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Ensimmäinen taiteen ja designin viikko lokakuussa Seinäjoella
Seinäjoella on mahdollisuus nähdä ja kokea taidetta, muotoilua ja kiinnostavaa kulttuuria, kun
ensimmäinen Seinäjoki Art & Design Week järjestetään lokakuun alussa 1.-6.10.2013.
Ensimmäinen eteläpohjalainen taiteen ja designin tapahtumaviikko tarjoilee monipuolista
muotoilu- ja taideohjelmaa moneen makuun. Seinäjoki Art & Design Weekin tavoitteena on esitellä
Seinäjoen ja laajemmin koko Etelä-Pohjanmaan taide- ja muotoiluosaamista ja -tarjontaa.
Ammattilaisille korkeatasoinen seminaari- ja työpajaohjelma sekä myynti- ja esittelymahdollisuus
messuilla, designtorilla ja näyttelyissä, harrastajille ja muille kiinnostuneille puolestaan messut,
avoimet ovet ja muut tapahtumat mahdollistavat kaikille tavan osallistua viikkoon.
Tapahtumaviikkoa koordinoi kulttuuriosuuskunta Kick! ja mukana on parikymmentä kumppania,
jotka tuottavat omaa ohjelmaansa osaksi kokonaisuutta. Ohjelma koostuu monipuolisesta
kattauksesta Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan taide- ja muotoiluantia. Näyttelyistä mainittakoon
kuvanveistäjä Antti Maasalon laaja näyttely Seinäjoen taidehallilla ja Aalto-keskuksen
kansalaistorilla, Varikkotaiteilijoiden ”Olemme tässä” Varikkogalleriassa ja Seinäjoen amk:n
opiskelijoiden Layers -lastenkirjanäyttely Frami F:ssä. Käsityömessut Areenassa on suurelle
yleisölle jo tuttu, tänä vuonna messujen uudet tuulet puhaltavat käsillä tekemistä ja kädentaitoja
entistä paremmin esille. Kulttuuriosuuskunta Kick!:n tuottama kolmas luovan leppoisa
muotoilutapahtuma Rytmikorjaamo Designsunnuntai päättää taide-ja designviikon sunnuntaina
6.10. Muita ennakkonostoja ohjelmasta: E-P:n matkailun muotoilumatkat maakuntaan,
palvelumuotoilu-teemainen seminaari- ja workshop-päivä keskiviikkona 2.10. Rytmikorjaamolla,
Fashion Night -tapahtuma perjantaina 4.10. sekä Seinäjoen taidelainaamon 10-vuotissynttärit.
Viikon tarkempi ohjelma julkaistaan elokuussa.
Tuottajat Johanna Hietanen ja Sanna Karimäki-Nuutinen kulttuuriosuuskunta Kick!:stä:
”Seinäjoki Art & Design Week on syntynyt halusta nostaa designia ja kuvataidetta paremmin
esille. Kulttuuri- ja tapahtumakaupungissa on selkeästi tällaisen kokonaisuuden mentävä aukko,
sen on osoittanut yhteistyökumppaneiden ja yleisön kiinnostus. Meiltä löytyy upeita toimijoita ja
osaamista, jotka nyt pääsevät esille yhtenä rintamana. Olemme innoissamme viikon
monipuolisesta ohjelmasta, ja tällä hetkellä erityisesti osuuskuntamme jäsenen, graafisen
suunnittelijan Valpuri Liimataisen loihtimasta tyylikkäästä visuaalisesta ilmeestä, jota pääsee
ihailemaan tuoreilla nettisivuilla.”
Seinäjoki Art & Design Week, lyhyemmin SADW, toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan!
Ohjelmaehdotuksia voi esittää ja lisää yhteistyökumppaneita mahtuu mukaan elokuun alkupuolelle
saakka.
Lisää SADW-infoa ja enemmän ohjelman ennakkomaistiaisia osoitteessa www.sadw.fi
Seuraa SADWia Facebookissa www.facebook.com/seinajokiartdesignweek
SADW on saanut tukea Suomen kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastolta.
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