ENKELI-DIALOGINEN JULKISEN TILAN TAIDEHANKE
Enkeli-hanke on yhteisöllisin ja dialogisin menetelmin toteutettava sosiaalisen- ja julkisen tilan taidehanke,
jossa eri uskontoja tunnustavat yhteisöt luovat enkelikuvastoa osaksi Helsingin kaupunkitilaa. Enkeli ei ole
uskonnollinen vaan uskontodialoginen hanke, jossa pyritään lisäämään ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta eri
maailmankatsomusta edustavien ihmisten välille. Hanketta työstetään kaikille Helsingin lapsille avoimissa
työpajoissa keväällä 2018 ja syntyvän materiaalin pohjalta painetaan Enkeli-sateenvarjoja, jotka jalkautuvat
Helsingin kaupunkitilaan syksyllä 2018. Hankkeen puitteissa järjestetään julkinen enkelipaneeli, jossa eri
uskontokunnat kohtaavat keskustellen enkelitematiikasta. Hankkeelle avataan facebook-sivusto, jonka kautta
hankeen eri vaiheita voi seurata, kommentoida ja tuottaa. Hankkeessa syntyneestä materiaalista järjestetään
julkisen tilan näyttely. Enkeli-hanke nostaa esiin suojeluksen tematiikkaa, osallistaa laajasti Helsingin alueen
lapsia, rakentaa siltoja eri uskontoja tunnustavien yhteisöjen välille ja rikastuttaa Helsingin kaupungin
julkista tilaa enkelikuvastolla.
Enkeli-hankkeessa tutkitaan, pohditaan ja maalataan enkeleitä. Enkelit ovat henkiolentoja, jotka esiintyvät
pyhissä kirjoituksissa ja joilla on ollut näkyvä rooli myös taiteen historiassa. Kaikki uskontokunnat
tunnustavat enkeleiden olemassaolon, mutta siitä huolimatta näistä henkiolennoista puhutaan nykyään vähän.
Onko enkelit unohdettu? Haluamme tuoda näkyvyyttä suojeluksen tematiikalle juuri tässä ajassa, jossa
turvattomuus yhteiskunnassa on lisääntynyt maailmanpoliittisten konfliktien ja terrorismin myötä.
Ymmärrystä ja turvallisuuden tunnetta kasvattamalla voidaan hälventää pelkoja ja siten myös konflikteja.
Tavoitteenamme on, että enkeli- hanke voi yhdistää ihmisiä uskontorajojen yli.
Hankkeessa tutkimme yhdessä Helsingin alueen lasten kanssa enkeleiden olemusta ja lapset maalaavat
enkelitutkielmia hankkeen työpajoissa Helsingissä keväällä 2018. Enkeleistä voi myös esimerkiksi kirjoittaa,
jos kuvan tekeminen ei tunnu oikealta. Työpajat järjestetään julkisissa tiloissa. Syntyneen materiaalin
pohjalta toteutetaan heijastavia Enkeli-sateenvarjoja (1000 kpl), jotka jaetaan kaupunkilaisten käyttöön
syksyllä 2018. Sadepäivinä enkelit jalkautuvat Helsingin julkiseen tilaan ja laajemman yleisön nähtäville.
Hanke monipuolistaa kaupunkikulttuuria tuomalla näkyvyyttä lasten ilmaisulle ja uskontodialogiselle
keskustelulle. Syntyneistä maalauksista ja kirjoituksista järjestetään näyttelykokonaisuus, jonka yhteydessä
järjestetään paneelikeskustelu, jossa eri uskontokunnat kohtaavat keskustellen enkelitematiikasta. Hankkeelle
avataan facebook-sivusto, joka toimii hankkeen dokumentaatioalustana. Sivustolle tuotetaan kirjallista ja
visuaalista materiaalia. Sivusto toimii avoimena keskustelufoorumina, jossa voi paitsi seurata hanketta, myös
tuottaa sisältöä ja osallistua keskusteluun. Hankeesta tiedotetaan suomalaista ja kansainvälistä mediaa läpi
prosessin.
Hanke on avoin kaikille uskontokunnille ja myös uskontoa tunnustamattomille. Hankkeessa eri
maailmankatsomusta tunnustavat lapset voivat tuntea yhteenkuuluvuutta enkeliteeman muodossa. Jokainen
osallistuu projektiin omasta taustastaan käsin. Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on suojeluksen teeman
esiintuominen julkisessa tilassa eritaustoista tulevia ihmisiä yhdistävällä tavalla. Kouluissa lapset opiskelevat
yhdessä matematiikkaa ja historiaa, mutta uskontotunneilla ryhmät hajotetaan erilaisten elämänkatsomusten
perusteella. Näin lapsille huomaamatta opetetaan, että uskonto on ihmisryhmiä erotteleva asia. Myös
monikulttuurisissa taidehankkeissa uskonto usein sivuutetaan tabuna. Haluamme hankkeessa tutkia sitä,
voisiko myös toisin olla.
Seuraavat tahot ovat tässä vaiheessa ilmoittaneet halukkuutensa osallistua Enkeli-hankkeen työpajoihin ja/tai
paneelikeskusteluun:
Meilahden seurakunta, Tuomaan lastenkirkko, kirkkoherra Hannu Ronimus ja seurakuntapastori Virva Krans
Pyhän Henrikin Katedraaliseurakunta, isä Marco Pasinato
Helsingin muslimiyhteisö, yhteyshenkilö Mohamud Ahmed Mohamud
Annankadun Adventtiseurakunta, pastori Sakari Vehkavuori
Helsingin Juutalainen Seurakunta, rabbi Simon Livson
Helsingin Ortodoksinen seurakunta, kirkkoherra Markku Salminen ja kasvatustyöntekijä Jaso Pössi
Helsingin Vapaaseurakunta, pastori Paulus Rissanen
Buddhalaisuus, yhteyshenkilö Ani Sherab

Hankkeemme sisältää uutta ja luovaa ajattelua ajankohtaisiin kysymyksiin, edistää keskustelua
monikulttuurisuudesta ja uudistaa taiteen enkelikuvastoa moniäänisesti. Hankkeemme tarjoaa aivan
uudenlaisen näkökulman ajankohtaiseen keskusteluun monikulttuurisuudesta tuomalla hengellisen elementin
eri uskontoja yhdistäväksi teemaksi. Kysymme: ”Voimmeko tuntea yhteenkuuluvuutta, vaikka tunnustamme
eri uskontoja?” Haluamme koota erilaisia ihmisiä saman sateenvarjon alle ja etsiä sitä, mikä ihmisiä
yhdistää. Uskonnoista keskusteleminen on edelleen tabu ja aihe on erityisen herkkä nyt, kun turvattomuus
maailmassa on lisääntynyt terrorismin myötä. Peloista huolimatta ja juuri niiden vuoksi meidän täytyy
hakeutua dialogiin toistemme kanssa ja luoda yhdessä turvallista ja avointa kulttuuria, suomalaista kulttuuria
2020-luvun Suomessa. Hankkeemme on ihmisiä yhteen tuovaa kulttuurityötä.
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