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Vedenkierto – Waterways -näyttelyn punaisen kierrätyskajakin voitti salolainen Eija
Panttila
Vedenkierto – Waterways -näyttelyssä on esillä kuvanveistäjä Marjukka Korhosen ja mediataiteilija Raimo
Uunilan teos Halusin mennä uimaan. Teos ottaa kantaa kollektiiviseen meren saastuttamiseen. Halusin
mennä uimaan -teokseen liittyy kolme kantavaa elementtiä, joista keskeisin on taiteilijoiden tekemä
rikosilmoitus meren saastumisesta poliisille. Teokseen liittyy myös yhteisöllinen mahdollisuus ilmoittautua
syyllisiksi ja punaisen kierrätyskajakin arvonta lohdutuspalkintona.
Ilmoittautuneiden kesken arvottiin kierrätyskajakki, jonka arvonta pidettiin perjantaina 17.10. klo 17.00 Salon
taidemuseo Veturitallissa. Arvonnan valvojana toimi rikosylikomisario Pertti Läksy Salon poliisista ja
onnettarena Asta Heinonen Veturitallista. Punaisen kajakin käyttöönsä kesäksi 2009 voitti salolainen Eija
Panttila. Teoksen taiteilijat olivat varsin tyytyväisiä, että palkinto jäi Saloon.
Halusin mennä uimaan -teokseen näyttelyssä kävijät ovat tehneet runsaasti kuvitteellisia ilmoittautumisia
syyllisiksi kollektiiviseen meren saastuttamiseen. Teokseen osallistuneet ovat pohtineet
ilmoittautumiskaavaketta täyttäessään omia arkisia tekoja, joilla on merta saastuttava merkitys.
Tässä esimerkkejä:
”Pyysin isääni viemään minut kouluun, vaikka olisin voinut mennä pyörällä bussipysäkille.”
”Syntymällä ja olemassaolollani olen vaikuttanut luonnon ja veden jatkuvaan saastumiseen, elän vieläkin ja
saastutan.”
Halusin mennä uimaan -teoksesta ollaan tekemässä dokumenttielokuvaa. Veturitallissa kuvattiin perjantaina
17.10. uusia otoksia. Elokuvaa varten kuvattiin kävijöiden ilmoittautumisia ja tunnustuksia. Materiaalia saatiin
runsaasti.
Halusin mennä uimaan -teos on esillä Vedenkierto – Waterways -näyttelyssä Salon taidemuseon
Veturitallissa 26.10.2008 asti. Kollektiiviseen meren saastuttamiseen voi ilmoittautua syylliseksi myös
verkkosivuilla www.uimaan.net, jonne kerääntyy koko ajan uusia tunnustuksia ja infoa.
Taiteilijat käynnistävät verkkosivuilla uuden palkintokampanjan tulevan talven aikana. Teos leviää
installaationa sekä elokuvana näyttelyissä ja festivaaleilla.
Kierrätyspalkinnon lahjoitukseen on osallistunut Welhonpesä Oy.
Taustaa
Teokseen liittyy oikea rikosilmoitus 6070/R/164387/08. Rikosilmoituksen teko oli kummallinen tapahtuma,
joka taltioitiin kaikkien ihmeteltäväksi. Meren on ilmoitettu saastuneen 9.9.2008. Tutkinnan johtajana on
rikosylikomisario J. Mäkelä.
Halusin mennä uimaan -teokseen liittyy kuvitteellinen ilmoittautuminen syylliseksi kollektiiviseen meren
saastuttamiseen. Se on rikos, josta on vaikea tuomita oikeasti ketään. Voit kuitenkin osallistua teokseen ja
puhdistautua verkkosivuilla www.uimaan.net.
Lisätietoja näyttelystä: kuraattorit Tuula Nikulainen gsm: 040 745 1097 ja Georg Dietzler sähköposti:
welcome@dietzlerge.org (vain englanniksi) sekä museonjohtaja Laura Luostarinen gsm: 044 778 4884.
Lisätietoja Halusin mennä uimaan -teoksesta: kuvanveistäjä Marjukka Korhonen, gsm: 0400-591 045 ja
mediataiteilija Raimo Uunila, gsm: 040-540 2855
Lehdistökuvia: www.halikonlahti.net/media ja www.salontaidemuseo.fi/press

