KYYNELKANAVAT-tapahtuma 17.-19.7.2022 Ilomantsissa ja Joensuussa

Emilia Kallonen ja yleisöä Kyynelkanavat-tapahtumassa heinäkuussa 2021. Kuva: Riikka Patrikainen.

Tervetuloa tutustumaan karjalaiseen hääperinteeseen ja keskustelemaan itkuvirsistä
17.-19.7.2022 Ilomantsiin ja Joensuuhun!
Kesän 2022 Kyynelkanavat-tapahtuma vie itkuvirsiperinteen maailmaan taiteen ja tieteen
näkökulmin. Taiteellisen ohjelman teemana on karjalainen hääperinne, jossa itkuvirret ovat olleet
keskeisessä osassa. Yleisöseminaarissa pureudutaan viime aikoina virinneeseen keskusteluun
karjalaisuudesta ja karjalaisista perinteistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Seminaarissa
käsitellään esimerkiksi kysymyksiä siitä, kenellä on oikeus tutkia tai esittää itkuvirsiä ja minkälaisia
vastuita tutkimiseen ja esittämiseen liittyy.
OHJELMA
SUNNUNTAI 17.7.2022, Kalevala-sali, Soihtulantie 7, Ilomantsi
klo 14-16 | Tapahtuman avajaiset ja Häidenvietto Karjalan runomailla -elokuva
10/15€, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
Kyynelkanavat-hankkeen taiteilija Emmi Kuittinen ja kansanmuusikko Minsku Tammela ovat
tehneet vuonna 1921 valmistuneeseen mykkäfilmiin uuden musiikin. Sävellystyö sai alkunsa
ajatusleikistä, miltä elokuva kuulostaisi, jos siihen olisi aikanaan taltioitu myös ääni.
Näytöksen jälkeen aulassa on avoinna kahvila. Kahvittelun yhteydessä on mahdollisuus tavata
Kyynelkanavat-työryhmää ja tutustua pieneen karjalaista hääperinnettä esittelevään
tekstiilinäyttelyyn, jonka on koonnut Leena Jääskeläinen.

klo 18 | Konsertti: KRUUGA – Karjalaiset lauluhäät
10/15€, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi
Kyynelkanavat-taiteilija, itkijä Emilia Kallosen ja Loihu-yhtyeen karjalaiseen hääperinteeseen
perustuva Kruuga-konsertti, jonka taustalla on halu koota yhteen Taipaleen ortodoksisen
seurakunnan alueelta tallennettu hääperinne.

MAANANTAI 18.7.2022 Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus AU100, Joensuu
klo 10-15 | Kyynelkanavat-seminaari
maksuton & omakustanteinen lounas
Seminaarissa tarkastellaan itkuperinteen jatkumoa, sen eri vaiheita ja muotoja sekä sivutaan
kulttuurisen omimisen näkökulmaa, joka on kuluneen vuoden aikana noussut keskeiseksi
puheenaiheeksi myös itkuvirsiperinteen suhteen. Seminaarin avaa FT, dos. Kati Kallion pitämä
vierailuluento. Seminaarissa on varattu aikaa myös yleisökeskustelulle. Omakustanteinen lounas.
klo 18 | Häidenvietto Karjalan runomailla -elokuva
10/15€, alle 15-vuotiaat ilmaiseksi

TIISTAI 19.7.2022, Ortodoksinen seurakuntasali, Kirkkokatu 32, Joensuu
klo 10 | Työparit esittäytyvät – Taiteen ja tieteen kohtaamisia itkuvirsiperinteen parissa
maksuton / omakustanteinen lounas, jolle ennakkoilmoittautuminen
Kyynelkanavat-hankeen työparit avaavat itkuvirsiperinnettä taiteilijoiden esitysten ja tutkijoiden
tulkintojen vuoropuheluna. Työryhmä on tavattavissa tilaisuuden jälkeen omakustanteisen
lounaan yhteydessä klo 11.30 alkaen. Katso ilmoittautumistiedot alla.
klo 13-16 | Karjalankieliset itkuvirret -työpaja
maksuton / ennakkoilmoittautuminen
Työpajassa osallistujat saavat kokemuksellisen näkökulman itkuvirsiin. Työpajan ohjaajana on
karjalankielisten itkuvirsien laatimiseen ja esittämiseen erikoistunut itkijä Lea Tajakka. Työpajaan
mahtuu mukaan 12 osallistujaa, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ennakkoilmoittautuminen vain sähköpostitse kyynelkanavat2022@gmail.com
Liput ja ilmoittautuminen: Lippuja voi ostaa tapahtumapaikalta.
Varaukset ja ennakkoilmoittautumiset VERKKOLOMAKKEELLA tai sähköpostilla
kyynelkanavat2022@gmail.com
Lisätiedot: https://sites.uef.fi/kyynelkanavat/tapahtumat/kyynelkanavat-2022/
Tiedustelut: kyynelkanavat2022@gmail.com
Tapahtumaa tukee: Karjalan sivistysseura, Ortodoksisen kulttuurin säätiö, Rakennusliike Karjalan
Rakentajat Oy, Ilomantsin Kalevalaiset ry, Joensuun ortodoksinen seurakunta, Ilomantsin kunta
Kyynelkanavat 2022 -tapahtuma on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Kyynelkanavat-hanketta, joka tarkastelee
itkuvirsiperinteen jatkumoa sekä roolia suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa tieteen ja taiteen keinoin.
Nyky-Suomessa tunnetun perinteen juuret ovat etenkin karjalaisessa rituaalisessa perinteessä, joka on
2020-luvun suomalaiseen yhteiskuntaan tultaessa versonut moniaalle esittävästä taiteesta terapeuttiseen
itseilmaisuun.

