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I see you -mediataideteoksessa kohdataan osallistujat nähdyiksi ja kuulluiksi
Varissuolla toimivan Turun Tyttöjen Talolla on mahdollisuus osallistua monikanavaiseen
interaktiiviseen
I see you -mediataideteokseen torstaina 9.12. klo 16-18. Teoksen taltiointi
nähdään 13.12. alkaen kolmen viikon ajan Kaupunginteatterin taideseinällä.
I see you on turkulaisen kuvataiteilijan Johanna Sinkkosen jo seitsemättä kertaa toteutettava
monikanavainen interaktiivinen mediataideteos, jossa yllättävät kohtaamiset luovat teoksen hengen.
Tässä teoksessa teos ei valitse kokijaansa, vaan kokija valitsee teoksen: - Olen toteuttanut teostani
vuosittain vuodesta 2017 asti osana isompia tapahtumia ja pandemian myötä omana itsenäisenä
tapahtumana. Teosta on muokattu jokaisen toteutuksen luonteen mukaan ja sen taiteellinen ja
merkityksellinen osuus on kasvanut joka esityksen jälkeen. Tänä vuonna lisänä on esimerkiksi viime
vuoden Me-talon teoksesta mukaan tarttunut Jonita Arema, joka toimii teoksen Kuuntelijan roolissa.
-Viime vuoden teoksen vastaanotto oli huikea ja teoksen käsitteellisyys nosti vahvojakin tunteita
pintaan., Arema muistelee. -Tässä maailmassa ei kaikilla ole ystäviä tai kontakteja. Ja vaikka olisikin,
monilla tunne näkymättömyydestä on riistävä., Sinkkonen lisää.
Vuoden 2021 I see you toteutetaan yhteistyössä Turun Tyttöjen Talo Varissuolla kanssa, jonka
tiloissa keskellä Varissuota teos toteutetaan. Tyttöjen Talon kohderyhmänä ovat alueen 10–16
-vuotiaat tytöt sukupuolen moninaisuus huomioiden. Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja
kulttuurisensitiivistä, jolla tarkoitetaan ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana itsenään sekä
sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien avaamista, purkamista ja
laajentamista. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen
muotoja, mutta niitä ei uusinneta kyseenalaistamatta. Kulttuurisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä
huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä.
-Tärkeintä toiminnassamme on, että kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat. Toimintaa toteutetaan
kävijöiden ideoiden ja toiveiden pohjalta – yhdessä tehden., kertoo Nouran Al-Emara, yksi Turun
Tyttöjen Talo Varissuolla ohjaajista. -Yksi ihmisen syvimmistä tarpeista on tarve tulla nähdyksi,
kuulluksi ja kohdatuksi. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tarve tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi.
Kun nämä täyttyvät, vaikuttaa se suoraan itsetuntoon ja hyvinvointiin., lisää Hanna Majabacka toinen
Varissuolla toimivista ohjaajista.
Lisäksi Tyttöjen Talo tekee työtä tyttöjen perheiden, erityisesti äitien kanssa. Talo tarjoaa monenlaista
ryhmätoimintaa, yksilöllistä tukea, retkiä ja tapahtumia. Varissuon toiminta on osa Turun Tyttöjen
Talon toimintaa. Turun Tyttöjen Talo on osa Auralan Nuoret ry:n toimintaa jota ohjaa
taustaorganisaatio Setlementtiliiton arvot: edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista
oikeudenmukaisuutta.
-Turun Tyttöjen Talon ja I see you- teoksen arvot todella kohtasivat. Ja kun Johanna pyysi meitä
mukaan, emme miettineet tätä kahta kertaa., Majabacka kertoo. -Mediassa Varissuo esitetään usein
negatiivisella tavalla, mutta täällä asuvat eivät koe Varissuota niin. Taide on yksi väylä osoittaa tämä
ja siksi onkin mahtavaa, että meidän tytöt pääsevät niinkin keskeiselle paikalle kuin
kaupunginteatterin seinälle!, Nouran hymyilee.
Teokseen voi osallistua torstaina 9.12.2021 klo 16-18 Turun Tyttöjen Talo Varissuolla. Teoksen
kaikille avointa tallennetta voi seurata 13.12.21-2.1.22 Kaupunginteatterin taideseinällä. Teosta voi
seurata myös verkossa osoitteessa www.iseeyou.johannasinkkonen.com klo 16-18 välisenä
aikana, jonka jälkeen teoksen tallenne on katsottavissa samasta osoitteesta 2.1.2022 asti. Turun
Tyttöjen Talo Varissuolla toivottaa kaikki Varissuon ja lähialueen tytöt ja naiset tervetulleeksi ottamaan
osaa teokseen sekä katsomaan sitä verkossa tai Kaupunginteatterin taideseinällä, tervetuloa!
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Teoksen mahdollistaa Turku 2029-säätiö, Turun Kaupunki ja Turun Tyttöjen Talo. Turku viettää
Euroopan kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlaa vuonna 2021. I see you toteutetaan osana
merkkivuoden ohjelmaa. Teoksen toteuttaa kuvataiteilija Johanna Sinkkonen.
I see you – torstaina 9.12.2021 klo 16-18
Turun Tyttöjen Talo Varissuolla (Katteluksenkatu 4, 20610 Turku)
ja verkossa www.iseeyou.johannasinkkonen.com .
I see you – 13.12.21-2.1.22
Kaupunginteatterin taideseinä (Itäinen Rantakatu 14, 20800 Turku)
ja verkossa www.iseeyou.johannasinkkonen.com .
Lisätietoja ja kuvia: johanna.sinkkonen@gmail.com / 050-3718167 / www.johannasinkkonen.com
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