TAITOSAARI
Näyttelyn käsikirjoitus

Kuva: Saarijärven museo, Mika Ruuska

MISTÄ ON KYSE?

Taitosaari oli Taito Keski-Suomi ry:n hallinnoima käsityöelinkeinojen kehittämishanke,
joka toteutettiin kolmessa osassa. Hanke oli avoin kaikille toimintaryhmä Viisari ry:n
toiminta-alueella toimiville käsityöläisille. Hanke kosketti n. 90 käsityön tekijää ja
tiiviisti hankkeeseen osallistui 25 käsityöläistä.
Tarinakone käsikirjoitti Taitosaari3-hankkeen päätösnäyttelyn "Tämä on käsityötä ja
me olemme sen tekijöitä!"
Syksyllä 2010 Saarijärven museossa pidetyn näyttelyn kehyksenä oli koti, joka on
arkinen, tuttu ja luonnollinen ympäristö käsityöesineille.
Näyttelyssä esillä olleet tarinat julkaistiin myös hankkeen kotisivuilla. Tarinakone
myös koulutti käsityöyrittäjiä tarinallistamisesta.

TAVOITTEET

Tavoitteena oli tuottaa erilainen vahvasti elämyksellinen näyttely, joka tuo esiin
käsityöesineiden lisäksi myös tekijät ja heidän tarinansa. Näyttelyn ja tarinoiden
tavoitteena oli samalla myös Kästeet-tuotemerkin lanseeraamisen tukeminen – sekä
näyttelyn aikana että sen jälkeen.

Olipa kerran Sirpa, joka saattaisi tunnistaa
itsensä niin elokuvan Amelieksi, rättisitikaksi
kuin kanaksikin. Henkisesti hengästyneenä
Sirpa voi tokaista, että menen tehtaaseen
töihin. Tässä kohtaa kaverit pudottavat hänet
maan pinnalle toteamalla: ”Ei ne sinua sinne
ottaisi.”
Nuorempana Sirpa kulki sinne ja tänne ja
maailmallakin pitkin ja poikin. Viimein hän
löysi oman tekniikkansa, batiikin. Siinä hän
voi viimein yhdistää niin kuvan, tekstiilin kuin
väritkin. Nyt Sirpan batiikkikuviointi toteutuu
niin kankaissa kuin vaikkapa tarjottimissa.
Myös Sirpan omien kanojen munimat munat
saavat väriä pintaansa. Uuden ystävän kanssa
kankaat taittuvat upeiksi mekoiksi.
Ja Sirpan tarina se jatkuu aina vaan.

Kuva: Netta Mäkinen

ESIMERKKI TAITOSAARI-NÄYTTELYN TARINASTA

ASIAKKAAN KOMMENTIT

"Tarinakone auttoi käsityöläisiä hahmottamaan asiakasnäkökulmasta, kuinka
kiinnostava käsityöläisen persoona ja tarina on. Tarinat toivat positiivisesti ja
lämpimästi henkilöt esille ja niitä oli kiva lukea.
Tarinallistamisen ansiosta saimme näyttelyyn juonen, joka kulki alusta loppuun.
Näyttelyn käsikirjoitus antoi eväät visualisoinnille ja selkeytti myös näyttelyn
rakentajia. Ilman käsikirjoitusta olisimme tehneet norminäyttelyn, jossa
tuotteet olisi vain nostettu esiin. Käsikirjoitukseen kuului koko paketti
oheismateriaaleineen ja avajaisseremonioineen sekä oheistapahtumineen.
Suosittelisin Tarinakoneen koulutuksia ja asiantuntijapalveluita erilaisille
käsityöläisprojekteille, markkinointiin sekä museoille, näyttelyn rakentajille ja
messuosaston tekijöille."
Hannele Heikkinen, Taito Keski-Suomi ry
Toiminnanjohtaja, hankkeen johtaja

http://www.aivia.fi/kadentaitajat/index.htm

