Karjaa Art Night 2017
Halusimme tarjota paikallisille Taiteiden yö-tapahtuman, jossa tarjoamme
korkeatasoista taidetta, sekä muiden taidealojen työpajoja. Tapahtuma oli täysin
ilmainen.
Teimme yhteistyötä muiden paikallisten taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa, jotka
halusivat osallistua Taiteiden yö- tapahtumaan. Projektin edetessä Perustimme
Karjaa Art Nigh-tiimin, joka koostui paikallisista taiteilijoista ja taiteen ystävistä ja
yhdessä suunnittelimme ja toteutimme Karjaa Art Night 2017 tapahtuman
perjantaina 28.7.2017.
Chosen F Dance Company aloitti syksyllä 2016 “Jälkiä Vanamon” tanssiteoksen
harjoitukset, joka esitettiin Karjaa Art Night 2017 tapahtumassa. Koreografina toimi
Sathis Hettithanthri.
Tanssiteoksen inspiraation lähteenä toimii Suomen itsenäistymisen aikana
tapahtunut kirjeenvaihto, jota käytiin “punaisten ja valkoisten” leireissä. Innoittajana
oli toiminut historijoitsija Matias Kaihovirran väitöskirja “Oroliga inför
framtiden” (2015). Poliittisesta aiheestaan huolimatta teos oli suunnattu koko
perheelle ja käsitteli aihetta rakkauden ja suvaitsevaisuuden kautta.
Palkkasimme paikallisen graafikon Anni Pöyhtärin suunnittelemaan tapahtumalle
ilmeen ja julisteen. Ensimmäinen avoimen tiedotustilaisuus järjestettiin
elokuvateatteri Bio Pallaksessa 28.3.2017, johon osallistui noin 20 toimijaa. Tästä
joukosta syntyi Art Nightin tiimi, joka viesti sisäisesti facebookiin luodun ryhmän
kautta. Mukana tapahtumaa tekemässä olivat: MLL, Plattform, Saine Ensamble,
Raaseporin tanssiopisto, Bodypoetry, Soniccontrol, Pride Raasepori, Taikuri Tatu
Tyni, Karjaan VPK, Fotocentrum Raasepori, Elokuvateatteri Bio Pallas, Karjaan
elävän musiikin yhdistys, Ponitalli, Keskustayhdistys, Lukuisat paikalliset muusikot
ja bändit, Paikalliset ravintolat ja kahvilta, POP up kahvilat ja Takaluukkukirppis.
Tiedotustilaisuudesta kuulutimme sosiaalisessa mediassa sekä paikallisissa
lehdissä: Etelä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa sekä Wästra Nyland.
Keväällä Kuvasimme Art Night tiimin kanssa mainos-trailerin tulevasta
tapahtumasta, jota esitettiin paikallisen elokuvateatterin alkukuvana sekä
sosiaalisessa mediassa. Videon ohjasi ja kuvasi karjaalainen opiskelija Kalle Ranta.
Video tavoitti jopa 10 tuhatta ihmistä, mikä ylitti odotuksemme moninkertaisesti.
Video on katsottavissa Karis Art Night Karjaa Art Nigh - facebook-sivuilta https://
www.facebook.com/ karjaa.artnight/
Pieni ja tehokas vapaaehtoisista koostuva koristelutiimi hankki kierrätyspisteiltä
vanhoja mattoja ja kankaita, jotka maalasimme Art Nigh värien mukaisesti

oransseiksi. Ompelimme monta kymmentä metriä viirejä, joita käytimme kaupungin
koristeluun ilmapallojen ja mattojen lisäksi.
Mainostimme tapahtumaa julistein pitkin kaupunkia sekä teimme tarroja, joita
liimasimme. Hangontielle 25 nousi myös iso mainoskyltti. Paikallinen
kynäruiskutaiteilija Mats Holmberg teki Art Night tiimiläisille omat t-paidat
tapahtumaa varten.
Lähempänä tapahtumapäivää paikallislehdet sekä Yle radio tekivät myös uuden
uutisen tapahtumasta.
Art Night Tiimi kokousti kevään ja kesän aikana kuukausittain ja tapahtumalle syntyi
selkeä runko. Jokainen taiteilija ja yhdistys tarjosi omaa toimintaa haluamallaan
pisteellä Karjaan keskustassa. Tapahtuman takia suljimme Keskuskadun, jotta Popup ravintolat ja muusikot pystyivät esiintymään ja tarjoamaan toimintaa turvallisesti.
Mukaan lähti myös Takaluukkukirppis Keskuskadun parkkipaikalle.
Teimme kartan, josta oli selkeästi luettavissa eri tapahtuma- ajat ja paikat.
Päivitimme myös jatkuvasti Facebooksivuille tapahtuma-aikoja ja esittelyitä
taiteilijoista ja artisteista.
Chosen F Dance Company sai kerättyä tapahtumaan apurahoja, joilla
mahdollistimme Workshoppien materiaalikustannuksia ja taiteilijoiden palkkiot.
Art Night tapahtuma ylitti kaikki odotuksemme ja kävijöitä oli enemmän kun mitä
koskaan uskoimme. Jälkiä Vanamon tanssiteosta kävi katsomassa noin 300
henkilöä ja Tryckeriteaternin ulkopuolella olevissa lasten taideworkshopeissa oli
arviolta 700 osallistujaa. Osallistujia tapahtumapäivänä oli arviolta noin 2000
kävijää, eri pisteillä. Koko Art Night tiimi oli todella tyytyväinen tapahtumaan ja
päätimme järjestää tapahtuman myös seuraavana vuonna.

