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TUNNETKO, MUISTATKO – MITÄ 1950-LUVULLA TAPAHTUIKAAN?

”James Deanin aika – Muistoja 1950-luvulta” on matka lähimenneisyyteen pilapiirrosten ja
rekvisiittaesineistön turvin. Näyttely perustuu Kari Suomalaisen piirroksiin, valokuviin ja
kaitafilmeihin.
Kari Suomalaiselle 1950-luku oli monien muutosten aikaa. Sodan jälkeisessä epävarmuudessa hän löysi ensin paikkansa Seura-lehden kuvittajana ja taittajana, ja heti vuosikymmenen alussa hän aloitti työskentelynsä Helsingin Sanomien poliittisena pilapiirtäjänä.
Näyttelyyn on koottu kokoelma hänen pilapiirroksiaan, mutta niitä höystävät Seura-lehteen
tehdyt upeat otsikkotekstit ja kuvitukset.
Näyttelyssä voi testata muistikuviaan ja tietämystään 1950-luvusta. Elokuvat ja elokuvatähdet olivat suosittuja, ja Karin piirroksiin ovat päässeet mm. Marxin veljekset, Marilyn
Monroe, sekä Suomessa vierailleet Carmen Miranda ja Danny Kaye.
Muoti ja nuoriso ovat saaneet oman osionsa näyttelyyn, samoin urheilu, joita kuvia leimaa
tietenkin Helsingin Olympialaiset vuodelta 1952. Maailmanpolitiikka tulee tutuksi muutaman kuvan verran, jotka kertovat Korean sodasta, avaruuden valloituksesta, ydinkokeista
ja Saksojen jakautumisesta.
Näyttelyssä on esillä myös ennennäkemätöntä materiaalia, kuten Kari Suomalaisen valokuvia ja kaitafilmejä. Kaitafilmit vievät näyttelykävijän Karin matkassa Lontooseen ja Amerikkaan. Lontooseen matka vei, kun Kari kutsuttiin osallistumaan suureen pilapiirrosnäyttelyyn vuonna 1958. Näyttelyä varten Kari piirsi yhden kuuluisimmista kuvistaan ”Volgan
lautturit”, joka julkaistiin The Times-lehdessä.
Amerikassa Kari tutustui eri kohteisiin Suomen suurlähetystön järjestämällä kiertomatkalla.
Kari oli kutsuttu luennoimaan ja tutustumaan amerikkalaisiin kollegoihin, sillä Volgan lauttureiden maine oli kiirinyt Atlantin taakse. Amerikkalaiset eivät voineet ymmärtää, miten
Neuvostoliiton naapurimaassa, piskuisessa Suomessa, saattoi olla joku, joka irvaili niin
estottomasti kommunistista järjestelmää. Kari palkittiin vuosina 1958 ja 1959 Amerikassa
kahdella pilapiirtäjien palkinnolla.
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”James Deanin aika – muistoja 1950-luvulta” on saanut innoituksensa Valkeakosken kaupunginteatterin näytelmästä James Dean – Ikuisesti sinun. Teatterilippua näyttämällä pääsee Kari-paviljongin näyttelyihin tutustumaan lastenlipulla eli kahden euron hinnalla.
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