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Olohuone 306,4 km2 on kaupunkitaidetapahtuma, joka 
järjestetään vuosittain kesäkuun alussa Turussa. Kaikille avoin 
ja eri taiteenalat yhdistävä tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden 
kokea taidetta yllättävissä paikoissa ja tilanteissa. Olohuone 
kannustaa ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja näkemään 
asuinympäristönsä toisin. 

 

Vuoden 2014 tapahtuma hakee teoksia teemalla ”Ai miten niin klisee?” 

 

Kyllä jokainen tietää, millaisia suomalaiset ovat: juroja metsäläisiä, jotka 
puukottavat toisiaan kännissä. Miehet eivät itke, naiset ovat huonoja kuskeja, 
lapset pelaavat koko ajan tietokoneella ja entäs se nykyajan nuoriso sitten.  

Toimintaelokuvassa pahis ei kuole koskaan ja puhuu aina ulkomaisella aksentilla. 
Teatterissa näyttelijät huutavat koko ajan ja siirtyvät paikasta toiseen juoksemalla. 
Miesrunoilijalla on baskeri ja viikset. Räppärin musiikkivideolla on aina 
vähäpuheisia naisia ketkuttelemassa. Ja montako kukka- tai hedelmävatiasetelmaa 
maailmaan mahtuu? 

 

Kliseisiä ajatuksia riittää. Erittäin originellisti wikipediasta kopioituna klisee tarkoittaa 

kulunutta ideaa tai ilmaisua, jota käytetään esimerkiksi taiteen alalla. Kliseet eivät ole aina 

virheellisiä tai epätarkkoja, vaan ne voivat olla totta, itsestäänselvyyksiä. Kliseiden ja 

stereotypioiden raja on joskus häilyvä. 

 

Rakkaus syttyy ensi hetkestä, se on ikuista ja jokaiselle on se yksi oikea. 

 

Siis, miten asioista tai ilmiöistä tulee kliseisiä ja miksi ne ovat ikuisia? Kuka kliseitä käyttää, 
kuka niitä keksii, ovatko ne vaarallisia? 

 

Taide on sisäänpäin kääntyvää, elitististä hörhöilyä ja taiteilijat juovat 
inspiraatiotaan odottaessa. Ei se mitään taidetta ole, sellaista osaa mun/mun 
siskon/mun naapurin lapsikin. 

 

Voiko kliseitä kyseenalaistaa? Voiko taide tehdä sen? Voitko sinä tehdä sen? Nyt sinulla on 
ainakin mahdollisuus: 

Osallistu vuoden 2014 Olohuone-tapahtumaan KLISEE -teemaisella teoksellasi ja auta meitä 
tekemään maailmasta parempi, haastamaan asioiden lokeroimista ja näkemään kliseet toisin. 
Maailma ei ole mustavalkoinen, ja välissä on sitä harmaatakin. 



 

Ehdota teostasi! 

Teoksesi tulee sijoittua Turkuun. Teos voi olla esimerkiksi paikkaa kommentoiva installaatio, 
kiertokävely, interventio, kaupunkipeli, performanssiesitys, audiovisuaalinen tuotos tai 
kaupunkitilaan liittyvä kirjoitus, luento tai työpaja. Etsimme myös teoksia ja esityksiä 
festivaaliklubeille. 

Teosehdotuksia voivat tarjota yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt. Ehdotuksen tulee 
sisältää työsuunnitelma, aikataulu, todenmukainen budjetti ja (tarvittaessa) teosta 
havainnollistavat liitteet. 

Kuvaile ehdottamaasi teosta lyhyesti ja kerro sen tavoitteista.  

Tee sen lisäksi yksityiskohtainen teossuunnitelma, josta käy ilmi teoksen 
muoto/rakenne, tarvittavat materiaalit, koko, sijoituspaikka, teoksen kesto sekä sen 
säänkestävyys.  

Teoksen toteuttamisvastuu on taiteilijalla. Tarvittaessa Olohuone-yhdistys tukee teosten 
materiaalihankintoja. Jokaiselle teokselle on oma teoskummi, jonka puoleen taiteilija voi 
kääntyä koska tahansa.  

Lähetä hakemus 30.11.2013 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
taideyhdistys.olohuone@gmail.com. Jos sähköinen asiointi on sinulle hankalaa, ota yhteyttä 
puhelimitse numeroon +358(0)44 251 3338. 

 

Check list: 

 Lyhyt tiivistelmä teosehdotuksestasi (max ½ A4-sivu) 

 Aikataulu 

 Todenmukainen budjetti (myös matkakulut) 

 Yksityiskohtainen teossuunnitelma 

 Teoksen muoto/rakenne 

 Tarvittavat materiaalit 

 Koko 

 Sijoituspaikka 

 Teoksen kesto 

 Teoksen säänkestävyys 

 



Olohuone-yhdistyksen hallitus käsittelee ehdotukset kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa 

tammikuun 2014 loppuun mennessä. Kaikkiin teosta ehdottaneisiin otetaan yhteyttä 
jurytyksen jälkeen. 

Tapahtumaan mukaan valituista ja suunnitelman mukaan toteutuneista teoksista maksamme 
vähintään 200 € suuruisen teospalkkion. Rahoituspäätösten varmistuttua keväällä 2014 
vahvistamme teoskohtaiset budjetit, jotka aiempina vuosina ovat olleet noin 200–700 € /teos. 
Yhdistyksemme hankkii teoksille toteutusluvat. 

 

Lisätietoja: 

Olohuone ry:n pj. 

Erika Halonen, ehalonen@abo.fi, 040 375 7651 

Olohuone ry:n vpj. 

Pia Bartsch, pia.bartsch@koneensaatio.fi, 040 720 9735 

Olohuone ry:n tuottajat 

Hanna Uusi-Seppä, hanna.uusiseppa@gmail.com, 044 251 3338 

Salla Hänninen, sallaisuuksia@gmail.com, 040 754 4899 
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