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alkusanatsisällys 1 ?

Vaellus unen ja mielen kerroksiin Jyväskylän taidemuseossa

Jyväskylän taidemuseon tuottama Toisia todellisuuksia -näyttely vie katsojan vaelluksel-
le maailmaan, joka on yhtä aikaa tuttu ja tuntematon.

– Valitessamme teoksia katseemme kiinnittyivät erityisesti teoksiin, joissa oli jotakin selit-
tämätöntä, mystistä ja unenomaista, kertoo taidemuseon intendentti Jukka Partanen.

Alitajunta on aina kiehtonut taiteilijoita, sillä se nostaa pinnalle unet ja fantasiat, kaiken 
sen, mikä on reaalitodellisuuden ulottumattomissa. Tieteen avulla ihminen on pyrkinyt 
muodostamaan yhä luotettavamman ja totuudenmukaisemman käsityksen maailmas-
ta. Elämme korviketodellisuuden aikaa, jossa toden ja fiktion raja on hämärtymässä ja 
tarjolla on monia totuuksia. Näyttelyn tarkoitus on muistuttaa taiteen voiman olevan juuri 
siinä, että se liikkuu reaalimaailman lisäksi todellisuuden tuolla puolen.

Jyväskyläläinen kirjailija Pasi Ilmari Jääskeläinen on kirjoittanut tarinat Alessandro 
Bavarin valokuvaan, Kati Immosen Riskiperimä-akvarelliteossarjaan sekä Jari 
Haanperän Projektor B -installaatioon. Jääskeläisen tyyliä voi luonnehtia maagiseksi 
realismiksi tai reaalifantasiaksi. Tarinat ovat kuultavissa dramatisoituina äänitallenteina 
osoitteessa www.tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia.

Näyttelyssä on esillä koti- ja ulkomaisten taiteilijoi-
den teoksia, jotka on koottu Jyväskylän kaupungin 
taidekokoelmien 2000-luvun teoshankinnoista. 
Teoksia on keskisuomalaisilta tai Keski-Suomeen 
sidoksissa olevilta taiteilijoilta, suomalaisilta taide-
graafikoilta sekä kansainvälisten taidegrafiikka-
triennaali Graphica Creativan ja taidevalokuva-
triennaali LUMOn taiteilijoilta.

Toisia todellisuuksia -näyttelyssä on esillä maa- 
lauksia, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia, piirustuk-
sia, installaatioita ja videoita.

Näyttelyn taiteilijoista kertovien tekstien lähteenä 
ovat olleet Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien 
inventointitiedot hankintaperusteluineen. Lisäksi 
taiteilijoista ovat tietoa etsineet ja kirjoittaneet Jy-
väskylän taidemuseon amanuenssi Jaana Oikari, 
museologian harjoittelija Essi Rönkkö ja vapaa-
ehtoistyöntekijät Marita Jokinen, Millamari Kalliola 
sekä Anne Yliniemi. Riitta Lähdesmäki, Jänis I, 2003
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Mari Antjärvi (1984) 
Suomi / Finland 
Hillitty / Controlled 
2016 
akryyli kankaalle / acrylic on canvas 

Mari Antjärvi on jyväskyläläinen kuvatai-
teilija ja taidemaalari, joka työskentelee 
Tourulan taiteilija-ateljeessa. Pääasialli-
sena tekniikkana hän käyttää akryylimaa-
lausta, sillä akryyli on tekniikkana nopea 
ja se myös kuivuu nopeasti. Teokset 
syntyvät kuitenkin vaihe vaiheelta, pitkän 
työprosessin kautta, jolloin lopputulokse-
na on yhtä aikaa esittävä ja abstrakti teos. 
Työskennellessään Antjärvi saattaa va-
luttaa väriä tai hioa sitä, liittää teoksiinsa 
paperia tai testata erilaisia pohjamateriaaleja ja tekniikoita.

Hillitty-teoksen teemana on ihmisyys. Teoksen vähäeleisyydessä kasvot nousevat esiin 
muotokielen kautta ilman liiallisia yksityiskohtia. Utuisessa mielenmaisemassa korostuu 
seesteinen tunnelma. Teoksessa vallitsee rauhallisen harmoninen värimaailma. Antjär-
ven mukaan lämmin keltainen on ollut pitkään hänen suosikkivärinsä, mutta hän on tie-
toisesti pyrkinyt vähentämään sen käyttöä.

Alessandro Bavari (1963) 
Italia / Italy 
New Progenies: a portrait of a girl who looks herself in a mirror / 
Uudet jälkeläiset: muotokuva peiliin katsovasta tytöstä 
2000 
valokuva / photography 

Alessandro Bavarin taiteen kieltä on 
hankala määritellä, se on uniikkia. Hän 
yrittää olla rajoittamatta teostensa tulkin-
taa liiaksi ja antaa ainoan vihjeen mah-
dolliselle tulkinnalle teostensa nimissä. 
Bavarin mielestä on parempi, jos katsoja 
saa itse tulkita teosta oman mielensä 
mukaan. 
 
Italialais-ranskalaiseen perheeseen syn-
tynyt Bavari oli jo nuorena kiinnostunut 
taiteista, joten hän päätti alkaa opiskella 
niitä kaikissa muodoissa. Työskentelyn valokuvien parissa hän aloitti 15-vuotiaana.
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Myöhemmin opiskellessaan Roomassa taiteita Bavarille tuli tavaksi ottaa useita valo- 
kuvia mistä tahansa, minne ikinä menikin. Hän on saanut klassisen maalarin koulutuk-
sen ja yhdistää valokuvia ja perinteisempiä kuvataiteen tekniikoita. Lopuksi hän muok-
kaa kuviaan digitaalisesti. Teoksissa on käytetty kuvia todellisista henkilöistä ja paikoista, 
joista Bavari on koonnut pohjan teoksille. Kuvat näyttävät ”oikeille” mutta kuvanmuok-
kauksen avulla Bavari on esittänyt vaihtoehtoisia todellisuuksia. Tuloksena on unen-
omaisia, jopa painajaismaisia kuvia. 
 
Tästä näyttelystä löytyvä Bavarin teos on ollut mukana LUMO 2001 -valokuvanäytte-
lyssä Jyväskylässä, jonka teemana oli intohimo. Teos kuuluu aihetta tarkastelevaan 
laajempaan Sodoma & Gomorra -teossarjaan. Sodoma ja Gomorra olivat kaupunkeja 
joiden olemassaolosta ei ole todisteita, Raamatun kertomuksia lukuun ottamatta. Jotkut 
uskovat, että kaupungeille on käynyt kuten Pompeijille, ne olisivat tuhoutuneet luonnon-
katastrofin seurauksena ja uponneet Kuolleeseen mereen. Bavari on ajattelut teossarjan 
Sodoman ja Gomorran edustavan paikkaa, jossa seksuaaliset perversiot ovatkin arki-
päiväisiä ilmiöitä, jopa hyveitä, ja jossa taiteilija voi antaa katseensa kulkea vain puhtaan 
uteliaana ja huvittuneena, ilman sen kummempaa paheksuntaa tai hyväksyntää.

Kalle Berg (1967) 
Suomi / Finland 
Medusa 
2016 
kivipiirros / lithography 

Helsinkiläinen Kalle Berg työskentelee Kuutti Lavosen ja Matti Hintikan perustamassa 
Helsingin Kivipainossa vedostajana. Berg on jäsenenä Pro Litografia yhdistyksessä, jon-
ka tarkoituksena on edistää perinteisen kivipainomenetelmän asemaa niin Suomessa, 
kuin ulkomaillakin. Berg on opiskellut litografiaa Yhdysvalloissa Albuquerquessa, ”alan 
Mekassa”, Tamarind Institutessa.

Nina Bondeson (1953) 
Ruotsi / Sweden 
The Influence of the Environment I-III / 
Ympäristön vaikutus I-III 
2010 
kivipiirros / lithography 

Nina Bondeson on ennen kaikkea visuaalinen tarinankertoja. 
Tukholmassa syntynyt Bondeson opiskeli taidekouluissa ja 
yliopistossa taidehistoriaa Uumajassa 1970-luvulla, ennen 
kuin lähti opiskelemaan kuninkaalliseen taidekorkeakouluun 
Tukholmaan. Debyyttinäyttelynsä Bondeson piti galleria Dr. Glasissa vuonna 1989. 
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Bondesonille taide on keino suhtautua maailmaan, samalla se laajentaa kieltä ja te-
kee kokemuksen ilmaisemisesta mahdollista. Taiteilija katsoo, että visuaalisen taiteen 
hienous piilee sen saavutettavuudessa. Taiteilijuuteen riittää omien kokemusten hyö-
dyntäminen ja niiden kanssa kommunikoiminen, ilman että tarvitsee paljastaa omaa 
sisintään. Hyvä taide voi auttaa myös oppimaan jotain, ei niinkään taiteilijasta, vaan kat-
sojasta itsestään.

Ulu Braun (1976) 
Saksa / Germany 
Puisto / The Park 
2011 
video, 6 min 

Ulu Braun syntyi Schongaussa Saksassa ja asuu ja työskentelee nykyään Berliinissä. 
Hän on opiskellut maalausta ja kokeellista elokuvaa Wienissä, Helsingissä ja Pots-
damissa. Braun käyttää videotaidetta tutkiessaan kuvataiteiden ja elokuvan välistä 
kenttää. Hänellä onkin ollut suuri rooli videokollaasin genren määrittelyssä ja eteenpäin 
kehittämisessä.

The Park -videokollaasi on kooste todellisista ihmisistä ja paikoista ja näiden arjesta. 
Teoksessa käsitellään useita teemoja, kuten rationaalisuus/irrationaalisuus, maaseutu/
kaupunki, turismi, urheilu ja huuma. Videossa kuvataan villin luonnon ja rakennetun, 
”kesytetyn” ympäristön välistä tilaa. Se on itsenäinen alue omilla säännöillään. Puistoissa 
arjen rajoituksia voidaan murtaa. 

Useita teoksen kohtauksia on kuvattu Suomessa vuosina 2007–2011. Alun rakennustyö-
maa on kuvattu Helsingin keskustassa ja lopun metsä löytyy läheltä Viitasaarta, jossa 
Braun oli Tuulensuun residenssissä.

Espen Dietrichson (1976) 
Norja / Norway 
From series Doubts in Time and Space 
Sarjasta Epäilyjä ajassa ja avaruudessa 
2011 
serigrafia / silkscreen 

Norjalainen Espen Dietrichson työsken-
telee muun muassa valokuvakollaasien, 
installaatioiden, mustepiirrosten ja silkki 
vedosten, eli serigrafian, parissa.  Lähtö-
kohtana hänen teoksillaan on urbaanit 
maisemat, geometria ja arkkitehtuuri. Näyttelyn työ kuuluu Dietrichsonin teosten sar-
jaan, jossa hän on kuvannut Lyonilaisia, modernistisia rakennuksia ilmaan kohoavina, 
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purettuina osina. Rakennukset näyttävät ”räjähtäneen”. Levitoivien ja muokattujen raken-
nusten sarjasta tuli Dietrichsonin ensimmäinen mielenkiinnon kohde tämän aloitettua 
taiteen opinnot Oslossa. Teokset on tehty puoliksi käsin, puoliksi digitaalisesti; tekninen 
piirros ”räjähdyksestä” on ensin piirretty paperille ja lopullinen kuvankäsittely on digitaa-
lista, ennen varsinaista silkkipainoa.

Jari Haanperä (1957) 
Suomi / Finland 
Projektor B 
2008 
installaatio / installation 

Jari Haanperä, ohjaaja ja mediataiteilija, on uranuurtaja suomalaisen valotaiteen saral-
la. Teoksissaan hän pyrkii riisumaan mystiikan tekniikasta: sinänsä tekniikka ja välineet 
eivät ole mystisiä, vaan arkisimmillakin asioilla on kyky tuottaa lumoavia ilmiöitä. Haan-
perä rakentaa teoksensa niin, että katsojalla on mahdollisuus ymmärtää, miten teos oi-
keasti toimii. Teoksissa hylätyt tavarat ja valo luovat yhdessä hetken näkyviä kuvia, 
joiden tunnelma on tärkeämpää kuin kuvan tarkka muistaminen.

Jari Haanperän teosten kirjoon kuuluu valosuunnittelua, videoita, lyhytelokuvia ja 
musiikkiprojekteja. 

Näyttelyssä esillä oleva Projektor B on yksi Jari Haanperän projektoreista, valoteoksista, 
jotka koostuvat hylättyjen tavaroiden ja valon kohtaamisesta. Tämä projektori on koottu 
taiteilijan Jyväskyläläisiltä kirpputoreilta löytämistään esineistä. Vaalealle seinälle projek-
tori heijastaa lasin läpi pääkallomaisen kuvion. Installaatio on olemassa olevien, havait-
tavien elementtien – elottomien esineiden, valon ja äänen – yhteistyötä, joka luo oma-
laatuisen varjojen leikin. Osa esineistä on aseteltu moottoroidun alustan päälle, 
jolloin kokonaiset esineryhmät liikkuvat. Näin heijastettu kuvio on alati muuttuva, 
kuin varjoteatterin kohtauksia.

Mika Heinonen (1954) 
Suomi / Finland 
Vincent’s Still My Chief / Vincent on yhä päällikköni 
2014 
puu, siveltimet / wood, paintbrush 

Mika Heinonen mieltää itsensä romantikoksi ja topofiiliksi, paikkojen rakastajaksi. 
Hänen teoksensa ovat jossain romantiikan ja käsitetaiteen väliltä, ja työskentelytekniikat 
ja materiaalit voivat vaihdella suurestikin ideapohjalta työskennellessä. Taiteilijan 
mukaan hänkin veistää muiden romantikkojen tapaan henkeä, joka ei kuitenkaan ole 
vain abstraktio, vaan jota hän lähestyy aineellisen kautta.
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Valkeakoskelta syntyjään oleva Heinonen opiskeli vuosina 1973–1977 taideteollisessa 
korkeakoulussa, mutta koki, että oppilaitoksen ylipolitisoitunut ilmapiiri ahdisti kaltais-
taan individualistia. Tärkein anti koululla olikin erityisesti taidegrafiikan ja keramiikan työ-
pajoissa. Heinonen on toiminut opettajana Lahden muotoiluinstituutissa vuodesta 1985, 
”heiluttanut luovuuden lippua ja taistellut rahamaailman yksipuolistavaa kyynisyyttä 
vastaan”, omien sanojensa mukaan. Kuitenkin Heinoselle on tärkeintä, että saa ilmaista 
sanottavansa taiteen avulla. Leikillisyys on myös tärkeä elementti Heinosen taiteessa. 
Paikkojen pohdiskelu on vienyt keski-ikään ehtineen miehen takaisin lapsuuteen, josta 
tärkeimmät löydöt ovat juuri leikkimielisyys ja huumori. 

Vincent’s still my chief on kunnianosoitus Vincent van Goghille. Kelopuusta veistettyyn 
runkoon on kiinnitetty siveltimiä, ja nämä yhdessä muodostavat intiaanipäällikön päähi-
neen kaltaisen esineen. Heinonen on tehnyt useita teoksia merkkihenkilöiden kunniaksi, 
niin todellisten kuin fiktiivistenkin, mutta mittavin hommage-teosten sarja on tehty juuri 
van Goghin kunniaksi. Tämä teos on hankittu taidemuseon kokoelmiin vuonna 2014 
Heinosen Höyry-galleriassa pitämästä Taivas alla -näyttelystä.

Outi Heiskanen (1937) & Janne Laine (1970) 
Suomi / Finland 
Luonnossa / In the Nature 
2012 
viivasyövytys, kuivaneula, heliogravyyri / etching, drypoint, heliogravure 

Outi Heiskasella ja Janne Laineella on takanaan jo yli vuosikymmenen mittainen yhteis-
työ. Laine toimi alkuun Heiskasen vedostajana, mutta työsuhteesta kehittyi lopulta tai-
teilijakumppanuus Heiskasen huomatessa hahmojensa, pensastuulikansan, ja Laineen 
luomien maisemien välillä samankaltaisuutta. Taiteilijoiden kompiiseiksi kutsumiensa 
teosten vedostuksen hoitaa Laine, mutta teos rakentuu molempien taiteilijoiden toimesta.

Outi Heiskanen tunnetaan erityisesti pienikokoista, usein vähävärisistä metalligrafiikan 
töistä, jotka esittävät ihmishahmoja ja taruolentoja. Janne Laine on puolestaan työsken-
nellyt heliogravyyritekniikan parissa, joka yhdistää grafiikan ja valokuvauksen. Aiheena 
hänellä on usein maisemakuvat ja luonto. 
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Taiteilijat ovat sommitelleet omista teoksistaan kokonaisuuksia, jotka on sitten vedos-
tettu päällekkäin samalle paperille. Lopullisessa teoksessa on löydettävissä tuttuja 
elementtejä molemmilta taiteilijoilta, mutta niiden sisältö on muuttunut merkittävästi. 
Yhteisiä teoksia työstäessä molemmat taiteilijat ovat uppoutuneet toistensa teosten 
maailmoihin ja löytäneet näin uusia näkökulmia omaan työskentelyyn. Laineen sumui-
sista maisemista löytyi koti Heiskasen pensastuulikansalle.

Markus Henttonen (1976) 
Suomi / Finland 
Rooftop Party / Kattotasannejuhlat 
2008 
lambdavedos / lambda print 

Markus Henttosen valokuvissa valolla ja tunnelmalla on tärkeä rooli kerronnan kannal-
ta. Hänen kuvansa ovat tarinallisia, jopa elokuvallisia. Kuvakieli on kaunista ja ajatonta, 
tunnelma kuvissa on usein viipyilevää, hivenen melankolista. Henttonen on tunnettu 
erityisesti suurkaupunkeja, kuten Los Angelesia ja Barcelonaa, käsittelevistä kuvistaan. 
Rooftop Party on osa Night Time Stories-teossarjaa, jossa Henttonen on tarkastellut 
metropolien yöllistä maailmaa. Tärkeää teoksissa ei ole itse kaupunki, vaan ihmisten 
mahdolliset tarinat. Toden ja epätoden sulautuessa yhteen voidaan puhua maagisesta 
realismista. Juuri tuon sulautumispisteen valohämyä on havaittavissa Henttosen kau-
punkien kuvauksissa.

Henttonen työskentelee niin taiteen kuin kaupallisenkin valokuvauksen parissa ja on 
päässyt kuvaamaan valokuvasarjan esimerkiksi Playboylle. Henttosen teoksia on ollut 
näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla ja häneltä on ilmestynyt kolme valokuvakirjaa.

Marko Hämäläinen (1972) 
Suomi / Finland 
Lat. 69.574, Ion. 26.419 (aalto) / Lat. 69.574, Ion. 26.419 (wave) 
2012 
pigmenttituloste / pigment print 

Marko Hämäläisen, dokumentaristin ja valokuvataiteilijan, taiteen lähtökohtana on 
ihmisten suhde yhteiskuntaan ja luontoon. Hämäläinen ihannoi taidetta, todellisuutta, 
melankoliaa ja retkeilyä. Teoksissaan Hämäläinen käsittelee todellisuutta dokumentaa 
risesti, hyväksikäyttäen laajasti valokuvauksen eri lajeja. Vapaana taiteilijana ja valo 
kuvakasvatuksen parissa työskennellyt Hämäläinen valittiin alkuvuodesta 2018 Keski-
Suomen läänintaiteilijaksi.

Hämäläinen kuvasi pohjoisen maisemia seitsemän vuoden ajan ja näistä teoksista osa, 
Ylä-Lapin maisemia kuvaavat, olivat esillä muuramelaistaiteilijan yksityisnäyttelyssä Jy-
väskylässä vuonna 2014. Myös Toisia todellisuuksia -näyttelyn teos kuuluu tuohon sarjaan.
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Teos kiinnittää katsojan huomion tundra-alueiden armottomuuteen mutta myös karuun 
kauneuteen. Näiden lisäksi se saa pohtimaan käynnissä olevaa ilmastonmuutosta. Miltä 
teoksen maisema tulee kaukaisessa tulevaisuudessa näyttämään ilmaston muututtua?

Kati Immonen (1971) 
Suomi / Finland 
Sarjasta Riskiperimä / From series Inherited Risk 
2011 
vesiväri / watercolour 

Kati Immonen käyttää työskennellessään pääasiallisena 
tekniikkana vesivärimaalausta. Hän kääntää vesivärien 
herkän ja pinnallisen luonteen edukseen käsitellessään 
teoksissaan vahvasti latautuneita aiheita ja ilmaisee näin 
voimakkaita tarinoitaan ja ideoitaan. Vesivärimaalauk-
seen liitetään helposti odotus helppoudesta ja keveistä 
aiheista. Immosen teoksissa vesivärit onnistuvat peh-
mentämään raskaitakin aiheita ja mahdollisesti tekevät 
niistä helpommin lähestyttäviä katsojalle.

Jyväskylässä syntynyt Immonen valmistui kuvataiteilijaksi Turun piirustuskoulusta 1997. 
Hänen teoksiaan on ollut laajasti näyttelyissä niin Suomessa, kuin ulkomaillakin. Immo-
sen kotikaupungista Turusta löytyy myös taiteilijan toteuttamia julkisia taideteoksia. 

Riskiperimä-sarjan näyttelystä löytyvät teokset ovat 
olleet esillä Immosen yksityisnäyttelyssä vuonna 2010 
Espoolaisessa Gallery Kalhama & Piipossa, josta ne on 
hankittu Jyväskylän taidemuseon kokoelmiin. Lähtö-
kohtana teoksille toimivat kollaasit, joihin Immonen on 
yhdistellyt kuvia useista eri lähteistä. Teokset eivät siis 
kuvaa todellisia sotilaita ja lottia, vaan Immosen pyrki-
myksenä on ollut kuvata yksilön ja tämän roolin välistä 
ristiriitaa. Maalausten univormut edustavat toisaalta 
kunniaa ja velvollisuutta, toisaalta jotain, johon on pak-
ko puristautua, tietyn aikakauden ihanteellista tapaa 
toimia oikein. Nimi Riskiperimä ei viittaa lääketieteelli-
seen termiin vaan sukupolvilta seuraaville periytyvään 
henkiseen perintöön, talvisodan henkeen. Talvisodan 
henki on toisaalta yhteisöllisyyden ja epäitsekkyyden 
ihanne, toisaalta se on menneisyyden ihannointia 
ilman kritiikkiä. 

Maalausjäljet vaihtelevat teoksissa terävästä epäterä-
vään. Univormut on kuvattu terävinä, kun taas kasvot 
näyttävät ”tärähtäneiltä”.
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Petri Juntunen (1975) 
Suomi / Finland 
Where I End and You Begin / Missä minä päätyn ja sinä alat 
2016 
pigmenttivedos / pigment print 

Valokuvataiteilija Petri Juntunen työskentelee ja asuu Helsingissä. Hän on opiskellut 
valokuvausta sekä elokuvausta Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakou-
lussa. Teoksissaan Juntunen käsittelee yhteisön muistia, alitajunnan muodostamia 
konstruktioita sekä näiden ilmentymiä yhteiskunnassa. Perinteisen valokuvan lisäksi 
Juntunen käyttää töissään usein vaihtoehtoisia kuvantamis- sekä reproduktiomene-
telmiä, kuten 3D-skannausta, fotogrammetriaa, laserkaiverrusta sekä projektioita. Petri 
Juntunen on osallistunut useisiin näyttelyihin Suomessa ja Euroopassa.

Teos on hyvä esimerkki Juntusen taidosta luoda tavallisista luontoaiheista tumma-
sävyisiä, maagisia ja absurdeja mielenmaisemia. Tumman, kallioisen metsämaiseman 
keskellä ryöppyää vuolas vesiputous. Oikealle valokuvaaja on huomaavaisesti sijoittanut 
vesiputouksen ihailijalle kaiteella varustetut portaat ja katselutasanteen.

Teos on osa valokuvakokonaisuutta At the Heart of it All, jossa Juntunen pohtii inhimil-
listä olemassaolon kokemusta ja maailmankaikkeuden luonnetta. Ihmisen tullessa 
tietoiseksi kaiken lopullisuudesta, ahdistus ajaa hänet etsimään mieltä ja merkitystä. 
Albert Camus’ta mukaillen maailma itsessään ei tarjoa vastausta tähän järjen kaipuu-
seen maailman muodon sotiessa ihmisen luonnetta vastaan. Maailman kautta kohta-
amme lopun vääjäämättömyyden ja elämän päätepisteen. Inhimillisen merkityksen 
tarpeen ja maailman järjettömyyden kohtaamisesta syntyy mielettömyys. Absurdius on 
kuitenkin hyväksyttävä ja sitä on katsottava kohti, sillä vain siten voi olla vapaa.

Ya-chu Kang (1980) & Christian Nicolay (1977) 
Taiwan, Kanada / Kanada 
Sunshine Wall / Aurinkoseinä 
2010 
video, 4 min 

Taiteilijat Ya-chu Kang ja Christian Nicolay ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2010. 
Ensimmäinen yhteinen teos oli länsimaisia ja itämaisia aamurituaaleja tarkasteleva 
ääniperformanssi. Taiteilijoiden kenttään kuuluu myös veistoksia, installaatioita, perfor-
mansseja, videoita ja paikkakohtaisia teoksia. Yhdessä he tutkivat idän ja lännen kult-
tuurimaisemien välisiä muuttuvia vastakohtaisuuksia. 

Taiwanilainen Ya-chu Kang tutkii työnsä kautta identiteetin kysymyksiä ja ihmisen ja 
luonnon välistä suhdetta. Hän on ollut aina kiinnostunut ympäristöstä ja elämästä, siitä 
miten materiaalit vaikuttavat ruumiiseen ja fyysiseen havaintokykyyn. Kangin taide hei-
jastaa esineen itsensä historiallista merkitystä. Teoksissa käyttöesineen ja veistoksen 
raja on eliminoitu. Materiaaleilla itsellään on symbolismin taakse piilotettu alkuperäinen 
tarkoitus ja nostalginen tunne.
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Kanadalainen Christian Nicolay tekee taidetta poikkitaiteellisesti. Hän työskentelee laa-
jasti eri tekniikoiden ja medioiden parissa. Teokset pureutuvat paradoksien, politiikan, 
kulttuurisen identiteetin ja asioiden alkuperän teemoihin. Nicolaylla on myös useita joka-
päiväisiin kokemuksiin yhdistettyjä, jopa vuosia jatkuvia projekteja.  

Molempien taiteilijoiden näyttelyitä on ollut laajasti ympäri maailmaan, myös Jyväskyläs-
sä, jossa taiteilijat viettivät kolme viikkoa Äkki-gallerian residenssissä 2010.

Harald Karsten (1948–2016) 
Suomi / Finland 
Very difficult work / Erittäin vaikea työ 
1999 
tilateos / installation 

Harald Karsten syntyi Saksassa 1948. Syn-
nyinmaassaan hän työskenteli kirjapainoalalla 
ja toimi ammattiliitoissa, joissa omaksui tai-
teessaankin näkyvän kriittisen ajattelutavan. 
Itseoppinut taiteilija muutti ihastuksen perässä 
Suomeen 1973. Hän asui ensin Jyväskylässä, 
mutta muutti sitten Saarijärvelle, jossa hän 
osallistui työväenopiston opetukseen, erilaisille 
kursseille ja sai lopulta kipinän kuvanveistoon. 
Jyväskylään Karsten palasi 1990-luvun puolivä-
lissä. Karsten ehti vaikuttaa keskisuomalaises-
sa taidekentässä vuosikymmeniä. Hän meneh-
tyi kotonaan kesällä 2016. 

Jyväskyläläisille yksi tutuimpia Karstenin teok-
sia lienee Rantaraitilta löytyvä omituinen ”torvi”, 
eli Kakophone (2001). Huumori olikin tärkeä aines Karstenin teoksissa, vaikka taiteilija 
katsoi, että taiteen tuli nimenomaan ottaa kantaa ja olla yhteiskuntakriittistä. Taiteen teh-
tävä oli herättää ajatuksia katsojassa. Karstenin taiteessa näkyvät surrealismin ja dadan 
perintö ja teoksista löytyvät materiaalit ovat monipuolisia ja omaperäisiä. Esimerkiksi eri-
laiset kierrätys- ja luonnonmateriaalit, muovi ja metalli sopivat Karstenin ideoihin. Oleelli-
sia osia teoksissa voi olla myös liike ja ääni. 

Dadaistit ajattelivat taiteen olevan enemmänkin mielentila ja Karstenillekin taide oli elä-
mäntapa, ei vain työtä. Inspiraatio ja ideat teoksiin saattoivat iskeä taiteilijalle milloin vain 
ja missä vain. Arkisistakin hetkistä, kuten aamukahvista, saattoi lähteä ajatus, joka johti 
omaperäisiin, jopa surrealistisiin teoksiin. Näyttelyssä esillä oleva installaatioteos Very 
difficult work (1999) koostuu sekin monenlaisista materiaaleista ja herättää varmasti 
monenlaisia kysymyksiä. Teoksessa yhdistyvät jo valmiit esineet ready-made-taiteen 
hengessä, kova ja pehmeä, teräs ja kangas, video ja jopa napanöyhtä. Kuulukohan vii-
meisin kierrätys- vai luonnonmateriaaleihin?
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Sirkku Ketola (1973) 
Suomi / Finland 
Suuntaus / Orientation 
2011 
serigrafia vanerille / silkscreen on plywood 
Kuvataideakatemiasta vuonna 2009 valmistunut 
Sirkku Ketola on nuoremman sukupolven taide-
graafikoita. Ketola vaihtelee tekniikkaansa projek-
teittain ja hänelle on tyypillistä etsiä kullekin teok-
selle käsiteltävää teemaa tukeva media. Grafiikan 
lisäksi Ketola on tehnyt suurikokoisia installaatioita. Grafiikan töissään Ketola käyttää 
matkoillaan ottamia valokuvia, joista työstää surrealistisia valokuvakollaaseja. Hän tekee 
tietokoneen avulla kuvasta ensin nelivärierottelun ja painaa sitten kuvan serigrafiana eli 
silkkipainona suoraan vanerille. Tällä tekniikalla teoksen värien lävitse kuultaa vanerin 
elävä pinta. Suuntauksessa ostoskeskuksen vanha asiakas kärryineen on sijoitettu suo-
malaiseen maisemaan, katsojasta poispäin kulkemaan. 

Ketolaa inspiroi pohjoinen hiljaisuus ja Euroopan urbaanit kadut. Itseään taiteilija kuvaa 
”sivistyneeksi villiksi”.

Heli Kurunsaari (1971) 
Suomi / Finland 
Tessu 
2010 
puupiirros / woodcut 

Heli Kurunsaari on syntynyt Lapualla. mutta hän asuu ja työskentelee Helsingissä. Ku-
runsaari on opiskellut Limingan Taidekoulussa 1990–1992, Lahden Taideinstituutissa 
1990–1996 ja hän on suorittanut Taideteollinen korkeakoulun, taiteilijan pedagogiset 
opinnot 1997–2000 ja Kuvataideakatemian, maisteriopinnot 2010–2013.

Lukion jälkeen Heli Kurunsaari haaveili tulevansa kuvaamataidonopettajaksi. Oman ku-
vaamataidonopettajansa kannustuksesta hän haki Limingan Taidekouluun. Opettajan 
pätevyyden hän hankki myöhemmin, mutta on ensisijaisesti työskennellyt vapaana tai-
teilijana. Hän kuuluu myös kolmijäseniseen Hyäryllistä-taitelijaryhmään.

Kurunsaari aikoi alun perin maalariksi. Lahden taideinstituutissa hän teki maalauksen 
lisäksi myös puupiirroksia ja muuta grafiikkaa. Puupiirroksista tulikin koulun jälkeen hä-
nen oma lajinsa. Jyväskylässä hänen teoksiaan oli ensimmäisen kerran esillä vuonna 
1996 Graphica Creativassa Lahden ajan opettajan Riitta Uusitalon innostamana. Nyky-
ään hän on arvioiden mukaan Suomen tunnetuimpia puupiirtäjiä.

Heli Kurunsaari tekee puupiirroksensa koivuvanerilaatalta. Tekniikassa vuorottelee värin 
painaminen ja laatan kaivertaminen. Tekniikka on hyvin monivaiheinen ja käsityöpai-
notteinen. Vedossarjat ovat hyvin pieniä 1–6 vedosta. Tessua on taiteilijan mukaan tehty 
varmaankin kaksi kappaletta, ja erot eri vedosten välillä voivat olla melko isoja tässä tek-
niikassa.
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Taitelija on käsitellyt taiteessaan aina ihmistä yksilönä ja ryhmänsä jäsenenä: perhesuh-
teet, suku, kyläyhteisö, erilaiset roolit, historia, muisti, psykologia voisivat olla avainsano-
ja. Siksi Toisia todellisuuksia -näyttelyn teema on hänelle monin tavoin kiinnostava. Hän 
haluaa kuvata ihmistä ja ihmisen suhdetta historiaansa ja ympäristöönsä. Tekemisen 
tyylit ovat jossain määrin vaihdelleet vuosien varrella, mutta periaatteessa aihemaail-
man voi ajatella pysyneen samana. Inspiraatiota, teosaiheita ja ideoita hän saa oikeas-
taan kaikkialta ympäriltään, henkilökohtaisesta elämästä, lähipiiristä, kuvataiteesta, kir-
jallisuudesta, vanhoista kuvista jne.

Teosten ihmisillä on osittain todelliset esikuvat. Jotkut työt on tehty kuvien pohjalta: sekä 
valokuvien että lehtikuvien. Mutta yhtälailla useat ovat syntyneet ilman mallia. Mumman 
albumit ovat olleet tutkimuksen kohteena useaan otteeseen.

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin Tessu-teos hankittiin 2010 Galleria Beckerissä ol-
leesta Kotopaikan tuntu -näyttelystä, jossa oli muitakin taitelijan Memento vivere -sarjan 
kasvokuvia. Koko sarjaan kuuluu noin 40 omakuvallista teosta. Taiteilija näkee Tessun 
yhtenä kokonaisuuden osana, vaikka kaikki teokset ovat myös itsenäisiä teoksia. Jokai-
sessa vedoksessa oli taiteilijan omakuvallinen lähtökohta. Laatalta löytyy taiteilijan omia 
kasvon piirteitä, mutta jokainen kuva lähti siitä omalle polulleen. Valmis kokonaisuus 
hämmensi valmistuessaan taitelijaa, sillä hän löysi sarjasta jälkeenpäin paljon muitakin 
tuttuja ihmisiä: äitinsä, tyttärensä, veljen vaimon, mumman, pikkuserkun yms. Teoskoko-
naisuus teki näin hänellekin yhteydet läheisiin näkyväksi. Taiteilija on tehnyt useita koira-
aiheisia teoksia, muun muassa pystykorvan ja ajokoiran, jotka olivat myös Beckerin 
näyttelyssä. Teoksessa Tessu yhdistyi taiteilijan käyttämät molemmat aiheet, pystykorva 
ja omakuva. Taiteilijan varhaislapsuuden ensimmäinen koira oli pystykorva nimeltä 
Tessu. Tätä hän ei myönnä kuitenkaan miettineensä kuvaa tehdessä tai nimetessä.

Katsellessani kuvia Toisia todellisuuksia -näyttelyyn tulevista töistä, Tessu teki minuun 
heti vaikutuksen. Teos on värikäs, mutta samalla hieman salaperäinen. Tuli tuntu, että 
Tessu katsoi minua. Jouduin kuitenkin hieman ymmälleni, miksi kasvot on kuvattu niin 
kuin ne on kuvattu. Nähdessäni teoksen, olin yhä vakuuttuneempi, että halusin tietää 
teoksesta ja taiteilijasta enemmän. On outoa, ettei kukaan ole valinnut teosta näytteille 
kaupungin tiloihin. Se ansaitsisi tulla nähdyksi muulloinkin kuin tässä näyttelyssä. 
 
 
Marita Jokinen

 
Tuula Lehtinen (1956) 
Suomi / Finland 
Tourism II / Turismi II 
2012 
pigmenttivedos / pigment print 

Tuula Lehtinen on tamperelainen kuvataiteilija, joka on toiminut 
aktiivisesti suomalaisen kuvataiteen kentässä. Hän on opiskel-
lut Suomen taideakatemiassa grafiikkaa vuosina 1976 – 1980 ja 
toiminut grafiikan professorina Bergenin taidekorkeakoulussa 
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Norjassa. Lehtinen on lisäksi kirjoittanut alansa oppikirjoja. Yksityisnäyttelyitä Lehtinen 
on pitänyt Suomessa ja ulkomailla ja hän on toteuttanut lukuisia julkisia taideteoksia, 
erityisesti mosaiikkeja. 

Lehtistä kiinnostavat perinteiset tekniikat, joita hän pyrkii käyttämään uusilla tavoilla 
taiteessaan. Erityisesti hän on seurannut grafiikan kentän kehittymistä ja tämän käsityö-
läisyyden ja perinteen uudistaminen on ollut keskeistä hänen työssään. Teoksissaan 
hän käyttää myös elementtejä, jotka mielletään yleensä kotien somistamiseen liittyviksi. 
Lapsuudesta tutut koriste-esineet ja kukkakuviot kiehtovat ja vaikutelma kauneudesta 
on taiteilijalle tärkeää. 

Tourism -teos edustaa taiteilijan suurikokoisia, väriskaalaltaan minimalistisia teoksia, 
jotka poikkeavat aiemmasta romanttisesta värigrafiikasta. Tourism II on osa kolmen 
osan teossarjasta, joissa on yhdistetty valokuvaa ja kuivaneulatekniikkaa. Nämä teokset 
ilmentävät Lehtisellä ollutta tarvetta pelkistää ilmaisuaan.

Riitta Lähdesmäki (1973) 
Suomi / Finland 
Jänis I-III / Rabbit I-III 
2003 
lyijykynä paperille / pencil on paper 

Riitta Lähdesmäki-Puttonen on ennen kaikkea piirtäjä. Hän työskentelee hitaasti, kerros 
kerrokselta. Häntä viehättää lyijykynän jälki, mutta pitää muustakin piirtämisestä, kuten 
hiilestä ja tussista. Välistä hän myös maalaa, mutta juuri piirustus kutsuu sydäntä.

Varsinaisen leipänsä jyväskyläläinen Lähdesmäki-Puttonen saa kuvataideopettajana. 
Työnsä ohessa hän tekee itse kuvia, toteuttaakseen minäänsä ja tunteakseen olevansa 
oma itsensä.

Lähdesmäki-Puttonen kertoo miettivänsä teoksen aloittamista pitkään. Ennen ensim-
mäisenkään viivan piirtämistä hän muodostaa kuvaa mielessään. Ajatusten kuvat saat-
tavat näkyä tyhjällä paperilla keltaisina ”apuviivoina”, jotka paperin valkoisen pinnan 
alkaessa hävitä tukiviivojen alle äkkiä häviävät. Taiteilija kertoo myös välillä alkavansa 
työstää teosta ”analyyttisesti sommitellen”, pitkän ajattelun jälkeen silloinkin.

”Kun runko on kasassa, voin piirtää sieltä täältä yhtä kohtaa pitkäänkin työstäen, harp-
paan seuraavaan kohtaan, etenen kuin palapelissä.”

Usein teos lopulta onkin sen suuntainen, mitä kuvittelemalla on pitkään työstetty.

”Sanon aina ääneen: ’Tää on ehkä tässä’. Aika usein sen jälkeen palaan vielä monta ker-
taa vetämään kuvaan muutaman viivan, mutta jossain siinä se on valmistumisen hetki. 
Laajemmin katsoen teos on valmis ja totta vasta, kun joku näkee sen.”

Taiteilija uskoo teosten itsenäiseen voimaan, hyvä teos antaa katsojalle vaikuttavia ko-
kemuksia ilman selittelyjäkin. Välillä on kuitenkin mukava tietää, mitä taiteilija on ajatellut 
teosta tehdessään. Silti jokainen, niin taiteilija kuin katsoja, tulkitsee teosta aina omista 
lähtökohdistaan. Jänis-teossarjan innoituksena toimi loppusyksyn juoksulenkillä tehty 
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luontohavainto. Vuorilammen rannasta jään alta Lähdesmäki-Puttonen huomasi järven 
pohjaan painuneen, kuolleen jäniksen. Ohuen, kirkkaan jään läpi jänis näkyi hyvin sel-
västi.

”Se oli kai jaloistaan kiinni pohjassa, koska huojui 
veden hitaan liikkeen mukana, melkein paikal-
laan. Sillä oli silmät sepposen selällään ja sieltä 
’lasin’ takaa se tuntui tuijottavan ja vahtivan mi-
nua. Minä en saanut silmiäni irti näystä.”

Jänis jäi taiteilijan mieleen ja hän käsitteli aihetta 
useissa teoksissa. Näyttelyssä oleva teos kuuluu 
11 osaiseen sarjaan, josta Jyväskylän kaupungin 
taidekokoelmiin hankittiin kolme teosta. Yleensä 
jänikset ja puput esiintyvät söpöinä, mutta teok-
sen eläimissä kyseessä on enemminkin pelko. 
Jänikset ovat jättimäisiä, niiden ilme on kuin vah-
tikoiralla. Näiden jänisten kanssa ollaan juuri mie-
len maailmassa, toisessa todellisuudessa. Niillä 
on vain etäinen yhteys peloilla loikkiviin jäniksiin.

Sari Mansala (1983) 
Suomi / Finland 
Illan koitto / Nightfall 
Yön tuoksu / Scent of the Night 
2015 
akryyli pleksille / acrylic on plexiglass 

Jyväskyläläinen Sari Mansala on työskennellyt ravintola-alalla, joten varsinaista taide-
koulutusta hänellä ei ole. Hän työskentelee Kivääritehtaalla ja kuuluu siten Tourulan 
taiteilijoiden taideyhteisöön. Hän pitääkin tärkeänä taiteilijoiden yhteisöön kuulumisen 
tunnetta ja taiteesta keskustelemista sekä sitä, että muilta yhteisön jäseniltä saa tarvitta-
essa tukea taiteen tekemiseen. Tourulan taiteilijoiden tuki ja asiantuntemus ovat hänelle 
tärkeä osa yhteisöön kuulumista.  Mansala on piirtänyt, maalannut ja valokuvannut aina, 
sillä visuaaliset keinot ovat aina olleen hänelle helpoimpia tapoja ilmaista itseä. Taide on 
hänelle tapa käsitellä hankaliakin asioita sekä keino tuoda esille pään sisällä tapahtuvia 
ajatuksia. Kuvataide on hänelle keino jäsentää ja tulkita ympäröivää maailmaa.

Mansala käyttää pääsääntöisesti akryylivärejä erilaisille pinnoille kuten pleksille ja kan-
kaalle. Maalatessaan hän käyttää siveltimien lisäksi myös muita erilaisia välineitä, kuten 
teloja ja nuolijoita, joilla saa teokseen erilaisia pintastruktuureja. Elävän ja kuplivan pin-
nan teoksiinsa hän saa aikaan erilaisilla akryylin apuaineilla. Teosten tummat sävyt ovat 
ystävällisiä ja niiden vastapainona voi nähdä optimismia erilaisten kukkien muodossa. 
Inspiraation teoksiinsa hän löytää unista, arjesta tai ympäröivästä luonnosta, eikä hän 
koe tarvetta lähteä etsimään inspiraatiota mistään kauempaa. Hänelle visuaalinen ym-
päristö ja katseleminen ruokkivat inspiraatiota.
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Jyrki Markkanen (1956) 
Suomi / Finland 
Koivikko / Birch Forest 
2015 
tilateos / installation 

Jyrki Markkanen on metalligrafiikan ja valokuvauksen tekniikoiden taitaja, mutta nykyisin 
hän tekee myös kolmiulotteisia teoksia. Idea tekemiseen lähtee pitkälti omista valokuvis-
ta tai elokuvamaailmasta, mutta mikä tahansa asia voi antaa alkusysäyksen teokselle. 
Taide on Markkasen mukaan olemassa antaakseen ihmisille jonkinlaisen toisen näkö-
kannan tai näkemyksen maailmasta. Taide on otettavissa ja nähtävissä sille, joka sen 
haluaa.

Koivikko-teos on osa Jyrki Markkasen juniin liittyvää teossarjaa. Teokset tuovat esille 
Markkasen tuotannossa esineellistä ja jollain tasolla toimivaa teosta. Sarjan taustasta 
isoisänsä Urho Lehtisen Pälvelän ateljeessa Keljossa lapsuutensa viettänyt Jyrki Mark-
kanen kertoo:

”Junaradalla on minulle lapsuudesta voimakkaita kokemuksia, muutto radan varteen ja 
ensimmäisen höyryjunan näkeminen puskemassa Keljonkadun kohdalla olevaa mäkeä 
ylös valtavassa savupilvessä. Mäki oli niin jyrkkä, että junat jäivät monesti kiinni ja ase-
malta tuli toinen veturi työntämään kahden vetävän lisäksi; valtava höyry, savu ja me-
takka. Aamuyöllä ratapihalta kuulunut ”aavejunan” laskeva vihellys johon usein lapsena 
heräsin.”

Marko Mäetamm (1965) 
Viro / Estonia 
Ants 3 / Muurahaiset  3 
2012 
litografia / lithography 

Virolainen Marko Mäetamm on multimediataiteilija, joka työskentelee muun muassa videon 
ja piirustuksen parissa. Mäetamm aloitti opinnot Viron taideakatemiassa 1988 ja valmistui 
sieltä taiteiden maisteriksi 1995. Lisäksi hän on opiskellut Ruotsissa. Mäetammin taiteilijan 
ura on kestänyt jo kaksi vuosikymmentä ja hän on ollut valmistumisensa jälkeen mukana 
useissa kansainvälisissä näyttelyissä. Mäetammin teokset keskittyvät ensisijaisesti perhee-
seen. Mäetamm näkee perheen osana laajempia sosio-poliittisia ja ekonomisia malleja ja 
esittää pieniä jokapäiväisiä tilanteita tumman huumorin läpi suodattuneena. 

Teossarja Ants sai alkunsa, kun taiteilijalta pyydettiin koristelua kilpa-autoon. Teoksen poh-
jalla toimi Mäetammin aikaisemmin piirtämä kuva, jossa Tallinnan kaupunkia ja siellä liik-
kuvia pieniä ihmisiä kuvattiin ylhäältä päin. Kyseisestä kuvasta syntyi uusi versio, joka toimi 
paitsi kilpa-auton kuosina, niin myös kommentaarina ihmisten ristiriitaisesta suhtautumises-
ta erilaisia ryhmiä kohtaan. Kauempaa katsottuna värikkäät tikku-ukot näyttävät harmonisil-
ta väriläiskiltä, mutta läheltä tarkasteltuna huomataan, että pienet ihmiset hirttävät toisiaan 
ja jättävät kuolleet kaduille makaamaan. 

Yksityiskohta teoksesta
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Zadoc Nava (1964) 
Iso-Britannia / Great Britain 
Häkki / The Cage 
2004 
video, 6 min 

Zadoc Nava on Lontoossa asuva valokuvaaja ja nykyisin myös elokuvaohjaaja ja -tuot-
taja. Hänen teoksiaan on esillä muun muassa Lontoon nykytaiteen museossa. Elokuvis-
ta mainittakoon Big Fish, joka kertoo hänen meksikolaisesta taiteilijaisästään Josè 
Navasta, ja hänen tuottamat elokuvat Gholam ja In Development. Molemmissa eloku-
vissa on käsikirjoittana ja ohjaajana  Mitra Tabrizian, joka osallistui myös LUMO 2004 
-näyttelyyn Navan kanssa. LUMO oli Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen valoku-
vakeskuksen yhdessä järjestämä valokuvatriennaali.

The Cage -lyhytelokuva kertoo äärimmäisen väkivaltaisesta urheilulajista nimeltä häkki-
taistelu. Kilpailuissa taistellaan kehässä, jota ympäröi häkki. Osanottajat ovat taitavia ja 
lajissa on tarkoin määritellyt säännöt, mutta taistelut muistuttavat  katutappelua raakuu-
dessaan. Lyhytelokuvan aiheena on kuitenkin voittamisen sijasta häviämisen aiheutta-
ma tuska ja ahdistus.

Lisäksi elokuva kertoo yleisöstä, häkkitaistelun harrastajista, jotka vaikuttavat kyltymät-
tömiltä väkivallan kuluttajilta. Taiteilija kertoi, että myös hänen taistelulajeja harrastava 
veljensä oli alkanut seurata häkkitaisteluja. Nähdessään kilpailijoiden hakkaavan toisi-
aan tajuttomaksi hän ihmetteli, miten hänen herkkä, älykäs veljensä oli kiinnostunut näin 
raa’asta urheilulajista.

Matti Niinimäki (1984) 
Suomi / Finland 
Terraario / Terrarium 
2014 
mediataideteos / media art 

Matti Niinimäki käyttää taiteessaan materiaalina teknologiaa. Itseoppineen mediataitei-
lijan teokset ovat vuorovaikutuksessa katsojan kanssa. Niinimäki valittiin Suomen Käsi-
työnmuseon vuoden käsityöläiseksi 2015. Hänelle käsityöläisyyden ja taiteen suhteella 
onkin suuri merkitys. Mikäli teosta ei pääse itse omin käsin rakentamaan, se ei tunnu 
omalta. Olemassa olevien esineiden korjaamiseen, tee-se-itse-asenteeseen ja luovaan 
teknologian käyttöön perustuva maker-kulttuuri, jota Niinimäki edustaa, onkin käsityötä 
teknologiaa käyttäen. Niin on myös tämän näyttelyn teos Terraario.

Terraario on ollut esillä Galleria Ratamon Live Herring ’14 -näyttelyssä, joka pohti, millai-
sia lemmikkejä mahtaisi roboteilla olla. Niinimäen teoksessa pienet hyönteismäiset ro-
botit elävät omaa elämäänsä. Terraarion kautta Niinimäki on pohtinut, millaisia tunteita 
ihmisenkaltainen kone voisi tuntea lemmikkiään kohtaan. Muovisen terraarion metalliset 
asukkaat toimivat toisaalta omassa maailmassaan, toisaalta meidän maailmassamme.
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Maija Ojanen (1982) 
Suomi / Finland 
Vaihdokas / Changeling 
2013 
vesiväri, guassi / watercolour, gouache 

Maija Ojanen on syntynyt Jyväskylässä ja kasvanut Laukaan Leppävedellä sekä Jyväs-
kylän Kuokkalassa. Hän on lapsesta saakka piirtänyt ja maalannut paljon ja käynyt myös 
Jyväskylän kuvataidekoulua. Omien sanojensa mukaan: ”tekemisen kautta sitä luon-
tevasti ajautui taiteilijaksi”. Hän opiskeli Kankaanpään taidekoulussa ja on suorittanut 
kaksivuotisen taiteen maisterin tutkinnon taideteollisessa korkeakoulussa. Nykyisin hän 
asuu jälleen Jyväskylässä opiskeluvuosien jälkeen.

Maija Ojanen on ensisijaisesti taidemaalari. Hän on pääasiassa maalannut vesiväri- ja 
guassitöitä, mutta viimeaikoina lyijykynäpiirtäminen on tullut mukaan. Vaihdokkaassa 
näkyy Maija Ojasen taiteen tekemiselle olennaiset asiat. Hänelle taiteen tekeminen on 
eräänlaista tutkimista ja yhteiskunnan tarkkailua. Kiinnostavaa on arjen kuvaaminen, 
kuinka yhteiskunta heijastuu arkeen. Arjen todellisuutta syventävät kansanperinteestä 
kumpuavat sadut ja tarinat. Näin syntyy kuva meitä ympäröivästä maailmasta. Vaikka 
lähtökohta maalauksen tekemiseen saattaa olla henkilökohtainen, teos voi koskettaa 
meitä kaikkia ja siten yltää yleisemmällekin tasolle. Hyvä teos ottaa kantaa arvoihin ja 
käyttäytymismalleihin. Parhaimmillaan taide antaa uusia polkuja kuljettavaksi ja siten 
sillä on jopa kyky uudistaa kulttuuria. Mutta totta kai taide antaa myös elämyksiä ja es-
teettisiä arvoja.

István Orosz (1951) 
Unkari / Hungary 
Raven (Edgar Allan Poe) / Korppi (Edgar Allan Poe) 
2008 
viivasyövytys, peilisylinteri / etching, mirror cylinder 

Unkarilainen István Orosz on tunnettu paitsi taidegrafiikan töistään, niin myös graafisena 
suunnittelijana, ohjaajana ja maalarina. Opiskellessaan Budapestissa Moholy-Nagyn 
yliopistossa graafiseksi suunnittelijaksi, hän oli muun muassa Ernö Rubikin, Rubikin kuu-
tion keksijän, oppilaana.

Orosz käyttää perinteisiä grafiikan muotoja, kuten viivasyövytystä, luodessaan visuaali-
sia paradokseja ja hän on pyrkinyt uudistamaan anamorfista taidetta. Outis on Oroszin 
käyttämä taiteilijanimi, sana tarkoittaa ”ei ketään”. Homeroksen Odysseus käytti samaa 
valenimeä puhkaistessaan kykloopin silmän ja Oroszin mielestä hänenkin teoksensa 
ovat iskuja silmille.

Orosz osallistuu säännöllisesti kansainvälisten julistetaiteen biennaaleihin ja hänellä on 
ollut niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyitäkin Unkarissa ja ulkomailla.

Korppi (Edgar Allan Poe) on yksi Oroszin anamorfisista teoksista. Se perustuu tarkkoi-

Yksityiskohta teoksesta
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hin matemaattisiin laskelmiin. Teos ei ole lainkaan sitä, miltä se ensisilmäyksellä voisi 
näyttää. Ylhäältä katsottuna teos esittää työpöytänsä ääreen syventynyttä miestä, mutta 
kun keskelle asetetaan sylinterin muotoinen peili, sen pinnasta nähdään selvästi kirjailija 
Edgar Allan Poen muotokuva. Teoksen lähtökohtana onkin, nimensä mukaisesti, Poen 
runo Korppi. 
 
 
 
Ari Pelkonen (1978) 
Suomi / Finland 
In and Out / Sisään ja ulos 
2009 
puupiirros / woodcut 

Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2012 valittu Ari Pelkonen yhdistää teoksissaan perinteistä 
grafiikkaa, puupiirrosta, ja akryylimaalausta. Graafisen suunnittelun linjalla Turun taide-
akatemiassa opiskellessaan Pelkonen päätyi grafiikan pariin. Työtapa ei kuitenkaan 
täysin tyydyttänyt taiteilijaa ja vasta Kuvataideakatemiassa hän uskalsi alkaa toteuttaa 
teoksiaan niin kuin itse parhaaksi näki.

Pelkonen tekee viitteellisiä omakuvia, jotka ovat silti olemukseltaan tunnistettavia. 
Kyseessä ei ole niinkään ulkoinen minä, vaan henkinen minä.

Keskeisiä teemoja Pelkosen töissä ovat identiteetin rakentuminen ja anonymiteetin ta-
voittelu. Teoksissaan hän koettaa esittää piilossa olevia tunteita ja hetkiä, jotka eivät ole 
niin selviä. Kuvat toimivat peilinä, jotka heijastavat jotain katsojasta. Teokset ovat melan-
kolisia ja liikkeettömiä, rauhallisia.  Aiheen lisäksi Pelkosen käyttämät materiaalit ja tek-
niikat ovat keskiössä tämän työskentelyssä. Taiteilija yhdistää puupiirroksen ja maalauk-
sen vahvimmat puolet ja teoksista on hankala sanoa, missä kohtaa tekniikat vaihtuvat. 
Maalauksen ja puupiirroksen luomat kerrokset voidaan nähdä symbolisena ihmishah-
mojen omalle kerrostuneisuudelle. 
 
 
 
Tuukka Peltonen (1975) 
Suomi / Finland 
Rannalla / On the Shore 
2009 
vesiväri / watercolour 

Tuukka Peltonen vietti lapsuutensa Jyväskylän ja Jämsän seudulla. Nykyään Virroilla 
asuva Peltonen on toiminut taiteilijana vuodesta 2000 Kankaanpään taidekoulusta valm-
istuttuaan. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Peltonen piti Jyväskyläläisessä Galleria Har-
moniassa viisitoista vuotta sitten. Alusta asti Peltosella on ollut omintakeinen kädenjälki. 
Työssään tekemien erilaisten kokeilujen avulla hän pyrkii kehittämään teostensa tyyliä.

Tuukka Peltosesta on tullut yksi Suomen lupaavimmista puupiirtäjistä. Puupiirroksis-
saan hän on pyrkinyt yhdistämään tekniikan vanhanaikaisen jäljen ja maalauksellisen 
pehmeyden. Puupiirrosten lisäksi Peltonen tekee muste- ja vesivärimaalauksia. Teok-
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sillaan Peltonen käsittelee todellisuutta tässä ajassa, niiden lähtökohtana on ihminen 
ja olemassaolo. Kuvissaan Peltonen koettaa ilmentää merkeistä ja jäljistä koostuvaa, 
ympärillään tuntevaa rytmiä. Maalauksissa nämä jäljet saavat ihmisen muodon, joka 
toimii Peltosella olemassaolon symbolina. 
 
 
 
Liliana Porter (1941) 
Argentiina / Argentina 
Dialogue with It / Vuoropuhelu sen kanssa 
2004 
litografia, kollaasi / lithography, collage 

Argentiinalaissyntyinen, nykyään New Yorkissa asuva Liliana Porter työskentelee 
monien medioiden kanssa. Hän tekee grafiikkaa, maalauksia, piirroksia, installaatioi-
ta, valokuvaa ja mediataiteita. Tekniikkansa hän valitsee sen mukaan, minkä katsoo 
parhaiten tuovan esille kulloisenkin ajatuksen. Näissä teoksissa Porter on yhdistänyt 
viivasyövytystä ja kollaasia. Esine ja kuva yhdessä tuovat esille erilaisten aikakausien ja 
erilaisten fyysisten olemusten keskinäistä kommunikointia. Teoksiin valitut esineet saa-
vat kaksoismerkityksen. Toisaalta ne ovat edelleen elottomia leluja ja koriste-esineitä, 
toisaalta niillä on oma katseensa, jolle katsoja antaa liikkeen, elämän.

Porterin teoksia on ollut näyttelyissä yli 35 maassa ja niitä on myös laajasti niin julkisissa 
kuin yksityisissä kokoelmissakin. 
 
 
 
Sandra Ramos (1969) 
Kuuba / Cuba 
Dark Lessons III / Mustat luennot III 
2004 
digitaalivedos / digital print 

Sandra Ramosille taiteen tekeminen on tapa kommunikoida ihmisten ja tulevaisuuden 
kanssa. Kuubalaisen taiteilijan teokset peilaavat tämän kotimaan nykyhetken todelli-
suutta ja kuubalaista identiteettiä.

Ramos on ollut mukana Jyväskylässä järjestetyssä Graphica Creativa-näyttelyssä 
vuonna 2005, josta tässä näyttelyssä esillä oleva teos on tuolloin hankittu kokoelmiin.  

Ramos pyrkii valitsemaan tekniikan jokaisen teoksen mukaan erikseen ja hän on tehnyt 
taidetta useilla eri tekniikoilla. Tämän näyttelyn teoksessa hän on yhdistänyt valokuvaa 
ja grafiikkaa. Teoksen taustana on valokuva auringonlaskusta palmujen reunustamana, 
jonka päälle on lisätty grafiikalla tehtyjä kuumailmapalloja.

Sandra Ramos oli ensimmäisten taiteilijoiden joukossa paljastamassa kuubalaisen 
elämän rankkaa todellisuutta. Töissään hän käsittelee köyhyyttä, rasismia ja massa-
muuttoa. Hänen teoksiaan arvostetaan ja kerätään ympäri maailmaa, muun muassa 
New Yorkin modernin taiteen museoon. 
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Satu Rautiainen (1982) 
Suomi / Finland 
Esi-isien tapaaminen / Meeting with Forefathers 
2011 
öljy ja muste levylle / oil and ink on panel 

Satu Rautiaisen Esi-isien tapaaminen on teos, jonka kautta sukellan suoraan uniini. 
Näen usein unia taloista, joiden sisällä kuljen. Joskus ne ovat outoja ja kiehtovia, joskus 
lapsuudesta tuttuja. Juureni ovat useiden sukupolvien syvyydessä keskipohjanmaalai-
sessa kylässä, jossa vieläkin on pystyssä isoisovanhempieni rakentama vaalea maatilan 
päärakennus. Se on vähän samannäköinen kuin talot tässä teoksessa ja tähän lapsuu-
teni maisemaan palaan usein unissani.

Tummista ja ehkä synkeistäkin sävyistä huolimatta teos ilahduttaa minua. Varmaankin 
siksi, että se ruokkii mielikuvitustani. Rakennan tarinan tuttujen elementtien pohjalle ja 
matkustan teoksen kautta toiseen todellisuuteen. Toisaalta menneisyyteen, toisaalta tu-
levaisuuteen. Joskus minäkin ehkä vielä tapaan vakavat esi-isäni ja -äitini. Toivottavasti 
tähdet loistavat silloinkin taivaalla.

Helsinkiläisen taidemaalari Satu Rautiaisen teos on ostettu taidemuseon kokoelmiin 
vuonna 2011 Kuvataideakatemian Kuva kiertää -näyttelystä, jonka teemana oli yhtei-
söllisyys. Taiteilija kertoo, että hänen töissään arkkitehtoniset elementit viittaavat usein 
ihmisten rakentamiin konkreettisiin asioihin ja luonto, kuten puut, alitajuntaan ja tiedos-
tamattomaan. Teoksissa on näiden – tiedostetun ja tiedostamattoman –  välistä tasapai-
noilua.

Noin 10-vuotiaana Satu Rautiainen vieraili Pariisin Pompidou-keskuksessa ja näki siellä 
Benjamin Vaultieren työn, joka teki häneen syvän vaikutuksen. Hän kertoo myös omilla 
töillään pyrkivänsä juuri siihen, että ne tarjoavat katsojille vahvan ja kokonaisvaltaisen 
elämyksen. “Hienointa on, jos katsoja voi astua osaksi fiktiivistä maailmaa ja tehdä omia 
tulkintoja”, hän pohtii.

Jotta me näyttelyvieraat sai-
simme jatkossakin virkistyä 
taiteen äärellä, tulisi yhteis-
kunnan Rautiaisen mielestä 
nähdä taiteiden arvo pa-
remmin ja arvostuksen tulisi 
näkyä valtion budjetissa. 
“Luovuudessa on valtavasti 
mahdollisuuksia ja toivon, 
että tulevaisuudessa tai-
teiden ja luovuuden arvo 
osataan nähdä laajemmin 
ja kuvataiteilijoiden asema 
yhteiskunnassa paranee.” 
 
 
Anne Yliniemi
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Vappu Rossi (1976) 
Suomi / Finland 
Melkein täällä / Almost Here 
2010 
värikynä paperille / crayon on paper 

Vappu Rossi on kuvataiteilija, mediataiteilija ja taidegraafikko Helsingistä. Hänen tuo-
tannossaan pääosassa on yleensä ihminen sekä läsnä- ja poissaolon kysymykset. 
Lähtökohtana ovat erilaiset heijastukset, varjot, sumu sekä liike, ja Rossi käyttääkin työs-
kennellessään paljon aikaa säilyttääkseen saman hetkellisen vaikutelman. Hänen työs-
kentelynsä on piirustuslähtöistä, mutta tekniikaltaan monipuolista.

”Rakennan kuvaa viivamassoin: jäljet kertyvät kudelmaksi, josta hahmot pikku hiljaa saa-
vat muodon.”

Hänen teoksensa Melkein täällä (2010) häilyy tämän- ja tuonpuoleisen rajapinnalla. 
Rossi kertoo teoksesta löytyvän pahaenteisyyttä sekä hirviömäisyyttä; hahmon silmissä 
on raivoa tai kauhua. Vaikutelmaa Rossi tukee kehräävän viivan sekä hakkaavan kynän-
jäljen avulla. Teoksen kuvallinen idea on kuitenkin vastakkaisesta maailmasta ja hyvin 
herttainen – Rossin kävelemään opetteleva lapsi paksun kuviolasin takana.

”Pienokaisen piirteet vääristyivät aaltoilevaksi, painajaismaiseksi kuvajaiseksi”

Teos todella vie toiseen todellisuuteen; edessämme on hieman pelottava ja häilyvä 
hahmo, mutta sen takaa löytyykin herttainen lapsi. Viivan herkkä jälki ja toisaalta se, 
että hahmosta näkyy vielä lapsenomaisia piirteitä luovat kiehtovan vastakkainasettelun 
kauhuelementin kanssa. Teos onkin kutsuva, ja osoittaa ettei pelottavalta näyttävät asiat 
aina olekaan uhkaavia. 
 
 
Milla-Mari Kalliola

Riitta Rönkkö (1951) 
Suomi / Finland 
Pieni huuto sarjasta Beauty Boxes / Little Shout from series Beauty Boxes 
1999 
valokuva, paperivalos / photography, paper casting 

Riitta Rönkkö käsittelee teoksissaan identiteettien moninaisuuksia ja peruskysymyksiä 
ihmisenä olemisesta. Hänen tunnetuinta tuotantoaan ovat valokuviin pohjautuvat, kol-
miulotteiset omakuvat. Rönkkö käyttää yhdistelmätekniikoita maalaus-piirustuksissa, 
piirustussarjoissa sekä valokuvaa, piirustusta, maalausta ja kuvanveistoa yhdistävissä 
3-ulotteisissa teoksissa.

Rönkkö on opiskellut Lahden taideinstituutissa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja käy-
nyt jatko-opinnot Leningradin Repin-instituutissa, jossa kokee lopulta tulleensa taiteilijak-
si. 1970-luvulla saadussa klassisessa koulutuksessa keskiössä oli illuusion luominen.
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Rönkölle aiheena on usein oma itse, kuten on teoksessa Pieni huutokin. Narsismista kui-
tenkaan ei ole kyse, vaan hän ilmaisee asioita itsensä kautta.

Rönkön teoksia on ollut useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, myös ulkomailla. Rönkkö 
on toteuttanut myös julkisia teoksia, joista yksi, Up Side Down (2016), löytyy Jyväskyläs-
tä, Harjun kampukselta.

Tomiyuki Sakuta (1960) 
Japani / Japan 
Japanese Chic / Japanilainen chic 
2009 
mustesuihkutuloste, esinekooste 
inkjet print, collage 

Japanilainen Tomiyuki Sakuta on toiminut opettaja-
na National University of Fine Arts and Music -oppi-
laitoksessa Tokiossa. Taiteilijana hän on hyvin kan-
sainvälinen toimien residenssitaiteilijana ja järjestäen 
näyttelyitä eri maissa. Taitavana piirtäjänä Sakuta 
täyttää kuva-alansa pienillä yksityiskohdilla. Teoksis-
saan hän käyttää usein chine collé -tekniikkaa, jossa 
kaksivärisen vedoksen pohjasävy muodostuu varsi-
naiselle painopaperille liimatusta ohuesta japaninpa-
perista. Perinteisen grafiikan lisäksi hän tekee temperamaalauksia ja yhdistelee esineitä 
ja grafiikan vedoksia pienikokoisissa kollaasilaatikoissaan.

Sakutan teosten lähtökohtana on aina omakuva. Hän rakentaa hahmonsa erilaisista 
elementeistä esimerkiksi kasveista, puupalikoista, ihmisruumiin osista tai vaikkapa ko-
neen osista. Esikuviensa Max Ernstin ja Salvador Dalin tavoin hän porautuu teoksissaan 
ihmismielen salaisiin lokeroihin. Teokset ovat vahvoja ja jopa provokatiivisia. Joskus ne 
huvittavat, joskus kauhistuttavat, mutta aina ne jäävät vaivaamaan mieltä. 
 
 
 
Antti Salokannel (1950) 
Suomi / Finland 
Ambra 
2005 
mezzotinto, pehmeäpohja / mezzotint, soft ground etching 

Lahtelainen taidegraafikko Antti Salokannel tunnetaan parhaiten mezzotinto-grafiikas- 
taan. Vaativalla ja hitaalla mezzotinto-menetelmällä saadaan aikaan pehmeitä sävypin-
toja ja -siirtymiä ja Salokannel onkin yksi merkittävimpiä tekniikan taitajia maassamme.

Teosten aiheet ovat yleensä yksinkertaisia, kuten hattuja, ruukkuja tai tuoleja. Oleellista 
ei kuitenkaan ole itse kuvattu esine, vaan tunnelma, jonka teos välittää. Tämän luomis-
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een voivat vaikuttaa hyvinkin henkilökohtaiset ja ajankohtaiset asiat.

Mezzotintossa painolaatta rouhitaan ensin tasaisen rakeiseksi. Tämä aikaa vievä 
työvaihe voi tuntua pitkäveteiseltä, mutta Salokannel kokee sen antoisana. Pitkän pros-
essin lomassa on aikaa viipyillä omissa ajatuksissa ja kehitellä tulevaa kuva-aihetta. 
Rouhiminen on eräänlainen siirtymäriitti asiasta toiseen. Rouhittuun laattaan saadaan 
kuva-aihe tasoittamalla karheaa pintaa. Mitä sileämmäksi kaiverrusta tasoitetaan, sitä 
vaaleampaa painojäljestä tulee. Itse karhea pinta tuottaa syvän mustan jäljen.

Salokanteleen teoksia on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä. Lisäksi hänen 
grafiikkaansa löytyy lukuisista kokoelmista ulkomaita myöten.

Yuichiro Sato (1979) 
Japani / Japan 
Light / Valo 
2017 
lyijykynä, muste, pigmentti paperille 
pencil, ink, pigment on paper 

Vierailen Yuichiro Saton työhuoneessa Laukaan Jär-
vilinnassa huikaisevan kauniina toukokuisena iltapäi-
vänä. Heleän vaaleanvihreä luonto ympäröi seudun ja 
virittää mieleni tutkimaan taiteilija Saton töitä, jotka ovat 
valmistumassa hänen yksityisnäyttelyynsä Helsingissä. 
Suurikokoisen koivuja esittävän työn yksi osa täyttää 
suurimman osan työhuoneen seinästä. Piirrosjälki on 
uskomattoman yksityiskohtaista ja naturalistista. Jopa 
pienenpienet koivun urvut erottuvat. Lyijykynän lisäksi 
Sato käyttää teoksissaan perinteisiä japanilaisia mine-
raalivärejä. Monet harmaan eri sävyt, musta ja valkoinen hallitsevat hänen töitään.

”Suomalainen koivu kuvastaa tämän maan historiaa, kulttuuria ja nykyhetkeä. Ne ovat 
kaivertuneet sekä nuorten että vanhojen puiden kuoreen. Puiden ympäristöön kurot-
tuvat oksat edustavat ihmisten suhdetta ympäröivään luontoon”, Yuichiro Sato kertoo. 
”Suomalaisia ja japanilaisia yhdistää kunnioitus luontoa kohtaan.”

Yuichiro Sato tiesi jo 18-vuotiaana, että hän haluaa tehdä taidetta työkseen. Skandinavia 
oli kiehtonut häntä pitkään ja onnistuttuaan luomaan yhteyksiä Suomeen hän haki apu-
rahaa, jonka turvin hän tuli Suomeen vuonna 2016. Tänne tultuaan hänen tekniikkansa 
muuttui dramaattisesti: aikaisemmat abstraktit, värikkäät työt muuttuivat yksityiskohtai-
siksi musta-valkoisiksi puita kuvaaviksi töiksi. ”Lyijykynän avulla voin ilmaista suoraan ja 
parhaiten, mitä tunnen. Ehkä tulevaisuudessa ryhdyn jälleen käyttämään värejä. Suurin 
päämääräni on kuitenkin tehdä kuvia, joihin voin olla tyytyväinen. Minun täytyy kehittyä 
koko ajan.” 
 
 
Anne Yliniemi
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Timo Sälekivi (1969) 
Suomi / Finland 
Kohtaaminen /  Encounter 
2002 
akryyli kovalevylle / acrylic on hardboard 

Vaikka jyväskyläläisen Timo Sälekiven maalauksissa aihee-
na ovat pääasiassa lintumaiset hahmot ja niiden elämän 
kuvaaminen, teosten tarkoituksena on ennemminkin välit-
tää tunnelmaa tai tunnetilaa. Sälekiven teokset sijoittuvat 
mielikuvitusmaailmaan, mutta hän käsittelee niissä ihmis-
elämää, pieniäkin asioita.

Sälekiven maalaukset muodostavat kokonaisuuden, lintuhahmojen asuttaman maail-
man, eräänlaisen jatkokertomuksen. Kohtaaminen-teoksen valmistumisen aikaan (2002) 
”lintumaailma” ei ollut vielä täysin hahmottunut, mutta se on silti osa samaa jatkumoa, 
vaikkakin visuaalisesti kevyempi ja pelkistetympi.

Teoksen visuaalinen ilme on surrealistinen, toisesta todellisuudesta, sen sijaan kuvattu 
tapahtuma on hyvinkin arkipäiväinen, kahden eri lajin kohtaaminen.

Monet Sälekiven maalauksista perustuvat pitkälti improvisaatioon ja tajunnanvirtaan. 
Kohtaaminen-maalaus oli alun perin nimeltään Suursukeltaja ja esitti isoa koppakuori-
aista, joka uiskenteli pois kuvasta ylävasemmalle. Taiteilija ei ollut kuvaan tyytyväinen ja 
hankasi mustan kuoriaisen suurimmaksi osaksi pois. Kohtaamisen lintuhahmo kehittyi 
siitä vähästä, minkä hän jätti poistamatta.

Taiteilijalle tärkeintä teoksessa on sisäisten tunnetilojen purkaminen ja työprosessi on 
merkittävä osa teosta. Katsojalle tämä ei tietenkään näy, vaan hän tekee tulkintansa 
omasta näkökulmastaan. Taiteilijan oma näkemys teoksesta onkin vain yksi muiden 
joukossa.

Hanna Tammi (1965) 
Suomi / Finland 
Sarjasta Henkilökohtaista I-II / From series Personal I-II 
2004 
vesiväri, polymeerigravyyri / watercolour, photopolymeregravure 

Töissään taidegraafikko Hanna Tammi käsittelee ihmisten irrallisuutta ja vieraantumista 
kaupunkimiljöössä. Pienistä paloista hän kokoaa suurempia kaupunkimaisemia, jotka 
toimivat näyttämöinä ihmis- ja eläinhahmojen kohtaamisille.

”Haluan elää tässä todellisuudessa ja kuvata niitä ilmiöitä, joita koen ja havaitsen ympä-
rilläni ja myös itsessäni”.

Taidegrafiikassa Tammea kiinnostaa tekniikoiden ja imaisukeinojen monimuotoisuus. 
Vahingot ja sattumat eivät ole työssä virheitä, vaan enemminkin mahdollisuuksia.
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Turussa syntynyt taiteilija toimii myös Porin taidekoulussa taidegrafiikan opettajana.

Tammi on kouluttautunut kuvataiteen maisteriksi ja kartuttanut laajasti kokemusta tai-
teen saralla. Näyttelyn teokset ovat osa Tammen Henkilökohtaista -teossarjaa, joka sai 
vuoden 2005 Graphica Creativa -näyttelyssä kansainvälisen juryn kunniamaininnan. Sar-
jan pienissä ja intiimeissä teoksissa kuvataan ihmisen suhdetta itseensä.

Nora Tapper (1961) 
Suomi / Finland 
Aamu (Ruokakomero) / Morning (Pantry) 
2006 
tilateos / installation 

Helsingissä asuva kuvanveistäjä Nora Tapper on syntynyt 1961 Konginkankaalla. Jo 
pienenä hän kokosi isältään saamista laudoista ja nauloista erilaisia rakennelmia. Hän 
opiskeli arkkitehtuuria Oulussa 1980-luvulla, mutta valmistui kuvanveistäjäksi kuvataide-
akatemiasta vuonna 1993. Tapperille on edelleen ominaisin tapa valmistaa veistoksia 
rakentamalla. Hän toteuttaa rakennelmat elementteinä joiden osat kiinnitetään toisiinsa 
pulttikiinnityksillä ja ne ovat myös 
helposti purettavissa. Veistoksensa 
hän suunnittelee sellaisiksi, että hän 
pystyy itse kuljettamaan ne paketti-
autolla. Tapperin päämateriaalit ovat 
puu ja keramiikka.

Näyttelyssä oleva teos on käsitte-
lemättömästä leppälaudasta siipi-
mutterein koottu neliskulmainen tila, 
jonka toisella päätyseinällä on kapea 
ovi. Sisällä lautojen raot muodosta-
vat valon ja varjojen raitoja ja viivo-
ja. Tilaveistoksen lähtökohtana on 
muistuma lapsuuden kotitalosta ja 
sen komerosta. Tilarakennelmassa 
katsoja voi mennä sisään ja kokea 
tilan. Teos on hyvin tyypillinen Tap-
perin tuotannolle, jossa hän yhdistää 
kuvanveistäjän ja arkkitehdin ammat-
tiosaamistaan.



teoskuvat: Hannu-Pekka Auraneva, taitto: Vilho Polamo


