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Nykytaiteen kesänäyttely Sepän talolla: Johanna Sinkkosen Maailma huoneessani - yhteisötaiteellinen
ryijynäyttely herättää ihastusta ja kauhistusta
Maailma huoneessani on RaumArs residenssin stipenditaiteilijan Johanna Sinkkosen tilallinen paikka- ja
kontekstisidonnainen yhteisötaideprojekti. Halpavaatteen matkaa kuvaavassa Maailma huoneessani
-yhteisötaiteen työpajoissa kudottiin miniryijyjä kangasjätteestä. Osallistujia tuli Rauman lisäksi Helsingistä,
Turusta ja Porista asti.
Sepän talon näyttelytilaan on rakentunut näistä miniryijyistä näyttely, joka on ensivilkaisulla pehmeä ja
houkutteleva, turvallinen. Näyttelyn yhteydessä on dokumentaatio Maailma huoneessani -projektin
vaatejätteen määrästä ja alkuperästä. Tämä kertoo asian nurjan puolen. Näyttelyssä on esillä kokonaisuus,
jossa jokainen projektin osallistuja on läsnä, kokonaisuus johon moni pystyy samaistumaan. Kokonaisuus
jossa maailma on huoneessani. Kokonaisuus, joka on aikamme kuva.
Yhteensä miniryijytyöpajoihin osallistui 162 henkilöä ja he tekivät yhteensä 163 miniryijyä. Eri materiaaleja
ryijyissä on käytetty 17, joista eniten T-paitoja 103 kpl. Maita joista materiaalit olivat tulleet oli 25, joista eniten
Bangladeshista 55 kpl.
Dokumentaatiota vaatejätteen määrästä on pystynyt seuraamaan koko projektin ajan Maailma huoneessani
nettisivuilta, jonne on kerätty tietoa myös valmistusmaasta. Projektin edetessä Sinkkonen on keskustellut
osallistujien kanssa muun muassa siitä, mitä vaatteen valmistusmaa tarkoittaa, millaisen matkan vaate on
Suomeen tullessaan tehnyt ja mitä vaatteille tapahtuu kierrätyksessä. Tekstiiliteollisuuden vanhanaikaisen ja
suunnattoman saastuttavan ”valmista, ota ja hävitä” mallin vuoksi tekstiilijäte valikoituikin Maailma
huoneessani -projektin päämateriaaliksi.
Tilallisen paikka- ja kontekstisidonnaisen yhteisötaideprojektin on toteuttanut taiteilija ja tuottaja Johanna
Sinkkonen (1983) osana RaumArs 2021 residenssiohjelmaa. Sinkkosen töitä on ollut monilla eri festivaaleilla
ja näyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Sinkkosen työskentelytapa yhdistää menetelmiä yhteisö-,
paikkakohtaisesta ja mediataiteesta, luoden näin taidetta yli tyylilajien. Sinkkonen kierrättää materiaaleja niin
paljon kuin mahdollista ja etsii usein materiaali-inspiraatiota kirpputoreilta.
Sinkkosen suuntautuminen yhteisötaiteen ja soveltavan taiteen alalle on motivoinut kiinnostus vaikuttaa
yhteiskuntaan ja halu viedä taideprosesseja paikkoihin, joissa niitä ei yleensä koeta. Hänen
työskentelytapansa eroaa usein yleisestä galleriatoiminnasta ja siksi hän etsii myös uusia vaihtoehtoisia tapoja
esitellä töitään yleisölle.
Sinkkonen viettää stipenditaiteilijana RaumArs residenssissä 5 kuukautta ajalla maalis-heinäkuu 2021.
NÄYTTELY AVOINNA
21.6.-18.7.2021
ma-pe 12:30-18
la-su 12-15
suljettu juhannuksena 24.-27.6.

OSOITE
Sepän talo
Alfredinkatu 3
26100 Rauma

Maailma huoneessani -projektia juhlitaan Suomen kuvataiteen päivänä 10.7. klo 10-18 Sepän talolla,
tervetuloa!
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
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MAAILMA HUONEESSANI -PROJEKTIN OSALLISTUJAT
Ryhmät:
Eurajoen kuntouttava työtoiminta, Eurajoki
Kodisjoen koulu 5. ja 6. luokka, Rauma
Fructus-hanke Rauma, Rauma
Fructus-hanke Pori, Pori
Rauman freinetkoulu 3., 4. ja 5. luokka, Rauma
Rauman Seudun Työnhakijat ry, Rauma
Attendo Rauman Aalto, Rauma
Ecole Areva MLF de Rauma, Rauma
Häplänperän Valittajat, Rauma
Vasaramäen koulu 6. luokka, Turku
Katulähetyksen Lukko Ut-lasten ja nuorten harrastusryhmä, Rauma
Yksittäiset henkilöt:
Raija Kuisma, Pori
Leo, Lotte ja Emma Pouwels, Helsinki
Tiina Arvo, Rauma
Marja Turunen, Rauma
Marjo Viitama, Rauma
Katja ja Silja Paavilainen, Turku

Projektia on tukenut Taike, Alfred Kordelinin -säätiö, Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, mixa.fi
Lisätietoja ja kuvia:
www.maailmahuoneessani.fi / Johanna Sinkkonen / johanna.sinkkonen@gmail.com / 050 371 8167
www.raumars.org Hannele Kolsio - RaumArs / raumars@raumars.org / 044 054 5419

