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Syksyinen Havahdus Tieteiden talossa

Suomen Biologian Seura
Vanamo järjesti lauantaina
3. lokakuuta biologian ja

taiteen rajapintaa tutkineen Ha-
vahdus-tapahtuman. Helsingis-
sä Tieteiden talon pääsalissa ja
aulatiloissa järjestetty tapahtu-
ma herätti yleisön mielenkiin-
toa, ja seura on saanut tapahtu-
masta kiittävää palautetta.
Luonnon Tutkijan tämänkertai-
nen numero esittelee Havah-
dukseen osallistuneet taiteilijat
ja taiteentutkijat.

Syksyinen aamu alkoi Ante-
ro Kareen ja Anu Osvan bio-
taiteen olemusta ja menetelmiä
valottaneilla esityksillä. Aamu-
päiväkahvin jälkeen olivat vuo-
rossa Risto Pitkäsen maalaus-
taiteen evoluutioselityksiä ja
Riggert Munsterhjelmin väri-
oppia ja taideterapiaa käsitelleet esitelmät. Aamupäivän tarjonta herät-
ti vilkasta keskustelua — jopa niin, että monen vieraan lounastauko jäi
lyhyeksi tai kokonaan pitämättä.

Iltapäivän ohjelman avasi Miina Äkkijyrkkä taiteen ja luonnon
suhdetta pohtivalla esityksellä, minkä jälkeen Ossi Naukkarinen esit-
teli ihmisen, ympäristön ja estetiikan teemaa. Iltapäiväkahvin jälkeen
saatiin vielä kuulla Hanna Johanssonin taidehistorian alaan liittyviä
pohdintoja ja tutustuttiin Leena Valkeapään ja Taideteollisen korkea-
koulun opiskelijoiden Kilpisjärven biologiselle asemalle tekemän
opintoretken antiin.

Esitelmien lisäksi Tieteiden talossa oli musiikkia ja näyttely, jossa
oli esillä useiden taiteilijoiden maalauksia, piirroksia ja valokuvia. Li-
sää taidetta oli näytteillä Helsingin yliopiston tiedekirjaston tiloissa
Viikin kampuksella. Kaikki kuvataiteilijat esitellään tämän lehden si-
vuilla.

Vanamon hallitus uudistaa seuran perinteisiä toimintamuotoja: mer-
kittävä osa vuoden ohjelmasta pyritään keskittämään muutamaan pää-
tapahtumaan. Lokakuussa järjestettävä syystapahtuma keskittyy tämän
jälkeenkin johonkin Vanamon ja ympäröivän yhteiskunnan suhteiden
näkökulmasta ajankohtaiseen tai muuten kiinnostavaan aiheeseen. Ha-
vahdus oli tämän uudenlaisen tapahtumasarjan ensimmäinen — läm-
min kiitos vielä kerran kaikille tapahtuman järjestelyihin osallistuneil-
le ja tilaisuudessa esiintyneille!

Tulevia syystapahtumia suunnitellaan pitkäjänteisesti. Ajankohtais-
ten ja seuran jäsenistöä mahdollisimman laajasti puhuttelevien aihepii-
rien etsinnässä Vanamon jäsenet ovat tietysti itse hyvin keskeisessä
asemassa. Seuran hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia tulevien
syksyjen teemoista, ja kaikki Vanamon jäsenet ovat tervetulleita osal-
listumaan tilaisuuksien järjestelyyn ja muuhun yhteiseen toimintaan.

Jouko Rikkinen
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