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Kuvittaja-kirjailija Pekka Vuoren juhlavuoden näyttely esillä Sastamalassa
Kuvittaja-kirjailija Pekka Vuori täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Suomalaisen kirjan
museo Pukstaavi ja Suomen Kirjainstituutti ovat tuottaneet koko perheen kiertonäyttelyn Alushameita,
hajusuolaa ja tonttuja – Pekka Vuori lastenkirjakuvittajana.
Kiertonäyttely on nähtävillä Sastamalassa Mouhijärven kirjastossa 22.6.−31.8.2020. Syksyllä näyttely
kiertää eri puolilla Sastamalaa ja tämän jälkeen se on lainattavissa muualle.
Helsingissä asuva Pekka Vuori syntyi Kiikassa 12.11.1935. Vuori kävi Tyrvään yhteiskoulua ja valmistui
graafikoksi Ateneumin Taideteollisesta oppilaitoksesta vuonna 1956.
Pitkän ja monipuolisen työuransa aikana Pekka Vuori on kirjoittanut ja kuvittanut 11 lastenkirjaa.
Tunnetuimpia niistä ovat palkitut teokset Kadonneet alushameet (Otava 1987) sekä Korvatunturi (Otava
1999). Uusi näyttely kertoo, miten Pekka Vuoren lastenkirjakuvitukset syntyvät.
– Näyttelyssä on esillä myös useita kuvitusoriginaaleja. Kiertonäyttelyn tilaaja voi valita kuhunkin
näyttelytilaan sopivat teokset, kertoo Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin amanuenssi Emilia Heikkilä.
Vuorella on oma tunnistettava kynänjälkensä. Kuvat ovat oivaltavia ja niissä on hyväntahtoista huumoria.
Pekka Vuoren lapsuuden maisemat Kiikasta ja luontokokemukset ovat seuranneet mukana satukirjoihin.
– Kuva on lukemisen keidas. Se virittää lukemista, kuvailee Pekka Vuori kuvan ja tekstin suhdetta.
Pekka Vuoren kirjoittamat ja kuvittamat teokset:
• Viikset. Säästöpankkiliitto 1969.
• Otto ja Ville, kaksi reipasta rikkojaa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto 1972.
• Leevin kolmas koputus (puuhakirja). KOP 1974.
• Leevin vuosi (puuhakirja). KOP 1975.
• Käpälämäki – Suomen kansan satuja (toim. ja kuv.). Kirjasieppo ky 1977.
• Into – parrakas vauva. Runot Pekka Vuori ja Kaarina Helakisa. Otava 1985.
• Kadonneet alushameet. Otava 1987.
• Hullu hajusuola. Otava 1991.
• Romuluksen raketti- ja pakettimatkat. Otava 1992.
• Korvatunturi – Tarinoita Joulupukin valtakunnasta. Otava 1999.
• Korvatunturin keitto kuplii (sarjakuva). WSOY 2008.
Kuvateksti liitteenä olevaan kuvaan: Pekka Vuoren kädenjälki on jättänyt leimansa suomalaisten
muistoihin sukupolvien ajan mm. lukuisten lastenkirjojen, kirjankansien ja lehtikuvitusten kautta. Kuva:
Magnus Löfving.
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