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PEKKA LUUKKOLA
Maiseman aika – Sense of time  

3.6.–6.9.2020

Laaja näyttely esittelee maisemakuvistaan tunnetun valoku-
vataiteilijan tuotantoa. Mukana on yli 40 teosta, joista mo-
niin on tallentunut ikiaikaisia maisemia Keski-Suomesta.

Pekka Luukkola liikkuu vahvatunnelmaisissa valokuvissaan 
meren ja järvien rannoilla. Hämärän hetkellä otetuissa sini-
sävyisissä valokuvissa loistaa tuli, ja järvenselällä liikkunut 
ihminen on läsnä kameran tallentamana jälkenä. Kuvat rau-
hoittavat katsojan pohtimaan ajan kulua ja luonnon merki-
tystä ihmiselle.

”Kaikki kuvani on otettu Suomessa ja teoriassa ne olisi voi-
tu kuvata lähes milloin vain. Olemme olleet näillä seuduin 
kymmenentuhatta vuotta, mutta kuitenkin kallioperä ja pe-
rusmaisema on monilta osin pysynyt samana paikoissa, jois-
sa emme ole vielä siihen kajonneet. Haluan myös pysäyttää 
katsojan nykyelämän kiireestä hetkeksi miettimään maise-
miemme arvoa sekä juuriamme: aavan veden äärellä hori-
sonttia ja yötaivasta ihmetelleitä esi-isiämme.”

Rowing II, 2019

Mo[nu]ment, 2010
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Luukkolan teokset ovat luonnon, tieteen ja taiteen yhdistel-
miä, joissa kuvitteellisuus ja todellisuus yhtyvät. Kuvien taus-
talla on usein pitkä suunnitteluprosessi esivalmisteluineen. 
Luukkola kuvaa suurikokoiselle laakafilmille perinteisin me-
netelmin. Kuva syntyy pitkän valotuksen aikana tallentaen 
ihmissilmälle näkymättömän tapahtuman.

Luukkola on kuvausmatkoillaan kulkenut 170 000 kilometriä 
ympäri Suomea. Keskisuomalaista maisemaa hän on kuvan-
nut mm. Saarijärvellä ja Kuhmoisissa. Uusimmissa teoksis-
saan Luukkola suuntaa katseensa ilmaan, linnun siipien len-
toliikkeeseen ja vielä kauemmas linnunradalle. Vaikuttava 
Sense of time -video kuvaa tähtitaivaan ja maiseman välistä 
suhdetta ja liikkeitä yhden yön aikana.

Pekka Luukkola (s.1968) on helsinkiläinen valokuvaaja, taitei-
lija ja kirjantekijä. Hän on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta 
aiheenaan valokuvan laatu ja hänen teoksiaan on huomioitu 
mm. Fotofinlandia-, Ars Fennica- ja Vuoden kirjavalio -kilpai-
luissa. Luukkolan teoksia on muun muassa Suomen valtion 
taidekokoelmassa sekä Helsingin, Tampereen, Hämeenlin-
nan, Jyväskylän ja Salon taidemuseoissa sekä monissa yksi-
tyiskokoelmissa Suomessa ja ulkomailla.

Flight #6, 2016
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Mahdollisuuksia-installaatio on jyväskyläläisten 15–19-vuo-
tiaiden nuorten rakentama monitaiteellinen kokonaisuus, 
joka tuo taiteen kokijan ympäristökysymysten äärelle. Ää-
ni, valo, väri ja kuva punovat tilaan yhdessä ainutlaatuisen 
maailman, jossa kävijällä on mahdollisuus tarkastella omia 
tunteitaan ilmastonmuutoksesta ja peilata niitä taiteilijoiden 
näkemyksiin. Tilassa on lupa antautua tunteille puhtaimmil-
laan, pohtia esimerkiksi: onko oikeus tuntea pelkoa, välinpi-
tämättömyyttä tai toivoa ilmastonmuutoksen suhteen? Kuka 
kantaa vastuun menneisyydestä? Mitä voimme vaatia muilta 
ja itseltämme? Millainen tulevaisuus sukupolvellamme on?

Teokset installaatioon ovat toteuttaneet Arttu Martikainen, 
Helmi Pesonen, Kaapo Riikonen, Aliina Ruuttunen ja Emilia 
Turunen. Nuoret taiteilijat ovat käsitelleet teoksissaan oman 
kokemusmaailmansa lisäksi esimerkiksi sosiaalisen median 
kautta projektin ulkopuolisilta ihmisiltä kerättyjä ajatuksia. 
Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen on ollut yksi installaa-
tion prioriteeteista, mikä jo itsessään kommentoi kulutus-
kulttuuria, jota yhteiskuntamme ilmentää. 

18.6.–6.9.2020 Galleria

Mahdollisuuksia
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3.6.–6.9.2020 taidetila Ilmiö

Moritz Müller – Starlight
Jokainen voi löytää itsestään ”tähtivaloa” eli löytää ja tuoda 
esiin omaa täyttä potentaaliaan esimerkiksi meikin keinoin, 
sanoo tämän kevään ylioppilas, suomalais-saksalainen nuo-
ri taiteilija Moritz Müller. Hänen valokuvansa, musiikkinsa ja 
meikkaaminen käsittelevät riippumattomuutta, moninaisia 
tunteita ja identiteettiä. Näyttelyssä on kahdeksan käsitel-
tyä pop-taiteesta vaikutteita saanutta valokuvaa ja Müllerin 
musiikkia.

Mahdollisuuksia-installaation ovat organisoineet jyväskylä-
läisistä nuorista koostuva työryhmä, johon kuuluvat Elli Heis-
ka, Selma Kiuru ja Ilona Siistonen. 

Nuorten työryhmän taideprojekti on saanut tukea Suomen Kulttuuri-
rahaston ja Allianssin valtakunnalliselta Ilmastonmuutosvoima -hank-
keelta sekä Jyväskylän nuorisovaltuustolta. Mahdollisuuksia-instal-
laatio on myös osa Jyväskylän Kesän festivaaliviikon ohjelmaa, jolloin 
installaation yhteydessä järjestetään erityistä nähtävää ja koettavaa. 

 M
oritz M

üller, Superstar, 2020
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Pihakatuteos

Local Fellow
Kaupungin oma tuttu Local Fellow hehkuu jälleen Jyväskylän 
taidemuseon pihakatuteoksena taidemuseon edessä. Uu-
den turkoosin värin pintaansa saanut teos sai samalla uu-
den nimen. Local Fellow on toisinto kesän 2019 Local Polyp 
-pihakatuteoksesta. Toteutuksesta ovat vastanneet jyväsky-
läläiset taiteilijat Jonna Suurhasko ja Jukka Silokunnas. 

Taiteilijat kuvailevat Local Fellow’ta seuraavasti: ”Local Fel-
low on se kaupungin tuttu, jota et tunne henkilökohtaisesti, 
mutta törmäät häneen usein. Vaikka ette ole koskaan kes-
kustelleet, olette kirjoittaneet yhteisen tarinan. Kanssakulki-
jat siinä kapeassa kohdassa, jossa pitää päättää väistääkö 
vastaantulijaa, vai meneekö rohkeasti päin kohtaamista.”

#LocalFellow

Müller aloitti taiteellisen retkensä vuonna 2016 meikkaami-
sella ja laajensi ilmaisuaan pian omakuviin. Myös musiikki 
on ollut aina osa Müllerin elämää, mutta vasta julkaistuaan 
ensimmäiset musiikkikappaleensa vuonna 2019, musiikista 
tuli osa hänen taiteilijuuttaan.

Taide on ollut Müllerille täydellinen keino käsitellä turhau-
tumistaan lapsuuden ujouteen ja siihen tunteeseen, ettei 
voi täysin ilmaista itseään. Vielä tänäänkin taide on hänelle 
oleellinen tapa olla yhteydessä ulkomaailmaan ja omaan it-
seen. Taiteen kiehtova uudelleen luova voima pitää Müllerin 
alati tuotteliaana.

Näyttely sai alkunsa lukiolaisten vierailusta taidemuseon 
Queer Bodies -työpajassa vuonna 2019. Työpajassa katsot-
tiin suomalaisten taiteilijoiden videoteoksia ja keskusteltiin 
niiden pohjalta sukupuolen moninaisuudesta ja yhdenver-
taisuudesta. Museolehtori vakuuttui näitä teemoja taiteen 
kautta käsittelevän Müllerin kuvista ja kutsui hänet pitämään 
näyttelyn taidetila Ilmiöön.

Voit tutustua Müllerin teoksiin ja tuleviin projekteihin Instagramissa: 
@sebastiansalvation 


