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Marko Ahonen
tiedottaa: Kuiva
siideri maksaa
kahvilassa neljä
euroa ! ! !

Finnconin virallinen tiedotuslehti
Lisää ohjelmamuutoksia *More Changes

* Lue lisää ohjelmamuutoksista Futakko #3:sta iltapäivällä!!! Read more changes at Futakko #3; it will
be published at noon on Sunday!

Heaven and Hell *Masguerade
Tulossa ennennäkemättömän upeat
naamiaiset!!! Tule sinäkin tänään
illalla Ilokiveen!!!

I

llalla Ilokivessä pidetään perinteinen Finnconin naamiaisjuhla. Futakon valppaat vokuvaajat
ovat bonganneet jo ennakkoon
muutaman ennakkosuosikin...
Please remember the Masguerade
(Restaurant Ilokivi, Saturday, 22-04).
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* Su 11.7. Jordan-tolpantyöntö päärakennuksen takana
nurmikolla klo 12 (kestää noin tunnin, säävaraus)
[Sunday: Jordan Competition behind the main building
at noon (duration: 1 hour, weather reservation)]
* Sunnuntain Huomenna he tulevat -larppi on peruttu
[‘Waitin’ for them’ Larp has been cancelled on Sunday]
* Su klo 14 Vuotava noidankattila-foorumin tapaaminen
on Ilokiven ovella, josta siirrytään parempaan paikaan
[Sunday’s Leakin’ Cauldron Forum has been moved;
please ask for the new location at front of Ilokivi 2 p.m..]

Fantasianäyttely: Sinne ja takaisin

E

lla Makkonen on yksi Taru Sormusten Herrasta -teemalla toteutetun Sinne
ja takaisin -näyttelyn taiteilijoista. Näyttelyyn kuuluu vaatteita, kankaita,
aseita ja valokuvia, Tolkienin hengessä. Idea näyttelyn kokoamisesta syntyi,
kun koulussa piti tehdä näyttötyö. – Ensin teemana olivat sadut, mutta vähitellen alko syntyä yhä enemmän Sormusten Herran maailmaan sijoittuvia töitä. – Omia suosikkejani ovat valkoinen
sormuskangas ja Frodon viitta.
Kaikki työt on tehty alusta pitäen itse. Ella kertoo, että
esimerkiksi viittoja on huovutettu pitkään ja hartaasti.
Päärakennuksen ylimmän kerroksen näyttelyssä on mukana niistä vain osa. Mm. Sami Kärkkäisen takoma Andurilin
miekka on jo löytänyt uuden omistajan.
Ella haluaisi käydä conissa ainakin feminist science fiction
panelissa. – Tahdon tavata Spockin!

Kasvata pitkät sääret ja pelasta maailma?

F

eministisessä tieteispaneelissa luotiin viiden naisen voimin
ja yleisön avustamana gender-orientoitunut katsaus scifiin.
Keskustelu liikkui sujuvasti Sailor Moonista Bladerunneriin.
Sukupuolta ja genderbendingiä käsitellään
hyvin erilailla eri kulttuureissa. – Japanilaisia sarjoja, joissa päähenkilö vaihtaa lennossa sukupuolta, ei jenkeissä voisi näyttää
televisiossa, Cheryl Morgan epäili.
Lisäksi pohdittiin W.I.T.C.H.-koulutyttöviisikkoa, jotka supersankarihahmossaan
kasvattavat pitkät sääret ja isommat rinnat ja
lähtevät pelastamaan maailmaa.

Protagonistien sukupuolen lisäksi käsiteltiin kirjoittajan
sukupuolta. – Esimerkiksi Johanna Sinisalo kirjoittaa
”Ennen päivänlaskua ei voi”-kirjassaan uskottavasti
kuin homomies, panelistit kehuivat.
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