JULKAISUVAPAA 11.2.2017

Festivaali yhdistää sarjakuvanystäviä yli rajojen
Å-festin päivätapahtumiin osallistui noin 300 ihmistä
Kolmannen kerran järjestetty kaksikielinen, pohjoismainen sarjakuvafestivaali Å-fest järjestettiin lauantaina
11.2.2017 Porvoossa. Kulttuurikeskus Grandiin, Taidetehtaalle, tatuointistudio Electric Wonderlandiin,
Porvoon ja Söderkullan kirjastoihin sekä Galleria Kreutziin levittäytynyt tapahtuma sai liikkeelle sarjakuvan
ystäviä ympäri Suomen. Kaikkiaan yleisöä päivällä järjestetyissä tapahtumassa kävi noin 300 henkilöä.
– Onnistuimme keräämään yleisöä viime vuoden tapaan. Hyvältä tuntuu. Ihmiset ovat tyytyväisiä ja kehuja
satelee, Porvoon sarjakuvayhdistyksen puheenjohtaja Filippa Hella henkäisee. Iltaklubille odotetaan noin
sataa osallistujaa.
Erityisen ilahduttavaa oli nähdä lisää lapsiperheitä tapahtumassa. Lapsille oli järjestetty työpajatoimintaa ja
myyntipöydät, jotka myivät lapsille sarjakuvia, oli merkitty violetein ilmapalloin.
– Kivaa, kun oli järjestetty pajatoimintaa lapsille. On ihanaa, kun ei tarvitse matkustaa kauas Helsingistä
tapaamaan tuttuja, Porvoo on hieno sarjakuvakaupunki. Paikallisia ihmisiä pitäisi enemmän rohkaista
tulemaan tapahtumaan, pohtii Thomas Henry, joka saapui festivaaleille viisivuotiaan Sipi-pojan kanssa.
Vieraat arvostavat mukavaa tunnelmaa
Festarin esiintyjäksi pyydetiin tänä vuonna sekä kotimaisia sarjakuvataivaan tähtiä että kansainvälisiä
vieraita Ruotsista ja Virosta. Å-festin kutsuma iranilais-ruotsalainen taiteilija Shabnam Faraee vieraili
ensimmäisen kerran Porvoossa.
– Tämä on ennen kaikkea ystävällismielinen tapahtuma verrattuna muihin festivaaleihin. On mukavaa, kun
ovet ovat auki ja huoneisiin voi kurkistaa, mitä missäkin tapahtuu. Porvoo vaikuttaa ihanalle paikalle,
Faraee sanoo. Faraee jatkaa Porvoosta Helsinkiin, ja maalaa koko tulevan viikon Pohjoismaisella
kulttuuripisteellä seinämaalausta. Maalauksen julkistamistilaisuus on 18.2 klo 14.00.
Festivaalin teema oli rajat. Aihetta käsiteltiin sekä artist talkeissa, haastatteluissa, että näyttelyissä ja
paneeleissa. Sarjakuvataiteilija Apila Pepita on ollut myyjänä aikaisempina vuosina, tänä vuonna hän oli
mukana muun muassa mielenterveyttä koskevassa paneelissa.
– Täällä otetaan hyvin vastaan. Tunnelma on intiimi eikä tarvitse pelätä avointa keskustelua, olen tosi
tyytyväinen. Teema näkyy hyvin ja laajasti tapahtumassa, Apila Pepita pohtii.
Viime vuoden Å-festissa ensimmäistä kertaa jaettu Feministisen sarjakuvatoiminta FEMSKTin
kunniapalkinto Yläfemma myönnettiin tänä vuonna Rikki-projektille. RIKKI kertoo
mielenterveyskuntoutujien kokemuksista eri taiteen keinoin. Se näyttää myös ulkopuolisille, millaista arki
on mielenterveyden ongelmien kanssa. Rikki-projektin sarjakuvanäyttely on esillä Galleria Kreutzissa 25.2
saakka.

Vuoden 2018 Å-fest järjestetään lauantaina 10.2.2018 ja sen teema on Sukupolvet
- Generationer. Teeman kehittymistä ja ohjelmasuunnittelua voi seurata Å-festin
Facebook-ryhmässä sekä verkossa www.å-fest.fi
Kuvia pressikäyttöön: http://bit.ly/2kTpAXn

