rauma.

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

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

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

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