
 
BY-näyttely Saksaan 
 
 
Suomenruotsalaisesta, lapsille suunnatusta kuvitus- ja animaatiotaiteesta kertova 
interaktiivinen näyttely BY esittäytyy monessa eri muodossa kansainvälisillä 
Frankfurtin kirjamessuilla 2014 syys- ja lokakuussa. Messuilla vierailee 
vuosittain lähes 400 000 kävijää yli sadasta maasta. Suomi on 8.−12. lokakuuta 
järjestettävien messujen kunniavieras tänä vuonna. Jokowski ja Pro Artibus tuovat 
BY-näyttelyn myötä yhdeksän suomenruotsalaista lastenkirjojen kuvittajaa ja 
animaattoria kansainvälisen yleisön tietouteen. 
 
 
BY (Kylä) on interaktiivinen seikkailu lapsille ja aikuisille. Vierailija kohtaa näyttelyssä 
satuhahmoja kolmiulotteisessa ympäristössä. Animaatiot ja alkuperäispiirustukset ovat 
sulassa sovussa tiikereiden, linnojen ja liman kanssa yhdeksän taiteilijan fantasiamaailmoissa. 
Näyttelyyn liittyvät tehtävät ja haasteet luovat siitä kokemuksen kaikille aisteille. 
 
BY tuo esiin suomenruotsalaisia kuvataiteilijoita, kuvittajia ja animaattoreita. Kuvittajat Linda 
Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Maija Hurme, Anna Härmälä, Christel Rönns ja Kasper 
Strömman, kuvataiteilija Malin Ahlsved sekä animaattorit Veronica Lassenius ja Åsa 
Lucander keskittyvät luomistyössään lapsiin. BY − kuten lastenkirjatkin − on värejä, fantasiaa 
ja tunteita pursuava näyttely. Näyttelyn kuraattorina ja lavastajana toimii taiteilija Bo 
Haglund, joka on työskennellyt teatteri- ja elokuvalavastuksen parissa sekä toiminut 
kuvittajana ja muotoilijana. 
 
Syksyn 2014 Frankfurtin kansainvälisten kirjamessujen lisäksi BY lähtee kiertueelle 
muuallekin Saksaan. Anna Härmälän ja Maija Hurmeen töitä esitellään 23.9.−11.10. 
Bibliothekszentrum Sachsenhausen -kirjastossa (Hedderichstraße 32, Frankfurt am Main). 
Åsa Lucanderin ja Malin Ahlsvedin töitä esitellään 8.−12.10. Frankfurtin kirjamessujen 
hallissa 3. Lena Frölander-Ulfin, Linda Bondestamin, Kasper Strömmanin, Christel Rönnsin ja 
Veronica Lasseniuksen teoksia esitellään kirjamessuilla Suomen Forum-paviljongissa. 
 
Kuvittajat ja animaattorit pitävät kirjamessujen aikana työpajoja koululaisille. He esittelevät 
erilaisia tarinankerronnan tekniikoita, joita lapset saavat kokeilla. Taiteilijat osallistuvat myös 
paneeleihin ja esittelevät töitään. Suomalaista kuvitusperinnettä tuodaan messuilla näkyvästi 
esille. 
 
BY-näyttely esitellään myös kattavassa näyttelyluettelossa. Hankkeen jokaisesta taiteilijasta 
kerrotaan kuvin ja tekstein. Viisi tutkijaa, kustantajaa ja toimittajaa ovat kirjoittaneet 
ajankohtaisia esseitä kuvakirjojen ja lasten animaatioiden onnistumisista, haasteista ja 
mahdollisuuksista. Yliopistot, koulut, kirjastonhoitajat ja kulttuurityöntekijät käyttävät 
kansantajuista näyttelyluetteloa apunaan, ja myös lapsille suunnatusta tarinankerronnasta 
kiinnostuneet käyttävät luetteloa inspiraation lähteenä. 
 
Tuottaja Johanna Stenback käynnisti eri medioita yhdistävän BY-hankkeen vuonna 2011. 
Hänen tuotantoyhtiönsä Jokowski Oy on hankkeen liikkeellä pitävä voima. Pro Artibus toimii 
yhteistuottajana. Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus (FILI) ja Schildts & 
Söderströms -kustantamo osallistuvat myös hankkeeseen, jota tukevat Svenska 



Kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, Konstsamfundet, Helene ja Walter Grönqvistin 
säätiö, Taiteen edistämiskeskus sekä FRAM, iTronic ja Osram. 
 
Hankkeessa on toteutettu innovatiivista yhteistyötä kuvituksen, animaation, 
kuvakirjatutkimuksen, elokuva- ja kirjallisuuskritiikin, taiteellisen toiminnan, 
audiovisuaalisen tuotannon sekä kustannus- ja näyttelytoiminnan tekijöiden kesken. BY-
näyttelyn avajaiset pidettiin Raaseporin Elverket-galleriassa keväällä 2014. Frankfurtin 
kirjamessujen jälkeen näyttely jatkaa kiertuettaan Saksassa ja Pohjoismaissa vuoteen 2016 
saakka. 
 
Lue lisää hankkeesta ja katso filmejä 
kuvittajista: http://proartibus.fi/fin/nayttelyt/muut_nayttelyt/by/ 
 
Lisätietoa: 
Johanna Stenback, Jokowski, johanna@jokowski.fi / +358 40 526 7536 
 
BY Frankfurtin kirjamessuilla: 
 
Näyttelyt: 
 
23.9.−11.10.  Bibliothekszentrum Sachsenhausen -kirjasto, Hedderichstraße 32 

Maija Hurme ja Anna Härmälä 
8.−12.10.  Frankfurtin kirjamessut, halli 3 

Malin Ahlsved ja Åsa Lucander 
Frankfurtin kirjamessut, Forum-paviljonki 
Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Veronica Lassenius, Christel Rönns ja 
Kasper Strömman 
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