


Töyrykatu 6:n kerhohuo-
neen seinillä kohoaa näyt-
täviä, värikkäitä maalauksia. 
Ympäriltä kuuluu kilinää ja 
suihkintaa. Terävä maalin 
haju tunkeutuu nenään.

Kyseessä on Iisalmen 
kuvataidekoulun järjestämä 
graffitimaalaus-projekti, jota 
on saapunut toteuttamaan 
eteläranskalainen graffiti-
taiteilija taitelijanimeltään 
Infoe.

Taiteilijan apuna ovat työs-
kennelleet kuvataidekoulun 
kesätyöntekijät sekä opettaja 
Jupu Kallio.

Projekti ”Neljä vuodenai-
kaa” alkoi keskiviikkona, ja 
lauantaina juhlitaan talon 
asukkaiden kanssa tilan val-
mistumista. Juhlaa vietetään 
noin kello 14–15, ja tapahtu-
ma on kaikille avoin.

Kallio kertoo, että graf-
fitiprojekti lähti liikkeelle 
Hannu Maukosen ehdo-
tuksesta.

–�Hän otti meihin itse 
yhteyttä ja kysyi, onnistuisi-
ko meidän kauttamme saada 
taidetta näille kerhohuoneen 
seinille.

Idea sai kannatusta, ja pro-
jekti päätettiin toteuttaa. Tai-
telemaan saapuikin vieras 
Perpignanista asti.

Graffititaitelija Infoe on 
kuvataidekoulun kannatus-
yhdistyksen puheenjohtaja 
Riikka-Liisa Kajanuksen 
vanha tuttavuus Amerikasta.

– Toivottavasti nuoret tule-
vaisuudessa viihtyvät tässä 
tilassa. Nämä maalaukset 
ovat niin hienoja, että aina-
kin itse viihdyn täällä oikein 
hyvin, Kallio kehuu.

 graffitien 
tekeminen aloitettiin äärivii-
voista. Kun viivat ja pääpiir-
teet oli tehty, oli aika tarttua 
erikoismaaleihin.

Teokset ovat Infoen suun-
nittelemat. Hän maalasi teos-
ten ääriviivat ja tarkemmat 
yksityiskohdat, ja kesätyön-
tekijät värittivät hänen avus-

tamanaan.
Infoen teoksissa vilahtaa 

kirkkaita värejä, kaupungin 
rakennuksia, puita, vettä ja 
jopa muumeja. Mistä hän saa 
ideansa teoksiinsa?

– Ne vain tulevat päästä-
ni. Tämän projektin teema 
on neljä vuodenaikaa. Kat-
selin paljon ideoita netistä 
ja Suomen kartasta, Infoe 
selittää.

– Halusin mukaan esi-
merkiksi rakennuksia, 
koska graffititaide kuuluu 
kaupunkiin. Mukana ovat 
myös muumit, vuoret ja jär-
vet ja kesäiset puut. Tyylini 
on värikäs ja kliseinen.

Graffititaide ei ole Infoen 
päätyö. Se on hyvin rakas 
harrastus. Hän on tehnyt 

graffititaidetta vuosia ympäri 
maailman.

– Päätyöni on tatuoin-
tien tekeminen ja graafi-
nen suunnittelu. Joskus myös 
maalaaminenkin käy työstä, 
Infoe nauraa.

Infoe on ensimmäistä ker-
taa vierailemassa Suomessa. 

– Ihmiset ovat hyvin rento-
ja ja hiljaisia. Hyvin erilaista 
kuin Ranskassa, mutta nau-
tin tästä, koska suomalaiset 
eivät ole niin stressaantunei-
ta kuin ranskalaiset.

siilinjär-
veläinen Viivi Lappalai-
nen ja iisalmelainen Nea 
Alaraasakka ovat ensi-
kertalaisia graffitien maa-
laamisessa, mutta parissa 
päivässä heistä on jo tullut 
mestareita. Kummallakin 
on taustallaan jonkin ver-
ran kuvataiteilua ja kiin-
nostusta taiteeseen.

–�Tämä on ollut mielen-
kiintoista. Maalin haju vain 
käy hyvin vahvasti nenään, 
Lappalainen naurahtaa.

Hän kertoo, että maalaa-
minen ei ole vaikeaa, kun-
han spraypullon korkki ei 
jää jumiin.

– Silloin meinaa tulla 
vähän epätasaista jälkeä.

Alaraasakka kehuu myös, 
että graffitien maalaaminen 
on mukavaa. Se on kuiten-
kin raskaampaa kuin miltä 
se näyttää.

– Tässä saa kyykkiä aika 
paljon, ja sormi ja käsi alkavat 
jo hieman kipeytyä suutti-
men painamisesta, hän nau-
raa.

Alaraasakka sanoo, että 
taiteen luonnostelu ja teke-
minen ei ole aivan helppoa.

– En kyllä osaisi piirtää 
näin hienoja kuvia ja ääri-
viivoja itse. Näiden värittä-
minen on kuitenkin ihan 
yksinkertaista, kun tarvit-
see vain pysyä viivojen sisä-
puolella.
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