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VALVELIVE
Virtuaaliviikko

MA 3.5.  k lo  18
Taiteilijavieraina festivaalin vuoden kuvittaja
Jenny Lucander sekä kirjailija Sanna Tahvanainen

TI  4.5.  k lo  13–15.30
Kieku innostaa lukemaan!
Seminaari kirjallisuuskasvatuksesta kiinnostuneille
Esiintyjinä mm. KIEKU-kirjailijat Tiina Konttila, 
Heidi Silvan, Mikko Koiranen ja Lauri Ahtinen sekä 
sanataidekasvattaja Teija Mursula

KE 5.5.  k lo  18
Taiteilijavieraana lastenkirjailija Tuutikki Tolonen

TO 6.5.  
klo 18 Taiteilijavieraana kirjailija Leena Parkkinen
klo 18.30 Musiikkiteatteri Sansula: 
Pikkuveli ja mainio harharetki (kantaesitys)
Esiintyjinä Sanna-Maija Karjalainen,  
Lauri Marjakangas ja Aarni Kantola
Näytelmä perustuu Leena Parkkisen samannimiseen 
lastenkirjaan.

PE 7.5.  k lo  18
Taiteilijavieraana lasten- ja nuortenkirjailija 
Elina Rouhiainen

LA 8.5.  k lo  18
Vuokko Hovatta kolmisin -yhtyeen konsertti
Esiintyjinä laulaja Vuokko Hovatta, alttoviulisti 
Atte Kilpeläinen ja vibrafonisti Panu Savolainen 

SU 9.5.  k lo  12
Muumiperheen lauluretki -konsertti 
Esiintyjinä Eija Ahvo, Markus Bäckman ja Soili Perkiö

3.–9.5.2021
Lumotut sanat -festivaalin avaa virtuaaliviikko, 
joka tuo kaikkien ulottuville taiteilijavieraita, 
esityksiä, konsertteja ja asiantuntijapuheenvuo-
roja. Virtuaaliviikon ohjelmisto on maksutonta ja 
nähtävissä ValveLiven kautta. Kunkin päivän 
ohjelma säilyy katsottavissa viikon verran. Tutustu 
tarkemmin osoitteessa www.lumotutsanat.fi

www.lumotutsanat.fi
www.unikudelmia.fi
www.kulttuurivalve.fi/valvelive
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Nukahtaisitko 
mieluummin huijarisänkykauppiaan 

antiikkisänkyyn vai Uppiksen 
talviunipesään? Onko unessasi turvallista, 
vai istuuko rintasi päällä painaja? Onneksi 
uniin ei tarvitse uskaltaa yksin, vaan sinne 
on monta saattelijaa: lämpöisiin talviuniin 

johdattaa Unenkuiskaaja hohtavine 
viittoineen, päivätorkkuja tarjoilee Nunnun 

haukotushuiska ja unien avaruuksiin voi 
kulkea nukkumatti Kerkkosen 

luutakopterilla.

Unikudelmia on näyttely yöllä ja päivällä 
kiinni saaduista unista ja unelmista. Se on 
moniaistinen taideseikkailu, joka rakentuu 
kotimaisen kirjallisuuden klassikoiden ja 
upeiden uutuuksien ympärille. Näyttely kuljettaa 
kävijänsä valvemaailmasta unenrajalle, josta 
löytyy lukuisia portteja kohti unien outoja, 
kauniita ja kauheita maailmoja. 
Esillä on mielenkiintoinen kattaus suomalaisten 
nykytaiteilijoiden teoksia, jotka kietoutuvat 
mukaan Unikudelmien kokonaistarinaan.
Lumottujen sanojen vuoden 2017 suurtuotanto 
piipahtaa kiertueeltaan Ouluun. Kotiinpaluun 
kunniaksi Unikudelmia uudistuu: näyttelymaa-
ilmaan rantautuu uusia kirjoja ja taideteoksia. 
Nyt Unikudelmia kertoo yhteensä 36 
suomalaisen kirjan tarinoita. 
Näyttelyn kirjallinen kudelma kurkottelee yli 70 
vuoden taakse, ja mukana on teoksia ihan 
jokaiselle: kuvakirjoja, sarjakuvaa, satuja, 
kuvakertomuksia, novelleja, romaaneja ja tietoa.

Näyttely suomalaisen kirjallisuuden unista ja 
unelmista
3.5. – 6.6.2021
Valvegalleria, Oulu
Vapaa pääsy
Aukioloajat sekä päivähoito- ja koululaisryhmien 
varauskalenteri: www.lumotutsanat.fi

Jenny Lucanderin näyttelyssä on esillä kuvituksia 
Sanna Tahvanaisen kirjoittamasta kirjasta 
Min svarta hund (Musta koirani) sekä 
Riina Katajavuoren kirjoittamasta kirjasta Kaksi kotia.

Jenny Lucanderia on kuvailtu tarkkavaistoiseksi 
lapsen arjen kuvaajaksi. Hän käyttää töissään 
kollaasitekniikkaa, ja lyijykynä on hänen 
lempivälineensä. Jenny piirtää ja maalaa erillisiä 
elementtejä ja kokoaa ne yhteen tietokoneella.

”Nautin saadessani 
tutkia lapsuuden suuria 

kysymyksiä: identiteetin rakentumista, 
oman paikan etsintää, onnea, vapautta 
ja leikkiä. Kuvilleni on luonteenomaista 

ohut, herkkä viiva, ja käytän töissäni 
monia eri materiaaleja. En useinkaan 

tiedä, miltä valmiin kuvan pitäisi näyttää. 
Tuntuu, kuin ratkaisisin ristisanatehtävää 

ilman varmoja vastauksia, yrityksen ja 
erehdyksen kautta. Joskus juuri 
virheistä tulee kaikkein kaunein 

osa kuvaa.

Jenny Lucander
Festivaalin vuoden kuvittaja 2021

Vuonna 1975 syntynyt Jenny Lucander on 
opiskellut lasten kirjojen kuvittamista, luovuutta ja 
tarinankerrontaa Göteborgin yliopistossa. 
Hän on myös yhteiskuntatieteiden maisteri sekä 
sosiaalipsykologian kandidaatti. Jenny on 
työskennellyt päätoimisena kuvittajana vuodesta 
2005 saakka ja tehnyt lukuisia lastenkirjoja 
yhteistyössä monien kirjailijoiden kanssa.

Unikudelmia
Jenny Lucander – kuvat kertovat
Viivan herkkyyttä, maagista tunnelmaa, yksityiskohtia 
sekä valloittavia värejä 
3.5. – 6.6.2021
Kulttuuritalo Valve, Oulu
Vapaa pääsy
Avoinna Valveen aukioloaikojen mukaisesti




