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”PARASTA PÄÄLLE!”



Kaikki perinteisillä festivaaleilla ja keikoilla 
käyneet ovat ainakin kerran hikisinä ja rähjäisinä 
ajatelleet: “Olisi pitänyt pakata vaihtopaita mukaan.” 
Erilaisten paitojen määrä kuvaa festivaalitarjonnan runsautta. 
Pirkanmaalla juhlia on niin paljon, että voi lennosta vaihtaa 
seuraaviin bileisiin – ja tuoreen paidan niskaan.

3. Intertekstuaalisuus
Suunnittelun alkuvaiheessa työryhmä inspiroitui kasarin pop-
taiteesta, erityisesti newyorkilaisten paksun viivan ja värien 
mestareiden Haringin, Basquiat’n ja tietenkin Warholin teoksista; 
Campbellin soppapurkkien keskipakoisesta sommittelusta. Muita 
vaikuttimia olivat japanilaiset elokuvajulisteet ja nykytaiteilija 
Yaoi Kusaman palleroveistokset. Typografia ja pelkistetyt 
kontrastit ovat tuttuja itäeurooppalaisista propagandajulisteista.

1. Synopsis / lähtöajatus

Kilpailutyö koostuu nelikenttäjulisteesta ja neljästä 
sisarjulisteesta. Julisteiden tärkeimmät elementit ovat:
1. Iskulause: “PARASTA PÄÄLLE!”.
2. Mainostetun festivaalin luonnetta kuvaava vaatekappale.
3. Lista tapahtumista, joihin festarivaate viittaa. 
4. Alaotsikko: “Pakkaa mukaan vaihtopaita”.

Katse kiinnittyy aluksi vaatteeseen ja sloganiin, joiden yhteys 
musiikkifestivaaliin ei ole heti ilmeinen. Hikinen T-paita tai 
sadetakki on hyvin pukeutumisen antiteesi, mikä härnää katsojan 
tutkimaan tarkemmin, mistä on kyse. 
Julisteiden pihvi – tai call to action – aukeaa vasta toisella 
silmäyksellä: parasta päälle ja festareille viihtymään!

2. Muoto

Vaihtoehtoiset versiot käytettäviksi 
rinnan alkuperäisen julisteen tukena.
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Konseptista on moneksi: samaa teemaa 
voi varioida eri  genrejen tapahtumissa ja 

ulkomaille suunnatussa markkinoinnissa.

4. Slogan
Paras vaatetus voi tarkoittaa tapahtumasta ja festarikävijästä 
riippuen huoliteltua, räväkkää, itseironista, käytännöllistä tai 
väriä tunnustavaa. Oleellista on jännittynyt juhlan tuntu, joka 
syntyy suosikkipaidan sujahtaessa päälle pitkään odotetun 
illan kynnyksellä. Rockfestivaali on niitä harvoja paikkoja, jossa 
sadetakkiin yhdistyy romanttisia mielleyhtymiä, eikä ainoastaan 
harmitusta huonosta kelistä. Suosikkiartistin näkeminen 
kaatosateessa on lähtemätön kokemus.

Alaotsikko – Pakkaa mukaan vaihtopaita – puolestaan viittaa 
festivaalitarjonnan runsauteen sekä tapahtumien kiihkeyteen. 
Jokainen festareilla tanssinut ja riehunut muistaa euforisen 
väsymyksen, kun ainoa asia mitä kaipaa, on kuiva vaihtopaita.

5. Kansainvälisyys
Konseptin visuaalinen ilme ja vitsi toimivat myös englanniksi 
ja muilla kielillä. Englanniksi slogan on ”GEAR UP!”, mikä 
viittaa pukeutumisen lisäksi Pirkanmaan pykälää parempiin 
festivaaleihin. Ruotsiksi iskulausetta voisi hahmotella ”BARA 
DET BÄSTA!” -pohjalta.


