
Teoshaku Kehä-festivaalille on auki 21.3.–18.4.2022

Kutsumme sinut tuomaan teoksesi Kehään. Kehä on monitaiteellinen  
festivaali kahdelle, johon kaikkien taiteenalojen teokset ovat tervetulleita. 
Kehää vietetään seuraavan kerran Oulun alueella syyskuussa, 22.–24.9.2022. 
Kaikki teokset toteutetaan yhdelle kokijalle kerrallaan.

Vuoden 2022 Kehän teemana on valta

Haemme kolmenlaisia teoksia:
• Yksityisiä teoksia, joissa taiteilija ja kokija ovat tilassa kahdestaan,  

ehdottoman luottamuksellisesti.
• Julkisen kahdenkeskisyyden teoksia, joissa taiteilijan ja kokijan välistä 

kontaktia voi seurata laajempi joukko.
• Päivän aikana rakentuvia teoksia, joissa osallistuneiden jäljistä  

muodostuu näyttely, konsertti tai muu kokonaisuus.

Kokoamme ohjelmiston teemaa eri tavoin lähestyvistä teoksista. Millaista val-
taa taiteilija ja teoksen kokija käyttävät? Miten rakenteellinen valta vaikuttaa 
kahden kesken? Mihin voisin antaa itselleni luvan? Mitä valta tekee ihmiselle? 
Myös riehakkaan vallattomat teokset ovat tervetulleita! Innostumme taiteel-
lisesta intohimosta ja kokijoiden rajojen kunnioittamisesta. Haluamme tarjota 
taiteilijoille tilaisuuden kokeilla uutta ja sitoutua oman työn kehittämiseen. 
Teokset voivat kestää muutamasta minuutista muutamaan tuntiin. Yhtä teos-
ta voi toteuttaa myös kaksi tekijää, mutta budjettisyistä emme pysty valitse-
maan montaa kahden taiteilijan teosta.  

Teokset toteutetaan yhtenä päivänä avoimelle yleisölle Kulttuuritalo Valveella 
ja toisena päivänä eri hoitolaitoksissa, esim. saattohoito-osastolla tai kou-
lukodissa. Festivaali alkaa päivänä, joka varataan taiteilijoiden keskinäiselle 
kokemusten jakamiselle. Toivomme taiteilijoiden pystyvän osallistumaan koko 
festivaalille. 

Festivaali vastaa ohjelman tuotannosta, markkinoinnista sekä yhteyden-
pidosta hoitolaitoksiin. Sinulle taiteilijana lupaamme kotimajoituksen, yhteisiä 
ruokailuja, matkakulut, tukea teoksen mahdollisiin materiaalikuluihin sekä 
450€ teospalkkion (150 €/festivaalipäivä). Mikäli saamme myönteisen apu-
rahapäätöksen, päiväpalkkiota nostetaan ja tapahtuma alkaa päivää aiemmin 
nelipäiväisenä. Kehä tekee kuratointiyhteistyötä FINFRINGE-festivaalin  
kanssa. Kehään tarjottuja esittävän taiteen teoksia voidaan kutsua myös 
FINFRINGE-festivaalin ohjelmistoon.  

Kerro teoksestasi vapaamuotoisessa hakemuksessa ainakin:
• Teoksen nimi ja kuvaus.
• Miten huomioit teoksessasi kahdenkeskisyyden ja festivaalin teeman 

valta?
• Teoksen kesto.
• Tekninen tarve ja esitystilan toiveet.
• Haluaisitko toteuttaa teoksesi kiertuepäivänä jossain tietyssä sosiaalialan 

laitoksessa? Sinun ei tarvitse osata vielä vastata tähän, mutta otamme 
toiveesi mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

• Liitä hakemukseen CV ja haluamasi näyte työstäsi sähköisessä muodossa.
• Haku päättyy 18.4. Klo 23.59. Ilmoitamme valituksi tulleille viimeistään 

13.5. Lähetä teosehdotuksesi osoitteeseen kehafestivaali@gmail.com

P.S. Viime vuoden taiteilijoiden ajatuksia teoksistaan ja festivaalista voit 
kuunnella Kehä-talk-podcastista

LISÄTIEDOT:
Kehän taiteellinen johtaja Timo Harju
timo.juhani.harju@gmail.com, 040 860 1657
Kulttuuriosuuskunta ILMEen toiminnanjohtaja Tuija Pasanen
tuija.pasanen@kulttuuriosuuskuntailme.fi, 040 7658 147

Kehää järjestää 
Kulttuuriosuuskunta ILME

Tapahtumaa tukevat 
• Koneen säätiö
• Taike
• Oulun kaupunki
• Kulttuuritalo Valve

Kehä ILMEen sivuilla: 
kulttuuriosuuskuntailme.fi/keha
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