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n Kirjat

Runo kasvaa kuvaksi, kuva kasvaa runoksi
iskivät heti. Ymmärsin niitä samantien. Yleensä minulla on
aina malli, kun maalaan jotain,
mutta runokirjan maalaukset
tulivat suoraan sisältäni, kertoo Hannula.

o Saara Kallio

Taivassalolainen kirjailija Tuula Sandström ja Mynämäessä
asuva opettaja Päivi Hannula
yhdistivät voimansa, ja loivat
interaktiivisen Runo kasvaa
kuvaksi -runokirjan, joka on
juuri julkaistu.
– Kirja yllyttää lukijan kuvittamaan ja kirjaamaan ajatuksiaan. Kirjassa on Päivin kuvien
ja minun runojeni lisäksi kuvia, joita voi värittää, ja sivuja,
joille voi kirjoittaa tai piirtää,
kertoo Sandström.
Aikuisten värityskirjat ovat
saavuttaneet suosiota, joten
Hannulan ja Sandströmin teos osuu parahultaisesti ajan
hermoon. Yhteistyö sai alkunsa, kun Hannula uskaltautui
Sandströmin juttusille Pollin
pihalla.
– Päivi tuli arasti juttusilleni
Pollin pihalla ja sanoi, että anteeksi, mutta olen maalannut
runostasi kuvan. Innostuin valtavasti, Sandström muistelee.
– Luin Tuulan runoja ja ne
vain alkoivat tulvia päässäni kuvina. Tiesin Tuulan entuudestaan, mutta emme varsinaisesti
olleet kunnolla jutelleet aikaisemmin ennen kohtaamista
Pollin pihalla, jatkaa Hannula.

Runoja Sandström on kirjoit-

Tuula Sandström (vas.) ja Päivi Hannula esittelevät runokirjaansa tänä syksynä Turun kirjamessuilla.

Kohtaaminen johti siihen,
että Hannula kutsui Sandströmin käymään kotonaan.
– Päivin taulut olivat lattialla
levällään ihanana runopolkuna. Päivi kertoi mikä kuva oli

tehty minkäkin runon pohjalta, ja niin me kävelimme yhteistä runopolkua pitkin. Se oli
hyvin ehjä kokonaisuus, kiittelee Sandström.
Runot ruokkivat Hannulan

luovuutta, mutta sama tapahtui myös toisin päin.
– Katsoin Päivin kuvia ja jotkin niistä synnyttivät minussa lisärunoja. Runokirjamme
on vuoropuhelua, hymyilee

Sandström.
Hannula on maalannut vuosikausia ja hän toteaa olevansa hyvin visuaalinen ihminen.
– Näen mielessäni todella
tarkkaan asioita ja nämä runot

tanut aina, mutta kirjailijanurallaan hän on panostanut
enemmän proosaan.
– Sen verran minussa on realistia. Genrenä rakastan runoja
kuitenkin eniten.
Runokirjaprojekti oli Hannulalle matka, jolle hän ei olisi omien sanojensa mukaan
kyennyt yksin.
– Oli mukavaa huomata, että Tuula innostui kuvistani ja
tämä projekti on poikinut minulle uskomattoman matkan,
jolle en olisi koskaan kyennyt
yksin, tunnustaa Hannula.
Luovuusluentojakin pitävä
Sandström kannustaa ihmisiä
yrittämään rohkeasti erilaisia
asioita.
– Ihminen pysyy luovana,
kun uskaltaa yrittää jotain uutta. On yksi lysti, onnistuuko vai
ei. Ei kannata rajata itseään ja
sitä, mitä voisi olla, kannustaa
Sandström.
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