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Pimeä ja lumeton Rauma saa joulukuun ensimmäisenä päivänä piristysruiskeen valon, varjon ja pitsin 
muodossa. Pääkirjaston vieressä sijaitseva Sepän talo muuttuu kahden kuukauden ajaksi uudeksi valo-
taideteokseksi, jonka on suunnitellut ja toteuttanut raumalainen pitsitaiteilija Tarmo Thorström.

Valoista ja varjoista muodostuva julkinen teos Dronttohtorlai ammentaa sekä raumalaisesta pitsin-
nypläyksestä että itse Sepän talon historiasta. Paikkakuntalaisten keskuudessa nimi Sepän talo juontaa 
talossa pitkään asuneesta ja työskennelleestä hammaslääkäri Sirkka Sepästä. Rauman kielessä sana 
“dronttohtor” tarkoittaa hammaslääkäriä. Nimen loppuosa “lai” on nyplääjille tuttu liite, jota käytetään 
nimeämään pitsi esimerkiksi siinä esiintyvien kuvioiden, sen suunnittelijan tai saajan mukaan. Esimer-
kiksi Lehtmandel uudelleennimettiin aikoinaan Sabinalaiksi mestarinyplääjä Johanna Sabina Lundströ-
min mukaan.

Dronttohtorlai on sekä kunnianosoitus talolle ja dronttohtor Sepälle että raumalaiselle pitsille. Pitsi-
taiteilija Thorström omien sanojensa mukaan jatkaa julkisella teoksellaan aikaisemmin aloittamaansa 
agendaa nostaa esille erilaisia tapoja käyttää pitsiä kaupunkikuvassa. Asialla on tärkeä merkitys sekä 
paljaskonttisille että tullista tulleille. Kyse ei ole pelkästään kaupunkikuvan kaunistamisesta vaan myös 
paikkakunnan oman historian arvostamisesta. Lisäksi Thorström haluaa teoksella nostaa esiin rapistu-
vasta maalipinnastaan huolimatta monia mahdollisuuksia pursuavan Sepän talon.

Varjokuvia on teoksessa kaksi, joista toinen on Thorströmin teosta varten suunnittelema ja nypläämä 
Dronttohtorlai. Toinen varjokuvista, Laine, ammentaa muotonsa Karoliina Wahlbergin 1900-luvun alussa 
nypläämästä Laine-pitsistä. Rauman pääkirjaston laseissa oleva Aalto-pitsikuvio perustuu samaan Wahl-
bergin pitsiin. Historiallisen pitsin perusteella Thorström nypläsi uusioversion, josta sitten varjokuvakin 
muodostuu.

Dronttohtorlai julkistetaan Sepän talon edustalla maanantaina 1.12.2014 klo 16.00 alkavassa lyhyessä 
tilaisuudessa, joka on avoin median lisäksi kaikille kaupunkilaisille. Rauman kulttuuripalvelut tarjoaa 
tilaisuuteen saapuville kuumaa glögiä ja pipareita, joita saa saa noutaa tilaisuuden aikana kirjaston 
kahvilasta, Cafe Käpälästä. Samana päivänä avataan myös Sepän talon internetsivut osoitteeseen www.
sepantalo.fi, jonne tulee tilaisuuden jälkeen kuvia niille medioille, jotka eivät tilaisuuteen pääse paikal-
le. Dronttohtorlai on esillä hämärän vallitessa 1.12.2014-31.1.2015.

Valoteos on toteutettu yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Teos toimii julkisen taiteen 
”koelaboratoriona”, osana työryhmän halua korjata talo yhteiseen käyttöön. Samalla se toimii esimerk-
kinä siitä, miten prosenttiperiaatteen mukainen taidehankinta voidaan toteuttaa valoteoksena.

Yhteistyökumppaneina ovat Rauman kaupunki, Rauman kaupunginteatteri, RaumArs-taiteilijavierasoh-
jelma ja GU-Ohjelmat.

Lisätietoa:

 Tarmo Thorström

 044 3219 139 / tarmo.thorstrom@gmail.com


