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Mitä tavoittelemme kävijöiden lisäksi?



Keskisuomalainen taide

Ketkä määritellään keskisuomalaisiksi kuvataiteilijoiksi?

• Keski-Suomen alueella asuvat ja työskentelevät 

• keskisuomalaissyntyiset 

• uransa jossakin vaiheessa, väliaikaisestikin, Keski-Suomessa asuneet 
ja työskennelleet 



Emma Ainala, syntynyt Helsingissä, asunut 
Jyväskylässä, asuu Savonlinnassa



Tuomo Blomqvist: ”Olen syntynyt Jyväskylässä mutta 
asunut lähes koko ikäni Palokassa ja Puuppolassa.”



Raimo Reinikainen, syntynyt Helsingissä, 
asunut Hyvinkäällä, asuu Multialla



Minkälaisia keskisuomalaisen taiteen 
näyttelyitä?
• retrospektiivisiä, teemallisia tai muita yksityisnäyttelyitä

• teemallisia tai muita ryhmänäyttelyitä 

• omista kokoelmista tehtyjä (1940-luvulta nykyhetkeen)

• keskisuomalaisen taiteen näyttelyitä yhteistyössä alueen museoiden 
ja muiden toimijoiden kanssa (esim. Jyväskylän taiteilijaseuran 
vuosinäyttely, Matkalla maan keskipisteeseen -näyttely alueellisena 
yhteistyönä)



Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin 
Kuvataidetta Keski-Suomessa 1947–1973



Jussi Heikkilä & Simo Heikkilä 
Räppänä, 2016



Valtakunnallisen kuvataiteen esittäminen 
keskisuomalaiselle yleisölle

Painopiste on nykytaiteen ja siihen liittyvien ilmiöiden esittämisessä. 

Vanhemman ns. arvotaiteen näyttelyitä järjestetään säännöllisesti. 
Vanhan taiteen esittäminen vaatii yhteistyötä muiden museoiden, 
säätiöiden tai vastaavien kanssa 



Sata vuotta, tuhat tulkintaa, 2017
STSY Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Signe ja Ane 

Gyllenbergin säätiö, Taidesäätiö Merita ja UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö.



Kansainvälinen ja valtakunnallinen taidegrafiikka

• kansainvälisen ja valtakunnallisen taidegrafiikan näyttelyt, joita on 
laajennettu piirustuksen alueella 

• valtakunnallisesti kiinnostavien taidegraafikoiden retrospektiiviset, 
teemalliset tai muut näyttelyt omana tuotantona tai yhteistyössä 
muiden museoiden ja toimijoiden kanssa

• joka kolmas vuosi toteutettava kansainvälinen taidegrafiikkatriennaali 
Graphica Creativa (ensimmäinen 1975, seuraava 2022) 

• näyttelyt Suomen Taidegrafiikot ry:n kokoelman teoksista

• Galleria Ratamon taidegrafiikkanäyttelyt 



Museopedagogiset näyttelyt

• Keskiössä taidekasvatus ja museopedagogiikka

• Lapsille, nuorille tai perheille suunnatut näyttelyt

• Merkitys vähentynyt, koska toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja 
elämyksellisyys sekä oppiminen ovat tärkeitä lähtökohtia yleisesti 
näyttelyissä



Yhteisötaide (engl. social art tai community 
art) 
• 1990-luvulta yleistynyt suuntaus, jossa taidetta tehdään jonkin yhteisön 

ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten
• toteutetaan yleensä projekteina, tapahtumina tai työpajoina, taiteilija on 

tapahtuman, teoksen tai ilmiön tuottaja tai ohjaaja, tuloksia kutsutaan 
yhteisötaideteoksiksi tai yhteisöteoksiksi

• yhteisötaiteen edelläkävijänä voi pitää saksalaista Joseph Beuysia, joka loi 
1960-luvulla käsitteen Yhteiskunnallinen kuvanveisto (saks. Die Soziale
Plastik), toteutti  1982 Kasselin documenta 7 -näyttelyyn teoksen 7 000 
tammea

• sukua ympäristötaiteelle ja performanssille, jotka molemmat pyrkivät pois 
taidegallerioista ja taidemuseoista 

• käytetty myös nimityksiä osallistuva taide ja sosiaalinen taide, 
yhtymäkohtia myös taidesosiologiaan ja taidekasvatukseen



Joseph Beuys
7000 Eichen, 1982-1984



Joseph Beuys
7000 Eichen, 1982-1984



Kaarina Kaikkonen
Virtaavien vetten tykö, 2006



Maiju Ahlgren, Mukavuusalue-näyttely, 2014


