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Mitä haluamme näyttelyllä viestittää?



• Naistaiteilijan näkökulma luontoon

• Koti, nainen ja luotsi

• Taiteen merkitys 
hyvinvoinnille

• Uutta ja ennen 
näkemätöntä 
Jyväskylän alueella• Nuori 

naistaiteilija



• Onko yhtään taitelijaa, joka ei olisi maalannut jonkinlaista maisemaa tai 

tehnyt teosta, jossa luonto on ollut inspiraation lähteenä? Luonto ja taide -

mitä siitä saa irti? Tietysti vaikka mitä, mutta pieni häivähdys voisi tulla 

meidän näyttelystäkin. 

• Voisimme viestittää näyttelyllä nuorten naistaiteilijoiden suhdetta 

luontoon, heidän tapaansa kuvata luontoa perinteisestä poikkeavallakin 

tavalla ja erilaisin lähestymistavoin. Voisimme näyttelyllä ja 

taiteilijavalinnalla viestittää ylipäänsä luonnon monimuotoisuutta ja 

merkitystä luovuudelle, taiteelle ja hyvinvoinnille.

Naistaitelijan näkökulma luontoon 



Taiteen merkitys hyvinvoinnille

• Toinen lähestymistapa voisi korostaa ylipäänsä taiteen ja kulttuurin merkitystä yksilön ja 
yhteisön hyvinvoinnille. Sehän on ollut kulttuuriluotseilla esillä monissa yhteyksissä. 
Silloin valitsisimme jonkun yhteisötaitelijan tai taitelijan joka tekee yhteistyötä erilaisten 
syrjään jäävien ryhmien ja ihmisten kanssa. Voiko ajatella, että yhteisötaitelijoissa on 
erityisen paljon naistaitelijoita? Jos on, niin miksi? Voisimme välittää naistaitelijoiden 
empatiaa ihmistä kohtaan ja uskoa taiteen voimaan. Tämä lähestymistapa edellyttäisi, 
että näyttelyn aikana järjestettäisiin tapahtumia, jossa tehtäisiin taidetta yhdessä ja 
käsiteltäisiin tutkimustietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista. Tällainen juttu voisi 
paremmin sopia syksyn ja talven hämäriin kuin kesänäyttelyyn. 

• Joka tapauksessa kannattaisin, että yksi keskeinen viestimme olisi tuoda esille nuorten ja 
nuorehkojen naistaitelijoiden tapaa tehdä taidetta tässä ajassa.



Koti, nainen ja luotsi

• Kulttuuriluotsi on läheinen, siinä missä toinen ihminen ja museovieras, -
vieraat. Kuin tämäkin ( taiteilijavalintaryhmä ) ryhmä, niin suurin osa meistä 
luotseista on naisia, samalla hoidamme kodinpiirin, kotityöt, tai aikanaan 
olemme pyörittäneet kodin arjen palkkatöidenkin ohella. Näyttelyn 
teemana voisi olla koti ja naisen elämä, tai ihan vain KOTI. 

• Näyttelyn sanomana olisi lempeä näkemys kodista, sen tunnelmasta tai sen 
kaaoksesta tai siitä miten se sopeutuu muuttuvassa ympäristössä, esim. 
kierrätyksen vaatimuksissa keittiössä tai laajemmin perherakenteissa. 
Tämän hetken haasteet kodin tavaratulvassa näyttäytyvät hiukan erilaisina 
kuin vaikka 30-vuotta sitten. Olemme helposti hukkua tavaraan, ja samalla 
ekologisuus, konmaritus, kierrätys, eettisyys, vastuullisuus ja tuotteen 
loppusijoitus on noussut, kenties uudestaan ja eritavalla, pintaan ja ne ovat 
tulleet yhä useammalle tärkeiksi ja merkityksellisiksi elämänarvoiksi. 



Naistaitelijan näkökulma luontoon 

• Naistaitelijan näkökulma luontoon ja taiteen merkitys ihmisen 
hyvinvointiin. Viestin tulisi olla tulevaan katsovaa, rohkeutta ja riemua 
antavaa. Uutta ja ennennäkemätöntä Jyväskylän alueella.




