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Lehdistötiedote 6.11.2022

Kuva koskettaa Iiris-keskuksessa
”Oletko koskaan ajatellut, miten näkövammainen ihminen näkee ympäristönsä tai
jopa sitä, miten sokea ihminen voi nähdä ja kokea valokuvan?”

Kuinka näkövammainen valokuvaaja näkee maailman? Tero Kokon Koskettava kuva
–valokuvanäyttely (1. - 30.11.2022) tarjoaa moniaistisen elämyksen, jossa tärkeintä
on jokaisen oma tapa nähdä kuvasarja.

Tero Kokko haastaa kuvien katsojat aistimaan, havaitsemaan, tuntemaan ja
koskettamaan.

Näyttelyssä kohokuva loistaa väreissä. Vielä puoli vuotta sitten oli mahdollista tehdä
vain mustavalkoista kohokuvaa.

Nyt näkövammainen kodin sisustaja voi hankkia taulun, joka on myös koskettavissa.
Tule kokemaan värillinen kuva ja anna sen koskettaa.

Iiris-keskus
Näkövammaisten liitto ry
Marjaniementie 74,
00930 Helsinki

Näyttelyn avajaisista Marja-Stiina kirjoitti Facebookissa:
SAA KOSKEA!

”Oletko koskaan ajatellut, miten näkövammainen ihminen näkee ympäristönsä tai
jopa sitä, miten sokea ihminen voi nähdä ja kokea valokuvan?
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Pääsin tänään todistamaan harvinaisen vaikuttavan hetken Tero Kokon näyttelyn
avajaisissa Helsingin Iiris-keskuksessa. Opaskoiransa kanssa paikalle tullut sokea
tyttö tunnusteli kuvia ja "näki" ensimmäistä kertaa elämässään valokuvan. Hänen
oivaltava ja hämmästelevä ilmeensä oli näkemisen arvoinen.

Eräs näyttelyvieras sanoikin osuvasti: Kauneus on katsojan sormissa.”

Lue koko Marja-Stiina Suihkon artikkeli
https://www.facebook.com/marjastiinasuihko

Valokuva- ja kohokirja
Kohokuvallinen valokuvakirja tuo myös näkövammaisille mahdollisuuden tutustua
kuviin uudella tavalla, ja näin he saavat kokea taide-elämyksen.

Kohokirja on yksi yhteen valokuvakirjan kanssa. Kohokuvia on kyllä tehty aiemmin,
mutta tietääkseni valokuvakirjaa ei ole muutettu kohokirjaksi.

Mitä näet?
Koskettavan kuvan kotisivulla on kuvailutulkkaus ja myös kahden naiskirjailijan omat
näkemykset siitä, mitä he näkevät ja lopuksi myös omat näkemykseni siitä, mitä minä
näen kuvista. Tämä helpottaa kuviin tutustumista ja niiden näkemistä.

Tero Kokko
Puh 040 5594 739
tero.kokko@omat.fi

Näyttelyn ja kirjan kotisivu
www.omat.fi/koskettava
Sivuston ruotsin- ja englanninkieliset versiot ovat vielä työn alla.

Näyttelystä
https://www.myhelsinki.fi/fi/n%C3%A4e-ja-koe/tapahtumat/tero-kokko-koskettava-
kuva
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