Janette Hannukainen (s. 1982) on helsinkiläinen runoilija ja sanataideopettaja.
Hänen esikoiskokoelmansa Lennä vahingossa
ilmestyi 2014 Sanasato-kustantamolta ja ylsi
Tanssiva karhu -palkintoehdokkaaksi. Hannukainen rakastaa mäntykankaita, järvessä
uimista ja unien kertomista ääneen. Tällä
hetkellä hän kirjoittaa toista runokokoelmaansa.
”Tähkäpään alttari” on yhtä aikaa pyhä ja maallinen, materiaalinen ja henkinen paikka. Se
kutsuu katsojaa kurkistamaan peiliin, osallistumaan leikkiin, jossa sukupuoli rakennetaan.
Mikä on kaljun Tähkäpään salaisuus? Meikkipöydän laatikot houkuttelevat kurkistamaan
sisäänsä, etsimään vastauksia Tähkäpään sielun ristiriitaan.
__________________________________________________________________________
Satu Heinola on helsinkiläinen psykologi ja kirjoittaja, joka opiskelee luovaa kirjoittamista
Kriittisessä Korkeakoulussa. Sadun pyrkimys
on sanojen kautta koettaa tavoittaa sitä, mikä
pitää paikkansa.

Martin Fellman on graafiseksi suunnittelijaksi uudelleensyntynyt teekkari. Hän
pyrkii ymmärtämään ihmisen mielen
logiikkaa ja soveltamaan tätä ymmärrystä
työssään.
Martin Fellmanin ja Satu Heinolan yhteisteos "Hius" tarkastelee erilaisia reittejä
lukittuihin torneihin ja niistä pois.

Raisa Jäntti on tamperelainen runoilija ja
taidekriitikko.
Lettikirja syntyi halusta yhdistää Tähkäpään hiusten holtiton kasvaminen ja
pakonomainen kirjoittaminen. Kirja kasvaa
hiuksia ja sanoja.

__________________________________________________________________________
Niina Oisalo on runoilija, elokuvatutkija ja elokuvantekijä, jonka runoja on julkaistu
aiemmin Reviiri-antologiassa ja Tuli&Savussa, tekeillä on myös ensimmäinen kokoelma.
Hänelle taiteen tekeminen on puhdistava riitti ja elämän alue, jossa on lupa miettiä todellisia
asioita ja olla rehellinen.
Tähdet palaavat aina ”Halusin luoda muhevan ja aistillisen tilan, jossa runojen maailmaan
voi heittäytyä koko olemuksellaan, ja koetella läheisyyden, vapauden kaipuun ja turvan
välisiä rajoja.”
__________________________________________________________________________

Tuula Sipilä on helsinkiläinen runoilija ja
viestintäammattilainen, jolle kirjoittaminen
on tapa hahmottaa maailmaa. Sipilä on
käynyt Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulun 2014-16. Hän toimii Runoyhdistys
Nihil Interitissä tiedottajana. Sipilän
esikoiskokoelma Biopsia (ntamo) ilmestyi
2014.
Tyttö kuin vuonankaali on kertomus
rohkeudesta ja heittäytymisestä sekä ylös
että alaspäin. Kaalien kasvimaalla toteutuu
sekä runon että prinsessojen logiikka.

kuva: Harri A. Sundell
__________________________________________________________________________
Paula Taimi on turkulainen insinööri,
opettaja ja sanataideohjaaja, joka välillä
kirjoittaa kellon ympäri. Hän innostuu
usein saduista ja myyteistä. Häntä
kiinnostaa erityisesti näkökulman muutokset, se miten sama tarina näyttäytyy
toisen kertomana.

Runoyhdistys Nihil Interit on runon
kirjoittajien ja lukijoiden yhteisö, joka on
perustettu vuonna 1993. Sen tehtävänä on
edistää suomalaisen runouden kirjoittamista, lukemista ja esittämistä sekä
runoudesta keskustelemista.
Yhdistys toteuttaa tehtäväänsä mahdollistamalla erilaisia kohtauspaikkoja. Se
julkaisee Tuli&Savu-runouslehteä, ylläpitää
digitaalisen runouden sivusto Nokturnoa,
jakaa vuosittain Nihil Interit -runouspalkinnot ja järjestää runon äärelle erilaisia
kohtaamisia kuten runokursseja, lukupiirejä
sekä Tuli&Savu-runoklubeja.
______________________________________________________________
Tähkäpään kuvastin
Miltä näyttää teksti-installaatio joka esittää runoa joka on kirjoitettu runosta?
Se pitää nähdä itse. Tähkäpään kuvastin on runoteos ja teksti-installaatio, joka heijastelee
Tähkäpää - Tornin diiva -esityksen teemoja ja jatkaa niitä uusiin suuntiin.
Tähkäpään kuvastimen toteutti Runoyhdistys Nihil Interitin kirjoittajaryhmä, jonka ovat
kokosivat ohjaaja Alma Rajala ja runoilija Tommi Parkko. Ryhmään kuuluvat Janette
Hannukainen, Satu Heinola, Raisa Jäntti, Niina Oisalo, Tuula Sipilä ja Paula Taimi.
Tekninen toteutus / ripustus työryhmä, Minnaliisa Soini-Koutu, Antton Kainulainen ja
Kukkakauppa Firidhem.Teksti-installaatio on nähtävillä TEHDAS Teatterin aulassa 18.11. 14.12.2016.
__________________________________________________________________________

Tähkäpää - Tornin diiva
Näyttämörunoa ja kiitolaukkaa tuhatneliöisessä tehdashallissa!
Visuaalista, tanssillista teatteria aikuisille.
Esitys purkaa auki ja punoo uuteen uskoon sadun
palmikkotytöstä.

torniin suljetusta

Sillä ei noita-akka ole Tähkäpäätä torniin lukinnut
Vaan ihan itse hän on itsensä eristänyt…
Esityksen teksti on itsenäinen osa Pipsa Longan palkitusta kuunnelmasta ja
runokokoelmasta Pimeän nimi.

