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Temat för litteraturveckan ”Volter Kilpi i Gustavs” sommaren 2022 är Konsten räddar 

världen. Med detta tema vill vi lyfta upp den glädje konsten sprider och visa hur 

konsten kan förändra världen. 

 

Litteraturveckan ”Volter Kilpi i Gustavs” är ett mångkonstnärligt kulturevenemang i skärgården 

som vill ge upplevelser. Fokus ligger på högklassiga teaterföreställningar, föreläsningar och 

ett mångsidigt parallellprogram. Temat för 2022 är Konsten räddar världen! 

 

Nästa sommar ordnas litterarurveckan 13.–17.7.2022. Teaterregissören, pjäsförfattaren och 

författaren Elina Kilkku firar sitt 20-års konstnärsjubileum nästa sommar och debyterar som 

evenemangets konstnärliga ledare. 

 

Under Kilkkus period kommer besökarna att få uppleva karnevalglädje, element av spektakel 

och delaktighet i social gemenskap med blicken riktad mot samhällsdebatt. Kilkku kallar sin 

konstnärliga linje för en kombination av politik och paljetter. 

 

Med det nya temat för litteraturfestivalen som ordnas nästa sommar redan för 24:e gången 

påstår vi djärvt att konsten räddar världen. Konsten bildar en väg till lycka, tröst och 

bemötanden som kan förändra världen.  

 

- För mig innebär temat såväl uppriktig tro på att konsten gör oss gott och kan förändra världen 

som mild provokation. Genom konsten kommunicerar vi, blir hänförda och försöker förstå 

saker som inte kan namnges, belyser Kilkku årets tema.  

 

Kilkku dramatiserar och regisserar Kilpis novell Onnen saarella som spelas nu första gången 

på litteraturveckan. Den naiva ljuvligheten i berättelsen och det otroliga språket som smeker 

lyssnarens öron som honung är ett levande exempel på den kraft som konsten har. 

  

Festivalprogrammet består av teaterföreställningar och ett rikligt parallellprogram. Workshops 

som är öppna för allmänheten, filmer, festivalklubb, gårdspicknick och musikföreställningar får 

konsten att flöda överallt i Gustavs.  

 

- Jag kallar alla, också nya besökare välkomna till festivalen, i Gustavs är det lätt att trivas och 

uppleva nytt, önskar Kilkku.  

 

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta: Producent Anu Taivalkoski, tfn 

050 533 7631 

                                                                anu.taivalkoski@vkkustavissa.fi 

     


