Tilaa Sarjakuvakeskuksen uutiskirje (1–2 kertaa kuussa) sähköpostiisi kirjoittamalla meille osoitteeseen info@sarjakuvakeskus.fi.

Sarjakuvakeskuksen kuulumisia
Kat u taidet ta Bu k a r e stista

© Susanne Kyllönen

Debattia sarjakuvasta
YouTubessa
– Jos sarjakuva on niin marginaalinen ala,
niin miten sitten jonkun hevimetallin viemiseen maailmalle tuntuu riittävän rahaa?
Sarjakuvakeskus järjesti työpajoja ja tapahtumia Nykytaiteen museo Kiasmalla Päin
näköä! – Sarjakuvan uudet muodot -näyttelyn
yhteydessä. Sarjislauantaiden yhteydessä alan
asiantuntijat ja päättäjät keskustelivat sarjakuvan asemasta, yhteiskunnallisista aiheista
sarjakuvassa ja opetuksen tulevaisuudennäkymistä.
Katso videot paneelikeskusteluista os.
www.youtube.com/user/sarjakuvakeskus

Suomessa vierailulla ollut romanialainen
sarjakuva- ja katutaiteilija Alexandru Ciubotariu (s. 1979) maalasi Sarjakuvakeskuksen kahvilan seinään uniikin taideteoksen.
Keskus osallistui Arabian katufestivaali
-tapahtumaan poikkitaiteellisilla tempauksilla.
Galleria Sarjakuvakeskuksen Neliökissanäyttelyn ohella Ciubotariulta julkaistiin
Tarinoita minusta -kirja osana Sarjakuvakeskuksen julkaisuja -sarjaa. Sarja on
tähän mennessä profiloitunut esittelemään
lännessä vähemmän tunnettua itäeurooppalaista nykysarjakuvaa.
Sarjakuvien, kuvitusten ja katutaiteen
lisäksi Ciubotariu on työskennellyt graa-
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fisen suunnittelun ja animaation parissa
sekä kirjoittanut yleisteoksen romanialaisen sarjakuvan historiasta. Nimimerkkiä
Pisica Patrata (suom. Neliökissa) käyttävä
Ciubotariu on myös maansa tunnetuin katutaiteilija, jonka teoksia voi nähdä ympäri
Romaniaa, etenkin maan pääkaupungissa
Bukarestissa.
– On tärkeää tuntea kaupunkitila hyvin,
ja tunnen Bukarestin kuin omat taskuni.
Jos havaitsen jossain tyhjän kohdan tai
mielenkiintoisen muodon, teen siihen
jotain.
Ciubotariun haastattelu on Sarjakuvakeskuksen blogissa os. sarjakuvakeskus.
fi/blogi

kurss it
Ilmoittautuminen syksyn kursseille on käynnissä osoitteessa sarjakuvakeskus.fi. Alennetut hinnat opiskelijoille,
työttömille ja Suomen sarjakuvaseuran jäsenille.
Aikuisille:
• Kuvituskurssi 17.9.–3.12.
• Käsikirjoitustyöpaja 18.9.–4.12.
• Sarjakuvailmaisu 1 & 2 20.9.–15.12.
Lapsille:
• Iltapäiväkurssi 10-15-vuotiaille
• Iltapäiväkurssi 9-10-vuotiaille
• Iltapäiväkurssi 6-12-vuotiaille

Sarjakuvakeskus
Went Kontti
Sarjakuvakeskus Goes Kontti -tapahtuma
toi keskuksen toimintaa 11.–24.6. Helsingin ydinkeskustaan, Lasipalatsin aukiolle
pystytettyyn taidekonttiin. Uudenmaan
taidetoimikunnan kanssa yhteistyössä
pystytetyssä vanhassa työmaakontissa
taiteiltiin muun muassa sarjakuvaa suosikkibiisien sanoista, piirrettiin liikkuvaa
mallia ja kuultiin kontinkielinen luento
aiheesta ”Sarjakuvalla menee lujaa”.
Jos missasit tapahtuman, Sarjakuvakeskus Goes… -tempauksia järjestetään
syksyllä 2012 muun muassa Helsingin
sarjakuvafestivaaleilla, Pietarissa ja Saksan Kielissä.

Työharjoitteluun
Sarjakuvakeskukselle
Haemme työharjoittelijoita eri rooleihin
graafiseen suunnitteluun, tiedotukseen,
kahvioon, tapahtumatuottamiseen, ITpuolelle, tilojen rakentamiseen ym.
Ota yhteyttä info@sarjakuvakeskus.fi.

Kursseja – kauppa – kahvio – galleria
Auki ma-pe 10–18, la 10–16
(25.6.–5.8. kesäisesti ma-pe 12–17)

Netissä lisää tulevia tapahtumia. Mitä haluaisit nähdä, kokea tai oppia Sarjakuvakeskuksella? Ota yhteyttä!

