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Kotiseututatuoinnit - Lahti
Lahden Historiallisessa museossa
esitellään 17 henkilöltä yhteensä 26
kpl Lahti-aiheista tatuointia. Valokuvanäyttely avautuu perjantaina 29.9. ja
se kestää marraskuun loppuun. Näyttelyn kuraattorina toimii Sauli Hirvonen
ja se toteutetaan yhteistyössä Lahden
kaupunginmuseon kanssa, joka tarjoaa
tilat näyttelylle. Näyttely liittyy osaltaan
Hirvosen käynnistämään Kotiseututatuoinnit-hankkeeseen, jossa ajatuksena
on kerätä kuva-aineistoa – kotiseutuhenkisistä ja paikallisidenteettiin liittyvistä
– tatuoinneista. Ne voivat olla kuntien
ja kaupunginosien nimiä, vaakunoita,
rakennuksia, perinnemaisemia, symboleita, sloganeita/tekstejä, urheiluseurojen tunnuksia tai paikallisten yritysten
logoja yms. Hankkeeseen hän sai idean
omista Lahti-tatuoinneista, joista ensimmäiset löysivät iholle jo vuosituhannen
vaihteessa.

Valokuvanäyttely lahden historiallisessa museossa

lahti-tatuoinnit

29.9.-30.11.2017

Hanke kotiseututatuoinnit muodostuivat omaksi käsitteekseen vuoden 2013
tienoilla, kun Hirvonen aloitti keräämään
aineistoa eli tatuointeja tuttavapiiristään.
Seuraavana vuonna hankkeelle avattiin
oma sivusto, jossa esiteltiin siihen mennessä saadut tatuointikuvat. Verkkosivuille kertyi useita kuvia myös muualta
kuin Lahdesta. Sivun tarkoituksena oli
selkeyttää hankkeen perusideaa ja samalla se käynnisti yhä edelleenkin jatkuvan haun kotiseututatuoinneista.
Keväällä 2017 näyttelyä varten kuvattiin
kaiken kaikkiaan lopulta 26 tatuointia,
ja näin Lahti-aineistosta syntyi valokuvanäyttely Lahden Historialliseen museoon. Valokuvaajana ja kuvankäsittelijänä toimi Mika Lintunen ja valokuvat
ovat tulostettu Valopalkki Oy:ssä. Kuvatuissa tatuoinneissa aiheina suosituimpina ovat Lahden vaakunan tulipyörä
sekä radiomastot, on myös jokunen viittaus elinkeinoelämään sekä usea urheiluseura-logo. Valokuvien yhteydessä
olevat tekstit ovat suoria lainauksia henkilöiden haastatteluista.

Näyttelyn toivotaan kiinnostavan erityisesti lahtelaisia sekä kotiseututyötä
tekeviä että sen harrastajia. Yhtälailla näyttely tarjoaa kiinnostavaa nähtävää
tatuoitsijoille ja ylipäänsä tatuoinneista kiinnostuneille.
Lahden kaupunki on avustanut näyttelyä.
Näyttely osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Lisätietoja :
lahenlehti.net > Kotiseututatuoinnit
facebook.com/kotiseututatuoinnit
lahdenmuseot.fi

kotiseututatuoinnit
Näyttelyn suunnittelu/toteutus, tekstit, grafiikka ja ulkoasu
Sauli Hirvonen lahenlehti.net
Valokuvaaja ja kuvankäsittelijä
Mika Lintunen instagram.com/mikalintunen
Yhteistyönä lahtelaisuus
Näyttely ei koostu pelkästään valokuvista, sillä näyttelytilaan tuotetaan muutakin sisältöä. Kokonaisuus rakentuu
viiden eri tahon yhteistyönä, ja se esittelee lahtelaisuutta
eri ilmiöiden kautta.
Ehtaa Lahtea facebook.com/aatetila | lahtiseura.fi
Lahtelaista populaarikulttuuria, historiaa ja suunnittelua.
Aatetilan ideoima, yhdessä Lahti-Seuran kanssa toteutettu
Ehtaa Lahtea -näyttely koostuu Lahti-aiheisista esineistä,
kuvista, designista ja kirjoista vuosien varrelta. Ehtaa
Lahtea -näyttely nähtiin ensimmäistä kertaa Kansantalon
Kioskin ikkunoissa kuluvan vuoden helmi-maaliskuussa.

Light Art In Lahti - Seppo Pessa
youtube.com/user/DrSepe
Video on kokeellinen valomaalausprojekti Lahdesta.
Maalaamiseen on käytetty pääosin tavallisia taskulamppuja
ja kameran pitkää valotusaikaa, luoden taiteellisen
tunnelman.
Video sai alkunsa muutamasta koekuvasta, ja lopulta
materiaalia kertyi videon verran. Äänimaailma täydentää
visuaalisen ilmeen ja lopputuloksena on mystinen matka
Lahden yöhön...
Light Art In Lahti -videoteos vv. 2015-2017. Kesto 6 min.
LAH EST
Esillä on Sauli Hirvosen suunnittelemia tuotteita.
LAH EST -paita on muunnelma ikonisesta RUN DMC -logosta.
Takin hihamerkin logo on aiemmin nähty Lahti-Seuran
teettämissä t-paidoissa. Merkki on teetetty paikallisessa
Painajainen Oy:ssä. Rintamerkki on valmistetttu koivuvanerista laserleikkaamalla Lahdessa Ideaverstaassa.
Esillä myös neljä Lahti-postikorttia, jotka on toteutettu
lahtelaisella pilkkeellä silmäkulmassa.

MUOTOILIJA Marianne Valola valolat.com
Lahtelaismuotoilija Marianne Valolan esillepanossa on
monta Lahti-aiheista designia. Kantava elementtinä Valolan suunnittelma Lahen Raita -kokonaisuus, johon kuuluu
Karkauspäivänhame, -solmio, -kukkaro sekä -lapaset ja
-sukat. Valolan suunnittelemia tuotteita ovat myös Lahtiheijastin ja Lahti-huivi.

Yhteystiedot:
Sauli Hirvonen
Puh. 050 3085303
sauli.hirvonen@gmail.com
lahenlehti.net > Kotiseututatuoinnit
facebook.com/kotiseututatuoinnit
Historiallisen museo amanuenssi
Ilkka Kuhanen
Puh. 044 416 4624
ilkka.kuhanen@lahti.fi

Lahden Historiallinen museo lahdenmuseot.fi
Lahdenkatu 4
Aukio-oloajat: ti, ke, to, pe klo 9-17 | la-su klo 11-16 | maanantait suljettu
Museo on avoinna 20.9. klo 12-17
Lipunmyynti / Info: 03 814 4536

