Jarno Vesala
Säästöt TAMKissa
Taidekohut

Kansi: Novatech Ultimatt 1.1 200 g,
sisäsivut: Novatech Ultimatt 1.1 115 g
Antalis Oy
ISSN 2324-0598 (painettu)
ISSN 2324-0601 (verkkojulkaisu)

Ilmoituskoot
Tämä on Täydellisen ympyrän 18. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä
kahdeskymmenesviides.
Täydellinen ympyrä on Tampereen
Taiteilijaseura ry:n keskustelufoorumi taiteilijoille ja kuvataiteesta kiinnostuneille. Kirjoittajat vastaavat
itse tekstiensä sisällöistä.
Julkaisija: Tampereen Taiteilijaseura ry
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
Yhteystiedot: puhelin 010 420 2040
ty@tampereen-taiteilijaseura.fi
www.tampereen-taiteilijaseura.fi/verkkolehti/
Päätoimittaja: Anna Kirstinä
Taitto: Minna Soraluoma
Toimitussihteeri: Pertti Peltonen
Paino: Tampereen Offsetpalvelu Oy
2013, Tampere.
Painos: 1500 kpl

Koko sivu lev: 175 kork: 235mm.
Puoli sivua 175 x 115 mm.
Neljäsosasivu 85 x 115 mm.
Kahdeksasosasivu 85 x 55 mm.
Koko Lehden koko on 220 x 275 mm.

Tampereen
Taiteilijaseura ry
Vuonna 1920 perustettu Tampereen
Taiteilijaseura ry on Suomen toiseksi
vanhin yhä toimiva ammattitaiteilijoiden yhdistys, johon kuuluu noin 270
kuvataiteilijaa. Toiminnan tavoitteena
on alueen taiteilijoiden tukeminen ja
Pirkanmaan kuvataiteen edistäminen.
Seura järjestää näyttelyitä ja koulutusta, tiedottaa ammatillisista asioista

sekä pyrkii aktiivisesti edistämään uusien työtilojen saamista taiteilijoiden
käyttöön. Myös kansainvälinen toiminta on tärkeä osa seuran toimintaa.
Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat
liittyä seuraan kannatusjäseniksi.
Seuran toimintakeskus on Taidekeskus Mältinranta, jossa ovat näyttelytilat Galleria ja Studio, toimisto,
Taidelainaamo sekä Työpajakeskus.
Taidekeskus Mältinranta valmistui
alunperin vedenpuhdistuslaitokseksi
1926. Laitoksen toiminnan päätyttyä
Tampereen kaupunki kunnosti tilat
ja vuokrasi ne Tampereen Taiteilijaseuralle vuonna 1983. Vuonna 2008
rakennuksen takaosaan saneerattiin
työpajatilat, joissa on yhteistyöpajatiloja (grafiikka, metallityö ja keramiikka) sekä monumenttiateljee.
Seuran johtokuntaan kuuluvat 2013
Anna Kirstinä puheenjohtajana, Pia
Feinik ja Elina Lind varapuheenjohtajina sekä muina jäseninä Virve Lilja, Juha
Merta, Johanna Pihlajamaa, Tiina K.
Leppänen, Mikko Tapio ja Erno Peltonen sekä sihteeri-rahastonhoitajana
toiminnanjohtaja Arja Moilanen.

latojan huomautuksia

Taiteilijakoulutus veitsenterällä
Ammattikorkeakoulut ovat osoittautuneet kuolemansuudelmaksi taiteilijoiden koulutukselle – tai ainakin jatkuvaksi epävarmuuden aiheuttajaksi.
Enää ei voi puhua satunnaisista kriiseistä. Lakkautusuhat leijuvat koulutuksen
yllä kroonisesti.
Taidekoulut olivat Suomessa varsin
itsenäisiä, kunnes ammattikorkeakoululaitosta alettiin kehitellä 1990-luvulla. Myös opetuksen sisältö oli pitkälti
koulujen omassa harkinnassa. Pääpaino
oli tuolloin ammattiaineissa ja taiteen
tekemisessä. Vasta 1990-luvulla taidekoulut siir-

tyivät valtion hallintaan. Se toi väljyyttä
rahoitukseen, mutta myös koko joukon
pakollisia yleissivistäviä opintoja, pirstaleisia kursseja ja ulkoa määrättyjä
sisältöjä. Ruotsia, englantia, yrittäjyysopintoja, ties mitä. Taiteen aluekin laajeni samaan aikaan. Tuloksena on ollut
entistä monipuolisemmin sivistyneitä
nuoria taiteilijoita, vaikka ammattiaineet ajoittain uhkaavat hukkua kirjavien opintojen joukkoon.
Lakkautushankkeet
kohdistuvat
jostakin syystä nimenomaan ammattikorkeisiin, vaikka toisen asteen taidekoulutuksesta valmistuu enemmän
opiskelijoita. Tällä hetkellä toimivista
seitsemästä AMK-tasoisesta taidekoulutuksesta vaatimattomasti neljä on
lakkautettavana. Tämä siis on taidekoulutuksen maltillista supistamista.
Karsinta kohdistuu nimenomaan
menestyneimpiin ja hakijoiden parhaiksi äänestämiin kouluihin kuten
Lahti ja Tampere. Pienet hakija-

määrät ovat olleet ongelmana KemiTorniossa ja Noviassa, jonkin verran
myös Kankaanpäässä.
Parinkymmenen vuoden ajan taiteilijoiden koulutus on liudentunut yhä
suurempien järjestelmien osaseksi. Ammattikorkeiden myötä taidekouluista
tuli ”taidelinjoja” ja koulutusohjelmia
suuressa hahmottomassa AMK-laitoksessa. Ammattikorkeita on yhdistelty
ja sulauteltu, on rakennettu aina vain
laajempia yksiköitä. Entäpä jos koulut
eivät olisikaan liittyneet tuohon sulatusuuniin, tulisiko silloin yhtä herkästi
mieleen puolittaa taidekoulujen määrä
jokaisen kevätsiivouksen yhteydessä?
Tilanne herättää kysymään onko taiteilijakoulutuksella vielä elintilaa tässä
järjestelmässä. Vai tulemmeko vielä näkemään uuden itsenäisten taidekoulujen ajan?
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”Teoksen herättämä kohu ei yllättänyt. En voi kieltää, ettenkö
olisi sitä osin ihan tarkoituksellakin hakenut, koska valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittäminen
aluetaidenäyttelyllä on haastavaa.” s. 8

Jarno Vesala taustanaan Dashi Namdakovin teos Täysikuu.
Toukokuun lopussa Namdakovin teokset vaihtuvat Vesalan
installaatioihin.
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tekee installaatioita yksinäisyydestä
Vuoden 2013 nuoreksi taiteilijaksi valittu Jarno Vesala on vapaa
tekemään taidetta ilman kaupallisuuden paineita. Installaatioiden tekijä voi olla varma siitä, että teoksia ei kovin usein osteta.
Taiteilija on tilanteeseen tyytyväinen, sillä päivätyö graafikkona
ja taiteenteko rytmittävät elämää sopivasti.
Tapaamme vuoden 2013 nuoreksi taiteilijaksi valitun Jarno Vesalan kanssa
Tampereen taidemuseossa, jossa vielä
huhtikuun lopulla on meneillään Dashi
Namdakovin näyttely. Vesala silmäilee
teoksia hieman epäluuloisen oloisena.
– No, rahalla näyttää saavan. Ovathan
nämä erittäin taidokkaasti tehtyjä ja
ilmeisesti aika isolla porukalla. Materi-

aalit ovat myös kalliita ja osin eettisesti
arveluttavia, mikä ei tietysti kovasti sydäntä lämmitä, Vesala kommentoi.
Tällä hän viittaa muutamaan pieneen
veistokseen, joissa materiaalina on käytetty mm. kultaa, jalokiviä ja mammutin
syöksyhammasta. Myöskään teosten
estetiikka hieman Alien-elokuvat mieleen tuovine koristeellisine muotoineen

1-2013

ei häntä sykähdytä. Eikä ihme: onhan
Namdakovin taidenäkemys kovin erilainen Vesalan omaan nähden. Sen sijaan
itse näyttelyn ylöspano hillityn tyylikkäine väreineen saa taiteilijalta kehuja.
Namdakovin jälkeen taidemuseon
kävijät saavat nähdäkseen aivan toisenlaista taidetta, kun Jarno Vesalan teokset
valloittavat näyttelytilan. Vesala nimet-

täydellinen ympyrä.
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tiin lokakuussa vuoden 2013 nuoreksi
taiteilijaksi, johon liittyen hän sai mahdollisuuden yksityisnäyttelyyn Tampereen taidemuseossa. Vesalan teokset
ovat nähtävillä 25.5. – 11.8. ja sen jälkeen syyskuussa Turun Ars Novassa.

Installaatioita
ei voi myydä
Vuoden nuorelta taiteilijalta on
tietenkin kysyttävä, mitä nimitys
hänelle merkitsee.
– Onhan tämä tietenkin merkittävä
asia jokaiselle, joka nimityksen saa. Se antaa sellaista näkyvyyttä, jota muutoin on
vaikea saada. Juuri nyt näyttelyn kokoamisessa on kuitenkin niin paljon tohinaa,
että luultavasti sen lopullinen merkitys
paljastuu vasta jälkikäteen, Vesala arvelee.
Nimitys vuoden nuoreksi taiteilijaksi,
siihen liittyvä stipendi sekä yksityisnäyttely Tampereen taidemuseossa on
kuitenkin merkittävä tapaus taiteilijalle, jonka teoksia ei myyntinäyttelyissä
näe, koska myytävää ei oikeastaan ole.
Installaatioita ei oikein voi myydä, joten

Nainen ja keitto, 2012, installaatio (videoinstallaatio)

Vesalan taide on epäkaupallista sanan
täydessä merkityksessä.
– Olen siinä mielessä onnellisessa
asemassa, että minun ei tarvitse miettiä
meneekö jokin teokseni kaupaksi vai ei.
Minun ei siten tarvitse pohtia pystynkö
taiteellani elättämään itseni ja perheeni, Vesala naurahtaa.
Yksityisnäyttely taidemuseossa on
tärkeä Vesalalle myös siksi, että instal-

täydellinen ympyrä.

Työskentelyä
periodeittain
Vesala tekee installaatioita, jotka koostuvat veistoshahmoista, arkipäivän esineistä, äänestä ja liikkuvasta kuvasta.
Vesala laatii teoksensa usein johonkin
tiettyyn tilaan ja ne mahdollistavat
usein myös katsojan osallistumisen.
– Olen alusta asti halunnut, että katsoja menee tavallaan sisälle teokseen
tai ainakin ottaa siihen jonkinlaista kontaktia. Kokemus on mielestäni silloin
voimakkaampi ja pidän itsekin juuri sen
kaltaisesta ominaisuudesta, hän selittää.
Installaatioiden tekeminen on Vesalalle ollut tietoinen valinta, vaikka se onkin
merkinnyt sitä, ettei hän sillä voi ansaita
elantoaan. Taiteenteon tekee kuitenkin mahdolliseksi päivätyö graafikkona
Tampereen kaupungin palveluksessa.
Päivätyö on johtanut myös siihen, että
Vesala tekee taidetta periodeittain. Kun
näyttelyn tekeminen esimerkiksi apurahan turvin on mahdollista, hän pyytää pari
kuukautta palkatonta vapaata ja keskittyy
tuon ajan näyttelyteosten työstämiseen.
Näyttelyn päätyttyä hän palaa jälleen päivätyöhön. Taiteen tekeminen päivätyön
ohessa ei oikein onnistu senkään takia,
että perhe vaatii oman huomionsa. Vesala
on naimisissa kuvataiteilija Katri Monosen kanssa ja heillä on pieni tytär.

Laulaja, 2011, installaatio (ääni- ja videoinstallaatio)
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laatioita tekevä taiteilija kiinnostaa
yleensä vain kokeilevampia gallerioita.
– Esimerkiksi Kluuvin galleria Helsingissä on varsin ennakkoluuloton toimija,
mutta sinnekin tulee satakunta hakemusta vuosittain. Niistä ehkä kymmenkunta
lopulta saa näyttelyn, hän sanoo. Vesalalla oli näyttely Kluuvissa vuonna 2009.

1-2013
Sininen uni, 2008, installaatio (ääni-installaatio)

– Ainakin tähän mennessä tämä
järjestely on toiminut. Näyttelyn tekeminen rikkoo arkirutiinin ja toisaalta
päivätyö tuo muina aikoina elämään
säännöllistä rytmiä, hän pohtii.

Installaatioita
kahdessa
kerroksessa
Mitä sitten tulemme näkemään vuoden
nuoren taiteilijan näyttelyssä? Vesala
sanoo näyttelyn koostuvan tällä kertaa
pelkästään installaatioista. Perinteisesti
Vuoden nuori taiteilija -näyttelyjen perusidea on ollut retrospektiivihenkisyys.
– Sama ajatus on ollut myös minulla. Rakennan vanhemmista teoksista uuden kokonaisuuden. Olen tehnyt ne aikoinaan tiettyyn tilaan ja se tuo oman lisänsä teokseen.
Nyt on haastavaa saada niiden visuaalisuus
toimimaan kokonaan toisessa tilassa.
Vesala aikoo sijoittaa alakertaan etupäässä vanhempia ja kaikki uudet teokset yläkertaan.
– Aikajärjestykseen niitä en kuitenkaan laita. Uutta ja vanhaa voi olla lomittain, sillä pääajatus on, että teoksista
muodostuu tietty yhtenäinen ajatusko-

konaisuus. Uusien teosten suunnittelussa aion käyttää myös taidemuseon
arkkitehtuuria, etenkin isoa keskihallia
ja sen portaikkoa, Vesala selvittää.
Sisällöllisesti hän arvioi vanhemmista
teoksista löytyvän hieman enemmän
pilkettä silmäkulmassa.
– Olen kuvitellut sen säilyneen uudemmissakin mukana, mutta olen kuullut myös kommentteja, että samassa
määrin sitä ei enää löydy. Ehkä kyse on
myös siitä, että ajan myötä väkisinkin
hieman vakavoituu, kun omassa tekemisessään menee yhä syvemmälle, Vesala pohtii.

Yksinäisyys
tohinan takana
Vesalan teosten on sanottu luovan mystisiä ja pelottaviakin tunnelmia. Niistä
voi usein aistia yksinäisyyttä ja hiljaisuutta.
– Paljon on puhuttu esimerkiksi vanhusten yksinäisyydestä, joka muutama
vuosi sitten mediassa nostettiin esiin.
Hetken siitä puhuttiin ja kauhisteltiin
ja mikä on tilanne nyt? Mikään ei ole
muuttunut, Vesala manaa.

1-2013

Sama hänen mukaansa näkyy muuallakin yhteiskunnassa. Kaikkialla ympärillämme, varsinkin mediassa, on paljon
liikettä ja tohinaa, mutta heti sen julkisivun takana väijyy suuri yksinäisyys ja
hiljaisuus.
Lopuksi vakiokysymys taiteilijalle:
Koulutetaanko Suomessa liikaa taiteilijoita siihen nähden kuinka paljon on
työtilaisuuksia?
– Kyllä! Toisaalta voi kysyä, eikö taiteilijan koulutus ole hyvä pohja mihin
ammattiin tahansa. Jos kuitenkin ajattelee työtilaisuuksia taiteilijana, niin
en tiedä montaakaan taiteilijaa, joka
taiteen teolla elää. Näin siitäkin huolimatta, että meillä on tämä hillittömän
hieno apurahajärjestelmä.
Vesalan näyttely taidemuseossa sulkeutuu elokuussa, jonka jälkeen se siirtyy Turkuun Ars Novan tiloihin.
– Siellä on aivan erilainen tila käytössä ja jotkin teokset eivät ehkä sinne
sovi. Moni asia on suunniteltava uudelleen, joten luulenpa, että sitä varten on
tehtävä vielä hommia!
Teksti ja kuva taiteilijasta:
Pertti Peltonen
Teoskuvat: Jarno Vesala

täydellinen ympyrä.
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Kohutaidekohu
Kuvataide on viime aikoina ylittänyt uutiskynnyksen yleensä vain jonkin kohun
takia: taiteilija Jani Leinonen varasti
McDonaldsista Ronald McDonald -patsaan ja joutui oikeuteen, tutkija-taiteilija Ulla Karttusen lapsipornoa kritisoiva
teos Neitsythuorakirkko johti tutkintapyyntöön ja niin edelleen.
Nykytaiteeseen liittyvät kahinat ovat
yleensä keskittyneet pääkaupunkiseudulle, mutta kesällä 2012 Pirkanmaalla
tapahtui taideskandaali, jonka aiheuttivat taiteilijat Kaija Papu ja Antti Pussinen. He kävivät anastamassa Tammerkosken yli kulkevalta Patosillalta ns.
lemmenlukkoja, joita pariskunnat olivat
rakkautensa merkiksi sillan kaiteeseen
kiinnittäneet. Lukot sulatettiin, koko

prosessi videoitiin ja kuvamateriaali sekä
sulatetuista lukoista tehty metallikuutio
olivat Rakkauslukko-nimisenä taideteoksena esillä TR1 Taidehallissa osana Pirkanmaan 5. Triennaali -näyttelyä.
Näyttelyn kuraattori Veikko Halmet-
oja pohtii teoksen aiheuttamia reaktioita: ”One love -ryhmän teos oli mukana
näyttelysuunnitelmassani alusta asti.
Halusin sen tuovan näyttelyssä esille
yhteisöllisen rakkauden teemaa. Teoksen herättämä kohu ei yllättänyt. En
voi kieltää, ettenkö olisi sitä osin ihan
tarkoituksellakin hakenut, koska valtakunnallisen uutiskynnyksen ylittäminen
aluetaidenäyttelyllä on haastavaa. En
kadu teoksen valintaa näyttelyyn, se on
minusta edelleen onnistunut tekona.

One Love -ryhmän teos Rakkauslukko.
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Oma virheeni oli sijoittaa Rakkauslukko-teos museon seinien sisäpuolelle.
Katutaiteen keinoja lainaava teos olisi
pitänyt olla alttiina katutaiteelle, eli se
olisi pitänyt sijoittaa Patosillalle tai sen
välittömään läheisyyteen.”

Media reagoi
One love -ryhmän taideteko herätti ihmisissä voimakkaita mielipiteitä ja siitä
kirjoitettiin laajasti eri tiedotusvälineissä. Kuusamossa ilmestyvässä KoillisSanomassa kolumnisti Riina Puronen
kirjoitti 22.6.2012: ”Taiteessa voi tehdä
rohkeita tekoja, mutta typerä teko on
taiteessa kahta typerämpi.” Muuallakin

lehdistössä kommentit olivat kärkeviä.
Iltalehden kolumnisti Jyrki Lehtola
otsikoi kirjoituksensa (IL 21.6.2012) sanoin: ”Sun rakkaus, mun möykky.”
Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju kommentoi kohua näyttelyn järjestäjän ominaisuudessa näin:
”Tapaus Rakkauslukko muodostui pyytämättä ja yllättäen, eikä minulla ollut
asiasta etukäteen tietoa. Ymmärrän taiteilijoita ja kunnioitan heidän ilmaisunvapauttaan, mutta kun teoksen taustat
paljastuivat, pidin niitä vähintäänkin
epäilyttävinä. Mielestäni Patosillan
”lemmenlukot” ovat tärkeitä ja henkilökohtaisia muistoja kaikille niille ihmisille, jotka ovat lukkoja sillan kaiteeseen
laittaneet. Sulatetuista lukoista odotin
jotain kauniimpaa muotoa. Nyt se oli
vain ruma ”möykky”. No, minulta löytyy
taidehistorioitsijana ja museonjohtajana ymmärrystä kaikenlaiselle taiteelle.
Uhkauksia sateli taiteilijoille, minulle ja
TR1 Taidehallin henkilökunnalle ja eivätkä ne mielestäni olleet oikeutettuja.
Tilanne mediassa rauhoittui heti, kun
taiteilijat tulivat henkilöinä julkisuuteen. Jatkossa pyydämme kuvataiteilijoilta jonkinlaisen vakuutuksen siitä,
että he eivät teoksia valmistaessaan ja
näyttelyitä järjestäessään riko Suomen
lakia ja siten aiheuta harmia näyttelytilan hallinnoijille.”

Kohu seuraa
läpi elämän
Taidekentässä
postmodernismin
”anything goes” -ajattelu on vapauttanut nykytaiteilijoita kokeilemaan
yhä lisääntyvässä määrin rajojaan
erilaisten materiaalien, tekniikoiden
ja taidetekojen parissa. Filosofi Nietzschen sanoin ”kun tahtoo luoda, on
ensin rikottava arvoja.” Yhteiskunnallisesti kantaa ottavan taiteen tuleekin
rikkoa tai ylittää jotain yleistä normia
ollakseen sisällöllisesti uskottavaa.
Jos taiteilija toimii aktiivisesti taidemaailmassa, voi jokin yksittäinen
”kohutaideteos” hänen tuotannostaan seurata tekijäänsä koko elämän
ajan. Näin on käynyt Teemu Mäelle,
jonka videoteoksessa My way, a Work
in Progress vuodelta 1988 on kuusi sekuntia kestävä kohtaus, jonka aikana
Mäki tappaa kirveellä kissan ja masturboi sen päälle. Viime aikoina teokseen
on viitattu ainakin alkuvuodesta 2011,
kun Mäkeä pyydettiin mukaan nykyi-

”Ei ole kysyttävä: mitä on taide?
Tänään on kysyttävä: millaista toimintaa on taideteoksen luominen?
Vastauksia – ei vastausta – tarjoavat taideteokset.”
Alex Matson: Muistiinpanoja, 1959
sen kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen presidentinvaalikampanjaan.
Toimittaja Markus Määttänen kirjoitti kolumnissaan (AL 18.8. 2012): ”Provokaatio on taiteessa yhtä tärkeää kuin
esteettinen mielihyvä, eksistentiaalinen
elämys tai katharsis.” Tässä kirjoituksessa viitattiin jo seuraaviin median nostattamiin taidekuohuihin, eli Ylen Suomen
Marsalkka -elokuvaan ja venäläisen
Pussy Riot -ryhmän ortodoksisessa
kirkossa esittämään Putinin vastaiseen
punk-rukoukseen, jonka seurauksena
ryhmän jäsenet saivat kahden vuoden
vankilatuomiot.
Tiedotusvälineissä
tapahtuva viihteellistyminen ja yksittäisten uutisten kärjistäminen ja dramatisointi voivat pahimmillaan johtaa
siihen, että taiteeseen liittyvä uutisointi
kapenee sisällöllisesti vain ”kohutaiteeseen.” Kuvataiteesta kirjoitetaan yhä
vähemmän kunnollista, hyvin taustoitettua peruskritiikkiä. Siksi ei ole aivan
yhdentekevää, mihin sävyyn taiteeseen
liittyvistä asioista eri medioissa kirjoitetaan. Kaikenlaiset taideskandaalit
muokkaavatkin tehokkaasti ns. suuren
yleisön mahdollisesti jo valmiiksi negatiivisia käsityksiä taiteilijoista ja taiteen
tekemisestä.

Taiteilija Kaija Papu kertoo Rakkauslukko -teoksen taustoista: ”Saimme idean One love- teokseen jo pari vuotta sitten, kun lukkoja alkoi ilmestyä Patosillan
kaiteeseen. Installaation lähtökohtana
oli ihmetys lukosta rakkauden symbolina: mielestämme rakkauden ei kuulu kahlita, vaan vapauttaa. Osasimme
odottaa yleisön voimakasta reagointia,
mutta emme netissä kirjoitetun palautteen vihamielisyyttä tai väkivallalla
uhkailua. Kohahduttaminen ei ole mielestäni kiinnostava taiteen keskeisenä
sisältönä, enkä itse jaksaisi tehdä taidetta sellaisista lähtökohdista käsin. Parhaimmillaan kohu syntyy siitä, että teos
käsittelee arkoja aiheita ja näin paljastaa
yhteiskunnastamme jotain relevanttia.”
Triennaalin näyttelykatalogissa One
love -taiteilijat kirjoittivat olevansa
ryhmä, joka teoksellaan ”provosoi jakamaan rakkautta laajemmin.” Tässä
tapauksessa taisikin käydä niin, että
jakoon tuli jotain ihan muuta tunnetta
kuin rakkautta. Ehkäpä tämänkin taiteilijaryhmän kannattaisi seuraavalla
kerralla miettiä taidetekonsa mahdolliset seuraukset loppuun asti, ettei sitten
jälkikäteen tarvitsisi harjoittaa koko taiteilijakunnan puolesta julkisia katumusharjoituksia mediassa.

Katumusharjoituksia
Taide-lehden päätoimittaja Pessi Rautio kirjoitti Pirkanmaan 5. Triennaalia
käsittelevässä artikkelissaan (Taide
4/2012), että hyviin suurnäyttelyihin
kuuluu kohu. En ole hänen kanssaan
samaa mieltä. Ryhmänäyttelyssä medianäkyvyyden kannalta yksittäinen
”kohutaideteos” toimii hyökyaallon tavoin: se hautaa huomioarvollaan alleen
muut näyttelyssä esillä olevat teokset.
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Jaana Rämä
Kirjoittaja on 54 -vuotias
tamperelainen paperitaiteilija, joka
miettii taiteeseen liittyviä asioita
Haiharan taidekeskuksessa.
Kuva: Kaija Papu
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Tammikuu Malmössä Etelä-Ruotsissa
on usein pimeä ja sateinen. Tämä synkkyys sai Ruotsissa asuvan suomenruotsalaisen performanssitaiteilija Lisbeth
Gräggin jälleen kerran pakkaamaan
matkalaukkunsa ja lähtemään talvikuukausiksi Suomeen. Tällä kertaa matka
suuntautui Tampereelle Takahuhdin
Taidekeskukseen Tampereen Taiteilijaseuran residenssitaiteilijaksi.
– Malmön talvi on niin pimeä, koska
siellä ei ole lunta niin kuin Suomessa.
Lumesta on tullut minulle myös tärkeä
inspiraation lähde, Grägg sanoo.
Lisbeth Grägg tekee installaatioita, performansseja ja nykyisin myös videoita.
Materiaalinsa hän ottaa ympäriltään ja
omasta elämästään. Tampereella Grägg
teki videoteoksen, jonka muotoutuminen
kuvaa hänen tapaansa työskennellä.
Työhuoneekseen Lisbeth Grägg sai
Taidekeskuksen suuren ruokasalin, jonka lattiasta tuli hänen työvälineensä.
– Aluksi tämä hieno, sininen lattia hieman pelotti minua. Lopulta päätin, että
minun on tultava sen kanssa kaveriksi ja
tehtävä sen kanssa jokin työ. Nyt se on
sitten minun työvälineeni. Ihastuin siihen, miten valo heijastuu sen kiiltävästä
pinnasta, hän sanoo innostuneena.

Tanssitunteja
Takahuhdin residenssi on tehnyt Gräggiin
vaikutuksen etenkin, kun hän sai tietää
sen toimineen aiemmin vanhainkotina.
– Voin melkein kuulla kaikkien niiden ihmisten äänet, kun kuljen talossa. Oma äitini on nyt vanhainkodissa, joten ehkä se on
herkistänyt kuuloani vielä lisää, hän kertoo.
Grägg kuvasi Taidekeskuksen ruokasalin lattiaa, jonka pintaan heijastuva valo
saa sen väreilemään ja näyttämään uima-altaalta. Myös äiti linkittyi teokseen.
– Olen täällä ollessani ajatellut paljon
vanhenevaa äitiäni. Nuorena hän rakasti
tanssimista ja se tuli jotenkin mieleeni, kun
osuin Tampereella erääseen tanssikenkiä
myyvään liikkeeseen. Omistaja on pitänyt
tanssikoulua ja kysyin voisiko hän opettaa
minulle suomalaista valssia ja tangoa.
– Äänitin tanssituntimme nauhalle ja
käytin sitä videossani. Siinä näkyy siis
vain tämä ruokasalin sininen lattia ja ääniraidalta kuuluu Olavi Virran laulama
”Kultainen nuoruus” sekä se, kuinka tanssinopettaja opettaa minua tanssimaan.
Tanssimaan Lisbeth Grägg ei oppinut.
Sen sijaan syntyi videoteos, joka sai ensiesityksensä maaliskuussa Malmössä.
Lisbeth Grägg ja Takahuhdin Taidekeskuksen sininen
lattia, josta tuli hänen kaverinsa ja työvälineensä.

– Kuulin sieltä, että eräs nainen luuli
ensin katselevansa uima-allasta. Kuultuaan ääniraidan hän kuitenkin tajusi,
että kyse onkin lattiasta ja tanssimisesta. Se oli just, mitä halusinkin, Grägg
naurahtaa.

Ulkomailla
Suomessa
Muutto vieraaseen maahan ja kielivähemmistöön kuuluminen on usein teemana Gräggin teoksissa.
– Nyt keski-ikäisenä nämä asiat ovat
tulleet ajatuksiini. Lähdin nuorena
ruotsinkieliseltä
Etelä-Pohjanmaalta
Ruotsiin. Vaikka puhuin ruotsia, en ollut
ruotsalainen, koska tulin Suomesta. En
myöskään kuulunut samaan joukkoon
Ruotsiin muuttaneiden suomalaisten
kanssa, koska äidinkieleni oli ruotsi.
– Nyt kun olen Suomessa ja Tampereella tuntuu kuin olisin ulkomailla, koska tämä ei ole se Suomi, jossa minä olen
elänyt. Ruotsissa sanotaan, että olen
”finne” ja ”puukko” ja ”koskenkorva”,
mutta se en ole minä, Grägg sanoo.
Hän kertoo usein tuntevansa, ettei
ole missään aito ihminen.
– Myöskään kotona Vöyrillä en tuntenut viihtyväni. Se oli liian ahdasta, liian
sisäänpäin kääntynyttä. Siksi kai sieltä
nuorena lähdinkin.
Ehkä siksi Grägg sanoo jo monta
vuotta käsitelleensä teoksissaan kysymyksiä identiteetistä: mitä tarkoittavat
isänmaa, kotiseutu ja äidinkieli.
– Halusin tulla takaisin Suomeen ja
katsoa miltä tuntuu keski-ikäisenä taiteilijana tutkia näitä asioita.
– Vaikka käytän omaa elämääni teoksissani, en kerro vain itsestäni. Puhun
kaikista ihmisistä, jotka ovat muuttaneet vieraaseen maahan, hän sanoo.

Suomen valloitus
vielä tekemättä
Saavuttuaan Tampereelle Grägg huomasi pian olevansa ulkomailla, sillä suomenkielinen Suomi tuntui vieraalta.
– Suomi on minulle tietenkin tuttu,
mutta ei tämä Suomi. Sitten on tämä kieli.
Kuuntelin aluksi radiosta suomenkielisiä
kanavia parantaakseni kielitaitoani, kunnes suomen kieli tuli uniinkin, hän kertoo.
– Minulla oli ikään kuin projektina selvittää millaista on, kun tulen suomenruotsalaisena Tampereelle, jossa kaikki ovat
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suomenkielisiä. Tavallaan tämä on ollut
yritys valloittaa Suomi itselleni takaisin.
Lisbeth Gräggin Suomen valloitusyritys ei mennyt aivan odotusten mukaan.
Suomenkielinen Suomi vyöryi hänen
ylitseen ja lopulta kieli- ja kulttuurišokki
vei voimat.
– Tämä ei sujunut niin helposti kuin
etukäteen luulin. Tästä on tullut aika
”omtumlande” (hämmentävä) kokemus.
Kaikki aika ja energia on mennyt siihen,
että olen vain olemassa, hän sanoo
miettivänä.

Aito suomalainenko
Kokemus on ollut vaikuttava ja Grägg
uskoo työstävänsä sitä vielä pitkään.
Moni asia jäi tekemättä, vaikka hän ei
asettanutkaan itselleen vaatimusta, että
täällä ollessa syntyisi valmiita teoksia.
Myös monet kysymykset ovat jääneet
vastausta vaille.
– Minulla ei ole vielä vastauksia. Olenko aito suomalainen, koska asun Ruotsissa? Onko tämä seutu myös minun Suomeni, olenko täällä yhtä suomalainen
kuin suomensuomalaiset, hän kysyy.
Ehkä siksi Grägg koki Tampereen lyhytelokujuhlilla näkemänsä Mika Ronkaisen elokuvan Laulu koti-ikävästä niin
voimakkaana. Hän löysi siitä paljon yhtäläisyyksiä omaan tarinaansa.
– Sen ruotsinkielinen nimi onkin ”Ingen riktig finne”, Grägg hymähtää.
Hän haluaa tulla vielä takaisin ja ottaa yhteyttä esimerkiksi Tampereen
ruotsinkielisiin ihmisiin. Tampereella
on ruotsinkielinen koulu ja seurakunta,
jotka ovat kuin ruotsinkielinen saareke
keskellä umpisuomalaista Tamperetta.
Gräggin käynnit Suomessa ovat
aina näkyneet hänen Ruotsissa tekemissään teoksissa.
– Äitini elämä, se että hän on nyt
vanhainkodissa, on vaikuttanut minuun myös voimakkaasti ja on tullut mukaan teoksiini.
Näin kävi kun hän viimeksi pari vuotta sitten kävi kotiseudullaan. Sen jälkeen syntyneet työt kertoivat elämästä
ja kuolemasta – ja äidistä. Niin käy varmasti nytkin.

Teksti ja kuva: Pertti Peltonen
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Säästöt jälleen
uhkana TAMKissa
Vapun alla Tampereen kulttuurielämässä
kuohahti, kun julkisuuteen tuli tieto, että
Tampereen ammattikorkeakoulu aikoo
luopua kuvataiteen koulutusohjelmasta. TAMKin hallitus ei aio sisällyttää ensi
syksyn toimilupahakemukseensa kuvataidetta, eikä ensi keväänä siten enää
otettaisi uusia kuvataiteen opiskelijoita.
Syyksi rehtori Markku Lahtinen
ilmoitti opetusministeriön vaatimukset kustannusten karsimisesta. TAMK
haluaa rehtorin mukaan myös satsata
uuteen mediaan sekä elokuva- ja tvalaan. Nelivuotiseen kuvataiteen kou-
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lutusohjelmaan on otettu vuosittain
20 opiskelijaa.
Vastarinta hallituksen päätöstä vastaan nousi nopeasti. Opiskelijat ja useat
opettajat ilmoittivat vastustavansa päätöstä, kolumnistit ja kulttuurivaikuttajat
arvostelivat sitä kovin sanoin. Facebookryhmä lopettamispäätöstä vastaan perustettiin ja Youtube-videoita tehtiin.
Lopulta marssittiin kaupungin halki
kuvataiteen koulutusohjelman säilyttämisen puolesta.
Ärtymystä herätti rehtori Lahtisen lausunto, jonka mukaan TAMKissa pyritään
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jättämään pois koulutusohjelmat, jotka
”eivät ole välttämättömiä ja joita ilmankin voidaan elää”. TAMKin tiloihin ilmestyi kylttejä, joissa oli teksti ”Ilman taidetta en voisi elää, terveisin Tampere”.

Imagotappio
Tampereelle
– Aika järkyttyneitä me olemme täällä
mediapuolella olleet. Tieto kuvataiteen koulutusohjelman lakkauttamisesta tuli aivan puun takaa, kuvaa
tunnelmia visuaalisen suunnittelun
lehtori Carita Forsgren.
– Tässä on kyse Tampereen maineesta kulttuurikaupunkina, jolle koulutusohjelman loppuminen olisi melkoinen
imagotappio, Forsgren jatkaa.
Kuvataiteilija Lars Holmström on
samoilla linjoilla. Asia on hänelle erityisen tärkeä, sillä
hän oli keskeisiä
vaikuttajia, kun yli
20 vuotta sitten
Tampereelle
perustettiin Taiteen
ja viestinnän oppilaitosta, josta myöhemmin tuli osa
TAMKia.
– Tämä on erittäin
lyhytnäköinen päätös, jos se toteutuu
kuten on esitetty.
Tässä ei ole ymmärretty kuvataiteen ja
viestinnän opetuksen
perusasioita,
sitä miten kiinteästi
ne liittyvät toisiinsa, Holmström manaa.
Myös Carita Forsgren korostaa viestinnän ja kuvataiteen yhteyttä.
– Rehtorin ajatus, että keskityttäisiin
mediatuotantoon on vähän hassu, sillä

Vasemmalla Tamkista valmistuneen Saara Piispan Mustan
muumion paluu, 2013. Yläpuolella myös Tamkista valmistuneen Jan Anderzénin Nimetön, 2011.

media-ala ei voi toimia ilman taideopintoja. Myös elokuva- ja tv-ilmaisu ovat
ennen kaikkea kuvallista ilmaisua, ja
opetus jää torsoksi ilman kuvataiteen
tuntemusta, Forsgren sanoo.
– Moni mediaopiskelija tekee tietokonepelien grafiikkaa ja konseptitaidetta,
jossa tietämys anatomiasta, sommittelusta ja väriopista on välttämätöntä.
Sama koskee elokuva- ja tv-alaa. Ilman
taiteen opintoja on kuin insinööriopiskelijan pitäisi suunnitella talo ilman tietoa matematiikasta ja lujuuslaskennasta, Forsgren vertaa.

Iso lommo
TAMKin kuvataideopetus on ollut laajasti arvostettua ja sitä pidetään tasoltaan
parhaana heti Kuvataideakatemian jälkeen. Tässä lehdessä haastateltu vuoden 2013 nuori taiteilija Jarno Vesala
on valmistunut TAMKin kuvataiteen
koulutusohjelmasta.
– Siinäkin mielessä kuvataiteen koulutukseen tulisi Suomessa iso lommo,
Forsgren sanoo.
Kuvataiteen opetus on ollut ahtaalla muuallakin viime aikoina. Lahdessa kuvataiteen opetus on jo päätetty
lakkauttaa. Kankaanpään taidekoulun
lakkauttamisen opetusministeri Jukka
Gustafsson perui viime syksynä, mutta
sulautuminen Turun ammattikorkeakouluun lienee edessä ennen pitkää.
– Toivon kuvataiteen koulutusohjelman säilyvän, mutta jos media-alan ja
kuvataiteen opetus voitaisiin osin yhdistää järkevällä tavalla ainakin perusopintojen osalta, siitä voisi olla hyötyäkin, Forsgren pohtii.
– Se olisi mielestäni paras ratkaisu, jos
leikkauksia on pakko tehdä, Forsgren
lisää.

Ministerin on
näytettävä suunta
Rehtori Markku Lahtisen mukaan parin
tulevan vuoden aikana TAMKin rahoitusta leikataan 12–15 prosenttia, joten
koulutusvalintoja on tarkennettava.
– Nyt on annettu liikaa valtaa omistajayhtiön taloudellisille näkökulmille,
eikä ole nähty laajempia kulttuurisia
merkityksiä. Kuvataideopetus nähdään
pelkkänä riippana, Holmström sanoo.
Ministeri Gustafsson on lehtihaastattelussa epäillyt lopettamispää-

töksen järkevyyttä ja
luvannut tarttua asiaan
syksyllä, kun TAMKin toimilupa tulee ministeriössä käsiteltäväksi. Kirjoitushetkellä Gustafssonin
ministerinsalkku on tosin
harkinnan alaisena.
– Ministerin pitäisi nyt
näyttää selvä suunta sille,
millaista taiteilijakoulutusta Suomessa annetaan.
Eri oppilaitokset voivat
profiloitua eri tavoin. Tampereen vahvuus on ollut
vahva yhteys viestintään,
Holmström muistuttaa.
Hänen mukaansa myös
Tampereen kaupungilla on
asiassa tärkeä rooli.
– Kaupunki omistaa 87
prosenttia TAMKia ylläpitävästä yhtiöstä ja sen mielipide
on tärkeää saada esiin. Ministeri Gustafsson kuuluu myös kaupungin valtuustoon, joten sillä
suunnalla on odotettavissa vielä
säpinää. En usko, että hän antaa taiteilijakoulutuksen loppua Tampereella, Holmström sanoo.
Myöskään Forsgren ei ole heittänyt
kirvestä kaivoon.
– Taide on Tampereella noussut aina
tavallisten ihmisten joukosta. Ehkä jostakin nousee uusi Taiteen ja viestinnän
oppilaitos, sillä taidetta ei saa täältä juurineen revittyä, vaikka sitä nyt yritetäänkin, Forsgren uskoo.
Teksti Pertti Peltonen
Kuvat Minna Soraluoma, Jan Anderzen

Ylinnä Saara Piispan maalaus Mountain of the
Cannibal Gold 2013, alla Piispan Ilmassa, 2012.

Kuvataiteilija (AMK)
Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat syntyneet kahden vuosikymmenen aikana. Ajatuksena oli houkutella väkeä
ammattiopetukseen yliopiston sijaan.
Kuvataiteilijoita koulutetaan tällä
hetkellä seitsemässä ammattikorkeassa, eli Turussa, Imatralla, NOVIAssa
Pietarsaaressa, Kemi-Torniossa, Kankaanpäässä, Lahden taideinstituutissa ja TAMKissa Tampereella. Näistä
Turku, Imatra ja Pietarsaari eivät ole
lakkautusuhan alla.
Taiteilijoita koulutetaan myös toisen asteen kouluissa, joista valmistuu
ammattikorkeisiin nähden kolman-
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neksen verran enemmän opiskelijoita.
Koulutus on taiteen jatko-opintoihin
valmentavaa. Kolmivuotinen koulutus
valmistaa kuva-artesaaneja.
Toisen asteen taidekoulutus syntyi
ammattikorkeakoulujen sivuilmiönä.
Kun siihenastiset taidekoulut liittyivät
yksi kerrallaan ammattikorkeakouluihin,
niistä tuli ylioppilaspohjaisia. Muillekin
kuin ylioppilaille tarvittiin mahdollisuus
opiskella taidetta, joskin kaksi kolmasosaa toisen asteen taideopiskelijoista
on ylioppilaita.
Minna Soraluoma
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Brysselin arveksi kutsuttu rataosuus Gare
du Midin ja Gare Chapellen aukiolla.

Moderni siviiliarkkitehtuuri. Rihkamatyyliä.
Huteria taloja. Harmonia puuttuu. Arkkitehtuurisia
tyylirikkoja. Koska Belgia on aina jäljessä
muista, tyylit viipyvät ja kestävät täällä kauemmin.
– Charles Baudelaire

Recyclartin tiloja.
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Recyclart
rautatieasemasta
poikkitaiteelliseksi
kulttuurikeskukseksi
Maailmansotien jälkeen köyhyys pyyhki yli Brysselin keskusta-alueiden, joilta keskiluokka ja vauraampi väestö
muuttivat esikaupunkeihin. Leveät
liikenneväylät, toimistotornit ja muut
1950-lukulaisen edistysuskon airuet
ruhjoivat keskiaikaisen kaupungin kasvot paikoitellen tunnistamattomiksi, kuten vuonna 1952 valmistunut Brysselin
Pohjoisen ja Eteläisen rautatieaseman
yhdistävä tunneli.

Brysselisaatio
Kaupunkisuunnittelijat ovat muissakin
maissa käyttäneet termiä brysselisaatio
kuvaamaan sitä, miten vanhoja kortteleita tuhotaan säälimättä modernistisien, suuruudenhullujen suunnitelmien
tieltä. Useimpien paikallisten mielestä
asiaa ei ole lainkaan parantanut se,
että kolme Euroopan unionin pääinstituution, Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan
parlamentin rakennukset hautasivat
alleen ison osan vanhaa Brysseliä.
Brysselin Gare du Midin ja Gare du
Nordin rautatieasemia yhdistävä tunneli alkaa itse asiassa Chapelle-asemalta,
joka sijaitsee lähellä pohjois- ja eteläasemien välissä olevaa Gare Centralia. Chapelle-asemalla viihtyy huolimatta siitä
onko Recyclart-kulttuurikeskus auki vai
ei. Aseman liepeillä havaittavista, Brysselille ominaisista arkkitehtuurisista tyylirikoista huolimatta keskipäivän unelias
tunnelma kutsuu hetkeksi pysähtymään
ja hämmästelemään paikkaa.

Alue on leppoisa ja rauhallinen, mukavasti muutaman korttelin päässä
suojassa turistien kansoittamalta Grand
Placen keskusaukiolta ja rauhattomilta
Gare du Midiltä ja Gare Centralelta. Joitakin kodittomia juo halpaa viiniä nurkan takana, katoksen alla saattaa joku
nukkua makuupussissaan.
Junat kulkevat edelleen tasaiseen
tahtiin keskustan asemien väliä, mutta
Chapelle-asemalla ne eivät ole pysähtyneet enää yli kymmeneen vuoteen.
Rautatieaseman päältä, Notre-dame
de la Chapelle -kirkon vierestä, ovat
nuoret rullalautailijat vallanneet oman
alueensa. Keskuksen yhteydessä olevat
rautateiden alikulkutunnelit ovat muuttuneet urbaaneiksi ulkoilmagallerioiksi
taidokkaine seinämaalauksineen ja impulsiivisine graffiteineen.
Noin viitenä iltana viikossa keskus
avaa ovensa baariin, klubille ja näyttelytiloihin ja asema-alue herää henkiin.
Recyclart-keskuksen taidekoordinaattori Dirk Seghers näyttää yleensä olevan kiireinen, mutta uusien projektien
ideoimiseen tältä ystävälliseltä ja persoonalliselta mieheltä liikenee aina pieni hetki.

kaavassa, löysimme melko paljon yhteneväisyyttä kummankin keskuksen
toimintaperiaatteista. Kuten Hirvitalo,
on myös Recyclart elävä, alati muuttuva, ihmisten yhdessä muovaama yhteisötaideteos, joka toiminnallaan pyrkii
taiteen lisäksi tuomaan esille yhteisöllisyyden ja monikulttuurisuuden sekä
vaihtoehto- ja reunailmiöiden olemassaolon tärkeyttä yhteiskunnassamme.
Kun tapasin Seghersin toistamiseen,
kertoi hän Recyclart-keskuksen toiminnan aloittamisesta ja ideologiasta.
Aikoinaan rata Gare du Midin ja Gare
du Nordin välillä jakoi Brysselin tämän
osan keskustaa kahtia, jolloin varsinkin
Marolles´in kaupunginosa jäi jokseenkin hylätyksi, laitapuoleiseksi, vaikkakin
boheemiksi keskustan osaksi. Recyclartkulttuurikeskuksen toiminta aloitettiin
vuonna 1997 lakkautetulla Brysselin
Chapelle-rautatieasemalla. Kun Recyclartin toiminta virallistettiin vuonna
2000, oli toiminnan ensimmäinen tavoite aktivoida kaupungin arveksi kutsutun rataosuuden aluetta.

Yhteisölliset
sillanrakentajat

Brysselin arpi
Ensimmäisellä tapaamiskerrallamme
Seghers kuunteli mielenkiinnolla, kun
kerroin hänelle Tampereella toimivasta
Pispalan kulttuuriyhdistyksestä. Vaikka
Pispalan nykytaiteen keskus, Hirvitalo,
toimiikin astetta pienemmässä mitta-
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Dynaamisella toiminnalla kulttuurikeskus halusi yhdistää radan kummankin
puolen keskusta-alueet yhteen, kitkeä
passivoitumista asema-alueella, kehittää vuorovaikutusta alueen asukkaiden keskuudessa ja luoda uudenlaista,
aktiivista toimintaa. Toimintaperiaat-
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Dirk Seghers, Recycleartin taidekoordinaattori.
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Ylhäällä vasemmalla Jouna Karsin teos Sammon puolustus. Alhaalla Maria Stereon fanikuvia Kiasman Thank you for the music -näyttelystä, kuvaaja Pirje Mykkänen.

teisiin kuuluu edelleen olla välittäjänä
niin instituutioiden ja vaihtoehtoliikkeiden, taiteellisen ja sosiaalisen kommunikaation kuin kokeellisen ja populaarikulttuurinkin välillä.
Poikkitaiteellinen kulttuurikeskus järjestää konsertteja, kuvataidenäyttelyitä,
elokuva- ja performanssiesityksiä sekä
luentoja ja keskustelutilaisuuksia julkisista tiloista, arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta. Se pitää sisällään myös
puu- ja metallityöpajat sekä Recyclartravintolan. Ravintola on eräänlainen
kohtauspaikka, jossa kokoontuvat niin
vakioasiakkaat, henkilökunta, taiteilijat
kuin satunnaiset ohikulkijatkin. Ruokalista päivitetään 2-3 kertaa viikossa ja
listalla on laaja valikoima kasvisruokia.
Ruokatarvikkeet valitaan huolella lähituottajilta ja reilulla kaupalla. Recyclartravintola antaa myös tarjoilijoille ja kokeille mahdollisuuden työharjoitteluun,
jonka kautta esimerkiksi ravitsemusalan
opiskelijat saavat paremmat eväät työllistymiseen. Kaiken lisäksi keskuksella
on neljä työskentely- ja näyttelytilaa,
joita kuvataiteilijat voivat hakea taiteilijaresidensseikseen enintään kuudeksi
kuukaudeksi kerrallaan.
Recyclart on vaikuttunut Belgian pääkaupungin kiehtovasta, jokapäiväisestä todellisuudesta, joka on värittynyt
kaupungin moninaisista kulttuureista
ja yhteisöistä. Yhteiskunnan jokaisella
alueella syntyy epävakaisuutta kaupunkien keskusta- ja periferia-alueiden
välillä. Siksi Recyclart on vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti halunnut rikkoa
raja-aitoja ja lähtenyt tuomaan esille
marginaali-ilmiöitä. Keskus on onnistunut luomaan itselleen vahvan aseman
omassa naapurustossaan kaupungissa,
jolla on erittäin kansainvälinen maine.
Nyt, noin 12 vuoden jälkeen, toiminta
on vakiinnuttanut paikkansa Brysselin
kulttuurielämässä. Keskus on erittäin
elävä ja luova ja se tuo paikalliset ihmiset yhteen yhdistäen kansainvälisellä
toiminnallaan vieraita myös kauempaa.

Populaarikulttuuria
ja kitschiä
Eräs viime kesän vieraista oli kahdeksan
hengen suomalaistaiteilijaryhmä Heavy
Merry Finland -näyttelyllään. Näyttelyn
taiteilijoita yhdisti heidän juurensa Suomen 1980- ja 1990-lukujen pikkukaupungeissa sekä amerikkalaisen popu-

laarikulttuurin vaikutus heidän töihinsä,
jotka ovat samalla sekä kuoleman vakavia että elähdyttävän hauskoja.
Rotterdamissa asuvan Laura Lapin
lyhytelokuvassa Cowgirls nähdään kaksintaistelu, jossa pyssyjen sijaan kaksi
naista käyttävät aseenaan omaa ääntään. Lapin videoteoksen villinlännen
kaksintaistelussa on hänelle ominaista,
hieman vinksahtanutta ja outoa ihmisten käyttäytymismallien, kommunikaation ja valtasuhteiden vuorovaikutusta.
Ars Fennica 2011 voittaja Anssi Kasitonni tunnetaan ehkä parhaiten hänen
filmille kuvatuista lyhytelokuvistaan ja
animaatioistaan. Kasitonni tekee myös
veistoksia ja installaatioita, joilla on
usein hyvin tärkeä osuus hänen elokuvissaan. Heavy Merry Finland -näyttelyssä esillä olleessa Planet of sexes -lyhytelokuvassa Kasitonni näyttelee itse
pääosaa USA:n avaruusvoimien lentäjänä naissotureiden, kastraatiorobottien
ja lisko-olentojen planeetalla.
Kuten monet muut kolmekymppiset
suomalaiset, ovat myös Kasitonni ja
hänen vaimonsa, kuvataiteilija Maria
Stereo, saaneet vaikutteensa median
välittämistä amerikkalaisista TV-sarjoista, elokuvista, musiikista, autoista ja barbeista. Kasitonni kertoo, että
nykyään amerikkalaisessa kulttuurissa
häntä viehättävät lähinnä jotkut muusikot ja kirjailijat. Rullalautailukin on
jäänyt selkävaivojen takia, ja pop-kulttuurin tilalle on ilmeisesti tullut jotakin
tärkeämpää, ehkä korkeakulttuuri. Hän
paljastaa kuuntelevansa pienessä hiprakassa joskus oopperaa.
Maria Stereo kertoi löytäneensä sisäisen teininsä uudelleen. Hän piirtää
idoleitaan, teiniaikojensa amerikkalaisia muusikoita ja näyttelijöitä, liittäen
heitä toisinaan kitsch-tyyppisiin maisemakuviin. Hänen viehätyksestään
kitschiin voi vetää ohuen langan amerikkalaiseen pintakiiltävään. Stereon
tavoitteena on tuoda kaikenlaisesta
krääsästä esille syvempiä merkityksiä.
Tšekkiläisen kirjailijan Milan Kunderan mukaan kitsch myös kieltää sellaiset merkitykset, joita emme halua
nähdä niiden karkeuden, rumuuden
tai epäoikeudenmukaisuuden vuoksi.
Jonkinlaista kitschiä saatoin havaita
myös Jouna Karsin pienoismalliveistoksessa Sammon puolustus. Karsi oli
luonut kitschmäisen teoksensa Akseli
Gallen-Kallelan kuuluisasta maalauksesta. Hahmot oli korvattu lähinnä
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populaarikulttuurin tuottamista nuorten sankarinukkehahmoista. Tässä
teoksessa näyttelyvieraita tuntui ihastuttavan juuri se, että suomalainen
myyttitarina tuodaan esille nykymedian valossa, mikä hämmästyttävällä
karkeudellaan kertoo populaarikulttuurin vaikutuksesta elämäämme.
Ryhmänäyttelyn muut taiteilijat olivat Annika Kivi, Sanna Järvelä, Ville
Pirinen ja Noora Federley. Heidän
kuviaan yhdistivät heavymusiikki, hirviöt ja nuoren ihmisen ulkonäkö- ja
identiteettikysymykset. Osaltaan nämä
työt kertoivat mielestäni siitä, miten
länsimainen media on vaikuttanut vahingollisesti aikamme sukupolveen ja
miten media voi aiheuttaa turhautuneisuutta tai jopa inhoa.
Näyttely ei ryhtynyt kuitenkaan kritisoimaan eikä ihannoimaan amerikkalaista populaarikulttuuria, eikä taiteilijoilta tällaista kahtiajakoa kannata
odottaakaan. Taiteilijoiden tehtävänä
on pikemminkin havainnoida ympäristöämme, jonka me ihmiset itse olemme
luoneet, pohtia sen vaikutusta meihin,
elintapoihimme ja käyttäytymiseemme sekä herättää katsojat näkemään
minkälaisessa maailmassa me elämme.
Recyclart-tyyppisten kulttuurikeskusten tehtävä on tuoda esille juuri tällaisia
taiteilijoita ja heidän näyttelyitään, jotta
voisimme nähdä mikä on merkityksellistä ja mikä merkityksetöntä ja ymmärtää, ettei kaikki ole aivan sitä, miltä se
ensi näkemältä saattaa näyttää.
”Niin kuin Grand Placen talot muistuttavat merkillisiä huonekaluja, muistuttavat kirkot toisinaan antiikkikauppoja”,
kuten Brysselissä vuosina 1864–1866
vaikuttanut oman aikansa taide- ja yhteiskuntakriitikko, ranskalainen runoilija Charles Baudelaire jo sataviisikymmentä vuotta sitten huomautti.

Teksti: Sebastian Boulter,
kuvataiteilija
Kuvat: Sebastian Boulter, jollei toisin
mainita
http://www.recyclart.be
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Holmströmin kuvissa
soi musiikki
Tapaaminen Lars Holmströmin kanssa alkaa tavanmukaisten tervehdysten
jälkeen tavanmukaisella esittelykierroksella taiteilijan työhuoneessa Kalkku
Kunsthallessa. Silmiin osuvat poravasara, pistosaha, iso ammattilaistason väriprintteri sekä muita tavallisia taiteilijan
työvälineitä. Silmään pistää myös katonrajaan sijoitetut useat kaiuttimet. Taiteilija kuuntelee ehkä musiikkia työskennellessään. Levyhyllyn ohi kuljettaessa
silmiin osuu tuttu cd-boxi. ”Ai sinullakin
on tuo Iannis Xenakisin orkesteriteosten levytys”, saan sanotuksi ja samassa
Holmströmin silmät syttyvät.
– Sinäkin siis kuuntelet Xenakista!
Onneksi olkoon, Holmström sanoo
riemuissaan ja puristaa vielä kättäni
varmuuden vuoksi. Muuta ei tarvita ja
yhteinen sävel on löytynyt. Sen verran
harvinaista on tavata nykymusiikista
kiinnostunut ihminen, että se saa Holmströmin tokaisemaan:
– Voisi kai sanoa, että tässä toteutui
elämän yllätyksellinen momentti.
Haastattelu joutuukin odottamaan
runsaan varttitunnin, kun kuuntelemme
Xenakisin teoksen Jonchaies volyymilla,
joka ainakin kerrostalossa saisi naapurin
kutsumaan poliisin paikalle.

Tunteellinen ja
hieno hetki
Elämän yllätyksellinen momentti tuli
Holmströmin eteen myös viime vuonna, kun Tampereen Taiteilijaseura kutsui hänet kunniajäsenekseen.
– Olin aluksi aivan ällistynyt ja sitten
erittäin onnellinen. Se oli hieno ja
tunteellinen hetki, kun nuoret taiteilijat tulivat onnittelemaan. En edes
osaa selittää, miksi kunniajäsenyys
tuntui niin hienolta. Kukaanhan ei
oikein tiedä mitä se tarkoittaa, Holmström sanoo.
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Syytä kunniajäsenyyteen ei Holmströmin kohdalla tarvitse kuitenkaan
kaukaa hakea, sillä hän toimi 14 vuotta
Taiteilijaseuran puheenjohtajana tehden arvokasta työtä tamperelaisten kuvataiteilijoiden hyväksi.
– Varmaankin se on tietynlainen
tunnustus tästä työstä, jota me kaikki
teemme taiteilijoiden hyväksi Taiteilijaseurassa, hän sanoo.
Taiteilijaseuran toiminnalle on tärkeää hyvä yhteistyö kaupungin päättäjien
kanssa. Puheenjohtajavuosinaan Holmströmille muodostui selvä käsitys, miten
se parhaiten hoituu.
– Pidän tärkeänä, että puhutaan niiden
henkilöiden kanssa, jotka päättävät. Olkoon vallassa kuka tahansa heihin on oltava toimiva keskusteluyhteys. Tästä syystä
monet asiat ovat Tampereella sujuneet.
– Meillä on esimerkiksi Taidekeskus
Mältinranta, joka näyttely- ja työskentelytiloineen on eräs parhaita taiteen
toimintakeskuksia mitä tiedän Euroopassa. Vakituisen henkilökunnan ansiosta toiminta on vakaalla pohjalla, mikä
luo tärkeää jatkuvuutta tulevaisuuteen,
Holmström painottaa.
Hänellä on myös selkeä käsitys siitä,
miten tuo jatkuvuus taataan.
– Olennaista on, että toimintaa ajatellaan sektoreina: rahoitus on varmistettu,
henkilökunta pysyy ja tilat pidetään kunnossa. Tämän perustan päälle on hyvä rakentaa näyttely- ja työpajatoiminta sekä
lainaamo- ja myyntitoiminta. Tämän kaiken tarkoitus on toimia tamperelaisten
taiteilijoiden hyväksi, hän sanoo.
Organisaationa Taiteilijaseura takaa
taiteilijoille toiminnan edellytyksiä,
mutta Holmström näkee sillä myös sosiaalisen merkityksen.
– Kuulun taiteilijasukupolveen, joka
työskentelee pääosin yksin. Työskennellessäni unohtuu kaikki muu ja menen
jonnekin alitajunnan kerroksiin. Se on
jonkinlaista tunteen kumuloitumista ja
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toisaalta älyllistä kamppailua. Kun tästä
paratiisi-ihanasta ympäristöstä palaa
takaisin, niin on kiva tavata kollegoja
ja kuulla mitä he ovat tehneet ja kuulla
kommentteja myös omasta työstään,
hän kuvailee.

Kaksi riivaajaa
Muiden mielipiteiden ei pidä kuitenkaan antaa vaikuttaa liikaa.
– Taiteen tekemisessä täytyy välttää ajattelemasta kahta asiaa: rahaa ja
miellyttääkö työni muita ihmisiä. Nämä
ovat pahimmat riivaajat. Siksi taiteellinen työ saattaa johtaa aineelliseen
köyhyyteen, mutta ehkä myös henkiseen rikkauteen, Holmström miettii.
Tämä saa Holmströmin pohtimaan
uravalintaansa. Onko taiteilijaksi ryhtyminen sattumaa vai tietoinen valinta?
– En tiedä onko se. Ehkä en ole vielä
päättänyt ryhdynkö taiteilijaksi, olen
vain tehnyt taidetta. Jos olisin ajatellut
taiteilijuutta uravalintana, en ehkä olisi
tätä valintaa tehnyt. Taiteen tekeminen
on ollut sisäinen tarve, jota ilman olisin
ehkä hengissä, mutta eläisinkö haluamaani elämää? Ehkä en, hän pohtii.
Millaisena pitkän uran tehnyt taiteilija
näkee taiteilijan mahdollisuudet tehdä
taidetta tämän päivän Suomessa?
– Tähän ei ole suoraa vastausta. Jokainen taiteilija on oma tapauksensa
eikä mitään yleispätevää voi sanoa.
Itse olen rahoittanut taiteen tekemisen
monella tavalla. Olen enemmän tai vähemmän opettanut, pitänyt kursseja
ja luentoja nelisenkymmentä vuotta ja
saanut myös lukuisia apurahoja. Töitäkin ostetaan silloin tällöin. Nyt nautin
taiteilijaeläkettä.
Taiteilijaeläke ei kuitenkaan merkitse
taiteen tekemisen päättymistä.
– Haluan edelleenkin tiiviisti, melkeinpä pakkomielteenomaisesti tehdä tätä

työtä. On mahdotonta ajatella, että jättäisin tekemättä. Eläke poistaa tekemisen pakon rahariivaajan, mutta mikään
ei voi poistaa sisälläni olevaa taiteen tekemisen pakkoa, Holmström sanoo.

Vielä yksi haave
Mitä taiteilijana on vielä jäänyt tekemättä?
Tähän Holmströmiltä saa leikillisen vastauksen, jossa on ehkä totta toinen puoli.
– Minulla on haaveena, kuten varmasti muillakin taiteilijoilla, että kerrankin saisi tehtyä todella erinomaisen taideteoksen niin, että siitä oikein
julkisestikin mainittaisiin. Loistavan
mestariteoksen, joka myös sellaiseksi tunnustettaisiin, Holmström sanoo
nauraen, mutta vakavoituu sitten.
– Olen edelleenkin erittäin kiinnostunut videokuvauksesta. Aloitin jo
60-luvun lopulla kaitafilmikuvauksen
ja 80-luvulla videokuvauksen. Kuvan ja
äänen yhteydet kiinnostavat. Haaveenani on amatöörimäisen ammattimaisesti
paneutua videoteosten työstämiseen.
Vielä siihen ei ole liiennyt paljon aikaa
maalaamiselta ja grafiikalta, hän sanoo.

Parhaillaan Holmström valmistelee
teoksia elokuussa Galleria G12 Helsingissä ja syyskuussa Tampereella galleria
Saskiassa avautuviin näyttelyihin.
– Rakentelen sinne konstruktioita,
reliefimaalauksia ja teen myös digigrafiikkaa. Ehkä teen Saskiaan myös videoteoksen, jonka tarkoitus on valottaa
taiteilijuutta. Siitähän on 40 vuotta, kun
”valmistuin” Lahden taidekoulusta ja tulin mutkien kautta Ylöjärvelle. Kainalossa
oli isoisän matkalaukku, jossa oli koko silloinen henkilökohtainen omaisuuteni.

Musiikki ja
kuvataide
Lopuksi palaamme vielä musiikin pariin.
Puheeksi nousee musiikin ja kuvataiteen yhteydet.
– Olen joskus miettinyt musiikin kuvittamista, mutta ei se minulta oikein luonnistu eikä se viime kädessä ole kiinnostavaakaan. Toisaalta musiikissa ja kuvissa on
niin paljon samoja käsitteitä kuten rytmi,
volyymi, tilallisuus ja voima. Miten soi keltainen? Minkä värisiä ovat matalat äänet,
Holmström heittää ilmaan kysymyksiä.

Erojakin löytyy, kuten materiaalisuus
ja ajallisuus: kuva on useimmiten objekti ja sitä voi tarkastella määrätyn
ajan, kun taas musiikki on aineetonta
ja katoaa loputtuaan aika-avaruuteen.
Vaikutus kuitenkin jää. Iannis Xenakisin
musiikissa Holmströmiä kiehtoo sen rakenteellisuus.
– Voin melkein nähdä, kuinka hän on
rakentanut musiikkia kuin installaatiota
eri osiin jakaen: tuossa on piste, viiva ja
pinta. Sitten kappaleen volyymi eli tilallisuus sekä rytmi. Erikoista on, että juuri
Xenakisin musiikissa koen tämän rakenteellisuuden niin selvästi, en niinkään
muussa musiikissa, hän miettii.
Ehkä se ei ole sittenkään niin erikoista. Olihan Xenakis koulutukseltaan
myös arkkitehti, joka musiikissaan tutki
arkkitehtonisia rakenteita, matemaattisia prosesseja ja peliteoriaa. Tiettyä
rinnakkaisuutta Holmströmin taiteen
konstruktiivisiin piirteisiin ei ole vaikea
havaita.

Teksti ja kuva: Pertti Peltonen

Auringonvalon leikkiä Lars Holmströmin vasta alullaan olevan teoksen pinnalla. Työ on nimetty vielä Tyhjäksi kankaaksi.
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Myytävänä
löytämisen
Loppukesällä 2012 taidelainaamossa oli vilkasta. Teoslaatikoiden ympärillä kävi kuhina,
teoksia käänneltiin, katseltiin ja kannettiin
parempaan valoon. Keskusteltavaa ja kyseltävää riitti. Kiireisimpinä päivinä pöhinä oli
kuin paremmassakin supermarketissa.
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Vuoreksen asuntomessut olivat alkaneet ja se näkyi Taidekeskus Mältinrannassakin. Kävijämäärä lähes tuplaantui.
Yleensä kävijät näyttelyn katsomisen
ohessa poikkeavat myös taidelainaamon
puolella. Nämä asiakkaat olivat toisenlaisia: ensin marssitaan lainaamoon ja sitten,
jos aikaa jäi, katsottiin vielä näyttelykin.
Mutta pelkkä asiakasryntäys ei tietenkään lainaamolle riitä; teoksia pitäisi
saada myös lainaukseen ja myydyksi.
Yllättäen se onkin aikaisempaa helpompaa: taidelainauksesta on tullut muotiasia. Trenditie-

toinen taiteen hankkija lainaa teoksen
ja sovittaa sitä kotona. Kuukaudessa ehtii sovitella – vaihtaa teoksen paikkaa,
katsella sitä erilaisissa valaistuksissa ja
mielentiloissa tai muunnella sisustusta
sen ympärillä. Kuukaudessa ehtii myös
kiintyä. Yhä edelleen suurin osa lainaajista päätyy lunastamaan teoksen itselleen.

Kertausta ja
uusia kysymyksiä
Suurempaan asiakasjoukkoon ehti
upottaa enemmän tietoa. Yhden kysymyksiin vastaamalla saavutti muutkin
läsnäolijat. Siinä sivussa tuli mainostettua paitsi Vuoreksen asuntomessujen
taidelainaamopistettä, myös Pirkanmaan Triennaalia, lokakuun Taidemessuja ja vähän muitakin lainaamoita.
Perusasiat käytiin läpi yhä uudelleen
ja uudelleen. Teoksen saa mukaansa
ensimmäisen lainaerän maksettuaan.
Jokainen maksettu lainaerä myös lyhentää teoksen hintaa eli kysymys on
korottomasta osamaksusta. Ripustuskuntoisen teoksen voi palauttaa. Muoviin pakattuja, kehystämättömiä vedoksia ei voi palauttaa, mutta nekin pystyy
lunastamaan omakseen osamaksuehdoin. Ja todellakin: kaikki teokset ovat
myös myytävänä, haluamansa voi saada ikiomaksi vaikka saman tien!
Uudet asiakkaat esittivät myös uusia
kysymyksiä. Joku tarvitsi suuren teoksen, joka ei kuitenkaan painaisi paljoa.
Toinen halusi juuri tiettyä vaaleanturkoosia sävyä. Isoja teoksia piti olla pienemmässä koossa, pieniä taas vastaavasti suurempina. Entä saako oululainen
lainata teoksen Tampereelta? (Kyllä.)
Voiko lainaamoon tuoda kuka hyvänsä
teoksen vuokrattavaksi? (Ei, ainoastaan
Tampereen Taiteilijaseuran jäsenet.)

Johanna Havialan teos Sabari, sarjasta Todisteet 2010. Veistos on lainattavissa 30
eurolla kuukaudessa.

Kiihkeimpinä päivinä alkoi omassakin mielessä pyöriä hieman omalaatuisia kysymyksiä teoksia järjestellessä…
Onko nyt liikaa pinkkiä? Oliko Brevkort
pidempi teos vai se lyhyt, vai oliko lyhyt vain ruotsiksi ”kort”? Ovatko nämä
jänikset jotenkin lisääntyneet? Ja mihin
minä sen Sudenveren laitoin??

Yksi haarukka
please!
Myös tekijät olivat todella aktiivisia.
Sähköpostiliikenne taiteilijoiden ja
lainaamon välillä oli ennen näkemättömän hektistä.
”Eilen tuomasi teos myytiinkin saman
tien, voisitko tuoda lisää?” ”Eilen lainattu teos tulikin heti takaisin, joten lainaamotilanteesi on nyt muuttunut.”
”Näitä haarukoita pyytäisin taas lisää.”
”Nyt tämä pitäisi saada kehyksiin kaveriksi toiselle.” Kunpa aina olisi näin vilkasta,
kunpa ehtisi laittaa teoksia tyylikkäämmin esille! Kunpa saisi mahdollisimman
monen eri taiteilijan teoksia liikkeelle.
Viimeksi mainittu muuten onnistuu
paremmin asiakkaiden lisääntyessä ja
teosten vaihdellessa. Asiakaskunnalla on vaihtelevampia makuja ja värikkäämpi kirjo näkemyksiä. Laajemman
teostarjonnan äärellä hieman harvemmin mietitään otetaanko teos vai
ei. Silloin siirrytään miettimään, mikä
vaihtoehdoista valitaan. Toki teosten
ripustuskin vaikuttaa, mutta olennaisinta näyttää olevan mahdollisuus tutkia
useita teoksia ja löytää joukosta juuri se
oma. Siksi on tärkeää, että teokset vaihtuvat ja samalta taiteilijalta löytyy erilaisia vaihtoehtoja.
Ei haittaa, vaikka taiteilija sattuukin
viemään välillä pois jonkun asiakkaan
suosikkiteoksen. Taidelainaamoasiakkaan muistiin voi luottaa: lainaamosta
kysytään toisinaan yli vuosikin sitten
nähtyjä teoksia. Mielikuva jää ja sen
perusteella teosta lähdetään yhdessä
jäljittämään.

sisustusnäkökohdat tai sijoitusarvon tai
pohtivat tarkasti hinta-laatusuhdetta.
Tunnelainaajat tukeutuvat enemmän
tarinoihin. Myös intuitio ja sattuma
näyttelevät hämmästyttävän suurta
roolia teoksen valinnassa. Onpa lainaamolla ollut asiakas, joka katselukierroksen jälkeen näki myöhemmin unessa
teoksen, joka oli palattava hankkimaan.
Viime hetken paniikkia ja tuskanhikeä
ei pidä niitäkään valinnan pontimina
väheksymän. Mummin syntymäpäivän
uhkaava lähestyminen tai puolison lähes unohtunut merkkipäivä saattaa
pakottaa nopeisiin päätöksiin – usein
todella hyviin sellaisiin. Toisaalta: jos valinta ei saajaa miellyttäisikään, voi teoksen palauttaa ja hankkia tilalle uuden.
On asiakkaita, joiden on vaikea löytää
omaa taideteostaan. On myös taideteoksia, joiden on vaikea löytää lopullista
omistajaa. Valon leikki halusi ensin vähän leikitellä asiakkaiden tunteilla. Muutamia kertoja se palasi retkiltään takaisin
lainaamoon. Sitten eräänä päivänä se
lähti – tositarkoituksella. Myös Ilmarilla
on ollut vakiintumisvaikeuksia. Nyt on
ilmestynyt reissaava Ruukku, joka tahtoo nähdä useamman omistajan ennen

asettumistaan. Odotamme jännityksellä, kuka on sen lopullinen valinta.

Messuaminen
kannattaa
Messuille osallistuminen vaatii tietysti
paljon työtä ja taloudellista panostusta. Se kuitenkin tuo asiakkaita taiteen
äärelle. Ilmiö on havaittu jo aiemmin
messujen jälkeisenä vilkastumisena.
Mitä enemmän on näkyvyyttä ja esitteiden lisäksi eläviä ihmisiä on ottamassa kontaktia asiakkaisiin, sitä enemmän
asiakkaita saapuu lainaamoon. Niin
saadaan taiteen hankkiminen muuttumaan arkipäiväiseksi asiaksi, johon
jokainen taiteentuntemuksensa tasosta riippumatta uskaltaa ryhtyä.
Myymme taideteosten lisäksi
löytämisen iloa ja elämyksiä –
aluksi vaikka vain kuukaudeksi
kerrallaan.
Aila Mäkinen

Unia ja etiäisiä
Taidelainaamossa kuulee tarinoita. Kuvat aktivoivat muistia ja mielikuvitusta.
Katsoja luo teoksesta oman tarinansa,
jolla ei välttämättä ole enää yhtymäkohtia kuvan tekijän ajatusten kanssa.
Aina on tietysti järkiperustein toimivia lainaajia, jotka ottavat huomioon
Mikko Tapion Kolkot kolot 2012,hitsattu teräs,
52cm x 35cm x 30cm. Teos on lainattavissa 20 eurolla kuukaudeksi.
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<Mikä

seuraavista olisi sopivin rangaistus Pussy Riot
ryhmälle:
a. Piiskaa
b. Piiskaa
c. Piiskaa

Apulaiskaupunginjohtaja ja yölinjamies
Pekka Sauri:
d. Sopivin rangaistus olisi vapauttaa
heidät perustelemaan näkemyksiään
rajoittamattomassa keskustelussa.
Runoilija, kääntäjä, kustantaja ja esiintyjä Leevi Lehto:
a. Piiskaa. Koska b:lle ja c:llekään ei kumminkaan löydy perusteluja.
<Kansainvälisesti

tunnustettu taiteilija on luonut vaikuttavan ympäristötaideteoksen
”Moottoritie on kuumaa mustaa”. Kuvaile teosta tarkasti.

Pekka Sauri:
Teos ulottuu Helsingistä Turkuun ja on
puhuttelevimmillaan hellepäivinä, kun
asfaltin lämpötila ylittää 60 astetta.

Leevi Lehto:
Tämä monella tavalla vaikuttava teos,
joka enemmän kuin mikään muu lajinsa
edustaja kuvastaa sille tyypillistä pyrkimystä ylevään ja henkiseen, aineellisen
maailman ylittävään todellisuuteen.
Teos on monimutkaisessa referentiaalisessa suhteessa tiehen, joka on
erityisesti suunniteltu ja rakennettu
moottoriajoneuvoliikennettä varten ja
joka ei palvele sen varrella olevia kiinteistöjä sekä jossa on, erityisiä kohtia
tai tilapäisjärjestelyjä lukuun ottamatta,
kumpaakin liikennesuuntaa varten toisistaan keskikaistalla, jota ei ole tarkoitettu liikenteelle, tai poikkeuksellisesti
muulla tavoin erotetut erilliset ajoradat.
Kolmijaon hyväksyi mm. Schelling.
Sen valtaa säätelevät laki, tieto, orjuus,
ruoska ja pelko. Kevyt liikenne ja liikenne
hitailla ajoneuvoilla on kielletty, samoin
kuin pysähtyminen ja pysäköiminen ilman pakottavaa syytä. Taiteilijan tiedetään tehneen aiheesta useita variaatioita.
Tekoajan lisäksi ”Moottoritie on kuumaa mustaa” -teoksen väri, muotoilu
ja tekstuuri ovat vaihdelleet. Taiteilijan
tiedetään kääntyneen tiensä puoleen
aina, kun hänellä on ollut tarvetta esittää teoksiaan vakuuttavasti ja merkit-

Pekka Sauri. Kuva Helsingin kaupungin kuva-arkisto.
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sevästi. Joka kerta hän on kuitenkin
tehnyt teoksesta uuden version, eikä
ole kopioinut aikaisempia. Siksi voidaankin sanoa, että kyseessä ei ole
pelkästään uusi formalistinen koulukunta manifesteineen, vaan kunnianhimoinen yritys muuttaa ihmistä ja
hänen ympäristöään, täyskäännös realismista ja naturalismista.
Niinpä vaikka esimerkiksi Itäväylä,
Hämeenlinnanväylän alkuosa Haagasta Kehä III:lle sekä osa Kehä I:stä kaksine ajoratoineen ja eritasoliittymineen
muistuttavat moottoriteitä, niitä ei
teoksessa ole merkitty sellaisiksi, mitä
on pidettävä perusteltuna ratkaisuna
talvirenkaita tai edullisempia alemman
luokituksen renkaita käytettäessä.
Kimmo Pasasen mukaan sen lisäksi, että ”Moottoritie on kuumaa
mustaa” on muodostunut taidelajinsa näyttävimmäksi maamerkiksi,
siihen tiivistyy taiteen koko olemus,
ja monet ympäristötaiteilijat ovatkin
sittemmin päätyneet samaan ratkaisuun. ”Ai että! Oli kuumaa mustaa
Olympia-radalla eilen.” (vauva.fi)
Abstrakteista, geometrisista muodoista rakentuva teos vetää edelleenkin
puoleensa ja on tänään kiistattomasti
nuoren valtion dynaaminen valtaväylä.
Vaikka Wienin tieliikennesopimus ei sitä
suoraan määrääkään, on siinä useimmiten vähintään kaksi ajokaistaa. Suurten
liikennemäärien ja suurien nopeuksien
aiheuttama melu haittaa ympäristöä
heti, kun uudistus on toteutunut käytännössä. Polttoaineen riittäminen seuraavan levähdysalueen huoltoasemalle
kannattaa varmistaa. Estevaikutusta
voidaan torjua. Aallot on jossain kuuskyt metriä korkeat. Rinnakkaisyhteys

<Jatka

tarinaa:
Raakeli ja Riivari tapasivat
pitkästä aikaa kapakassa.
Raakeli kysyy: Mitäs sää olet
viime aikoina vedelly?
Mitä Riivari vastaa?
Pekka Sauri:
- Oon vedelly vesiklosettia, kun norovirus pääsi, tuhat tulimmaista, yllättämään.
Leevi Lehto:
- Vedelly? Mitä tarkotat niinku vedelly?
- No vedelly, vedelly.
- Ni?
- Mitä ni?
- Ni et mitäsä oot niinku vedelly.
- Mä mitää o vedellystä puhunu?
- Ai etkö? No hei kamaan.
- Siis miten nii kamaan.
- No sitennii. Justhasä puhuit et mitä
sä niinku oot vedelly.
- Siis ninku kamaan!
- No ei siis ninku välttämättä kamaan, saakeli.
- No ninku mihin sitte, hiilari.
- Ninku inee vaik.
- Inee?
- Just inee.
- Sun vai mun?
- Hei kamaan...
- Kamaan?
- Kamaan kamaan.
- Kamaan!
- Kamaan!
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.
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Tampereen Taiteilijaseuran ja Tampereen
ev.lut. seurakuntayhtymän yhteistyöprojekti Lapsi kohtaa taiteen: taide ja taiteilija
päiväkerhossa jatkuu ensi syksynä.
Projektin aikana taiteilijat vierailevat
seurakuntien päiväkerhoissa ja esittelevät teoksiaan ja työskentelytapojaan
sekä pitävät lapsille työpajoja. Kierros
käynnistyy syksyn alussa ja suuntautuu
tällä kertaa Tampereen läntisten seurakuntien päiväkerhoihin. Viime syksynä
vierailtiin Tampereen itäosissa Hervannassa, Teiskossa ja Aitolahdessa.
Projektin vetäjänä toimineen taidehistorioitsija Soila Kaipiaisen mielestä
projektin ensimmäinen osa onnistui hyvin ja saavutti tavoitteensa.
– Lapset olivat erittäin kiinnostuneita
saadessaan nähdä oikeita taideteoksia ja miten taiteilija tekee työtään. Oli
myös hienoa havaita, kuinka keskittyneesti lapset tekivät työpajoissa omia
taideteoksiaan, Kaipiainen kuvailee.
Pilottiprojektissa toteutettiin kaksi kiertävää näyttelyä. Pyhiä-näyttelyssä lapset
tutustuivat Tiina Jaakkolan ikonitekniikalla toteutettuihin enkeliaiheisiin maalauksiin sekä Tiina Lammisen keskiaikaisia pyhimysveistoksia dokumentoiviin
piirroskuviin. Jaakkola opasti lapsia myös
erilaisissa piirrostekniikoissa.
Lapsia ja eläinlapsia –näyttelyssä
lapset näkivät Mari Järventausta-Lindertzin akvarelleja sekä Mitalivauvoiksi
nimetyn kokoelman taidemitaleja. Hanna Oinosen työpajassa lapset saivat
tehdä myös oman pehmeän mitalinsa.

Ensi syksyn jälkeen projektin jatko
on Soila Kaipiaisen
mukaan kiinni pysyvän rahoituksen järjestymisestä.
– Kiinnostusta projektin
jatkamiseen
varmasti löytyy, mutta
kaikki on kiinni rahasta. Taiteen edistämiskeskuksen avustuksella projekti
saatiin käyntiin, mutta jatkossa rahoitus
täytyy löytyä omasta takaa. Toivottavasti pysyvä rahoitus järjestyy, sillä projekti
on mielestäni lunastanut hyvin sille asetetut odotukset, Kaipiainen kommentoi.
Pertti Peltonen

nn

Lapsi kohtaa
taiteen -projekti
jatkuu syksyllä

Ha

voi kulkea myös keskustan katuverkolla. Sen molemmin puolin kasvottomat hahmot seisovat juhlallisina
takanaan abstrakti maisema. Ukäännöksen tekeminen on kielletty. Ohjaamosta on löydyttävä tästä
kertova tarra. Suomi on harvaan
asuttu maa ja liikennemäärät ovat
yleensä pieniä.
Tekijä on saavuttanut päämääränsä, luonut taidemuodon, jollaista ei
ole nähty aikaisemmin lukuun ottamatta odottamatonta teknistä vikaa,
liikenneruuhkaa tai onnettomuutta.
”Sadan metrin miesten finaali, NAM!
Panisin!” (vauva.fi) Laiva odottaa.

Ilkka Väätistä
Taiteen tohtori
IIkka Väätin Taiteen tohtorin tutkintoa
juhlistettiin Tampereella, taiteilijan työhuoneella Ateljeetalo Pesulassa
15.9.2012. Väätin kirjallinen opinnäytetyö on
kauniin taittotyönsä ja teoskuviensa
myötä jo itsessään
taideteos. Viime vuonna julkaistussa MUNDUS
Matka maailman keskipisteeseen -teoksessaan Väätti tutkii kolmen merkittävän
maailmannavan syntyä, yhtäläisyyttä
ja erilaisuutta sekä dokumentoi tutkintoonsa liittyvien taiteellisten produktioidensa syntyprosesseja.
Anne Paldanius

Meiltä löydät
kaikki tarvitsemasi
taidetarvikkeet
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014
www.taidevari.fi

Pia Feinik
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Eräs keskiviikko
Tänään on sellainen keskiviikko, jolloin
taiteilijan työmoraalia koetellaan. Kalenterissa on pelkkää tyhjää: ei opetusta,
luennointia tai muuta palkkatyötä taiteellista työskentelyä tai rästihommien
vääntämistä häiritsemässä. Normaalin
arkirytmin mukaisesti herään puoli seitsemältä, vaikka vielä tokkurainen tajuntani ehdottaakin kyljen kääntämistä.
Vaikka kalenteri ei tänään kovaäänisesti määrääkään jokaista liikettäni,
sykkii takaraivossa useampi suonia pullistava, muina päivinä taka-alalle väkisin
vaiennettu velvoite. Ei muuta kuin pää
ylös tyynystä ja kahvi porisemaan. Aamupäivä soljuu huomaamatta kavereiden statuspäivityksiä kytäten, sanomalehteä hajamielisesti selaillen ja kahvia
lipittäen. Siinä sivussa tulen viikanneeksi pari viikkoa kellarissa narulla tököttäneet lakanapyykit sotilaalliseen järjestykseen kaappiin ja kirjanneeksi laskuja
verkkopankkiin kauas tulevaisuuteen,
ihan vain puolitietoisesti vältelläkseni
tai siirtääkseni tekemättömiä töitä. Kun
kaikki enemmän tai vähemmän pakolliset kuviot koiran lenkkeilyttämisestä
kotisivujen kävijästatistiikan tarkistamiseen on suoritettu eikä enää löydy
mielekkäitä sijaistoimintoja, kuinka ollakaan, itse asiassa, olenkin arkisten askareiden myötä inspiraation vallassa!

Taiteilijan työtä on pidetty yksinäisenä,
inspiraatiopuuskien värittämänä puurtamisena, jolle säännöllisyys ja ulkopuolelta asetetut tavoitteet ovat vieraita tai
suorastaan vaarallisia. Oikea taide kun
syntyy joko krapulassa tai maanisdepressiivisen riuhdonnan tuloksena.
Liekö siis ihme, että taiteilijoiden on
pitkään ollut vaikea löytää yhteistyökumppaneita esimerkiksi yrityselämästä, jos yleinen mielikuva taiteilijasta
työssään on kaoottinen ja epäluotettava. Viime vuosina salaperäisyys taiteilijan työskentelyn ympärillä on kuitenkin
alkanut hälvetä, sillä taiteilijat ovat alkaneet itse kertoa avoimemmin työskentelystään ja arjestaan. Monilta kotisivuilta

Kolumni

löytyy jo ymmärrettävää tekstiä taiteilijan työskentelyn taustoista, usein myös
työhuone on avoinna vierailijoille.
Tutkimusten mukaan taiteilijan persoonalla, sillä kuinka erikoinen tai erityislaatuinen tämä yleisön silmissä on,
on suuri ja suora merkitys hänen teostensa kiinnostavuuteen. Taiteilijan arjen
avaamisella voikin olla yhtä aikaa sekä
myönteinen että kielteinen vaikutus.
Siinä missä taiteilijan arjesta kertominen
voi tuoda taiteilijaa lähemmäksi yleisöään ja karsia turhia ennakkoluuloja, voi
myyttisen taiteilijakuvan hiipuminen samanaikaisesti aiheuttaa taiteilijan roolin
arkipäiväistymisen ja johtaa taiteeseen
kiinteästi liittyvän erityislaatuisuuden
ulottuvuuden ohentumiseen.

Taiteilijan työnkuvaan ja sen muutokseen vaikuttaa tällä hetkellä vallalla oleva taidepuhe. Näkemys taiteilijan työstä
on kytköksissä 2000-luvulle tyypilliseen
kilpailutalouteen, jossa avoimuus korvaa
taiteilijakuvan mystiikalla värittämisen.
Tämän hetkisen taidekentän diskurssissa on siis yksinkertaisesti sallitumpaa
puhua taiteilijoiden työstä mahdollisimman käytännönläheisesti termein, jotka
korostavat eräänlaista taidetyöläisyyttä
ja väheksyvät inspiraatiota. Juuri taidepuheen vapautuminen ja sitä myötä taiteilijoiden moniäänistyminen tarjoavatkin autenttisempaa ja ajantasaisempaa
tietoa taiteilijan työstä. Siinä missä taidepuheen vapautuminen tekee hyvää
taiteilijoiden maineelle, tarjoaa se monelle taiteilijalle myös mahdollisuuden
vertaisarvioida omaa toimintaansa.
Taiteilijat ovat kautta aikain toimineet
erilaisissa ammateissa ja työtehtävissä taiteellisen työskentelynsä ohessa,
nykyään tästä ei vain enää oman taiteilijastatuksen varjelemiseksi tarvitse
vaieta. Päinvastoin, taiteilijoiden monialaisuus nähdään nykyään sekä taiteilijaa itseään, yhteisöjä että yhteiskuntaa
tukevana voimavarana.
Omaa taiteellista osaamistaan monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti

1-2013

hyödyntävän taiteilijan on mahdollista
saada uudenlaisia työskentelymahdollisuuksia ja näin mielekkäällä ja luonnollisella tavalla laajentaa sekä toimintapalettiaan että toimeentulopohjaansa,
mutta ennen kaikkea omalla toiminnallaan vaikuttaa aktiivisesti siihen, minkälaisessa yhteiskunnassa me kaikki nyt ja
tulevaisuudessa elämme.
Ulkopuoliselle maailmalle taiteilijan
työ on perinteisesti näyttäytynyt niin
henkisesti kuin ruumiillisestikin kuluttavana ammattina. Nykytietämyksessä
taiteilijan henkinen rasitus kuitenkin
kasaantuu pikemminkin tavallisten
kuolevaisten tavoin arkisesta laskupinosta tai vaipparallista, ei niinkään taiteilijamyyttiin perinteisesti liitetyistä
mielenterveysongelmista groteskeine
silpomisineen. Ruumiillinenkin rasitus
on pölykeuhkon ja akryylihorkan sijaan
hiirikädessä ilmenevä sitkeä jännetuppitulehdus, jolla ei sympatiapisteitä nykymaailmassa saa. Taiteilijan työ- ja ammattikuva onkin kiistatta muutoksessa.
Ryyppyputkien sijaan taiteilijat ottavat
jo sujuvasti puheeksi uraputken eikä
kaikkein todellisuuskammoisinkaan taiteen portinvartija enää menetä tämän
seurauksena kauneusuniaan.
Minkälaista taiteilijan työ kaikessa
mystisyydessään sitten on? Se on sekoitus vapautta ja vastuuta. Vapautta
siihen, että voin huoletta kesken päivän
ottaa tarvittaessa vaikka päiväunet, mutta vastuuta siitä, että työt on edelleen
tehtävä. Joko inspiraatiolla tai ilman.
Pia Feinik
Kuvataiteilija, FM (kulttuuripolitiikka)

täydellinen ympyrä.

25

26

täydellinen ympyrä.

1-2013

Näyttelyhaut
Galleria ja Studio
Mältinrantaan
vuosittain 31.1. ja
31.8. mennessä.

lasikuitu - savi - plastoliini - kipsi - silikoni - lateksi

HARRASTE OY
Tuomiokirkonkatu 21 Tampere, puh 03- 222 9233
1-2013
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1.6.-18.6. Emma Lappalainen: II sarjasta Unohdettu, 2011, neulanreikäkuva.
Neulanreikäkuvaus ja grafiikka ovat
vanginneet kulkijanhenkeni. Pyrin tunnustelemaan kuluvan ajan ydintä ja kiinnittymään valon rytmeihin. Tunnelmissa
viipyilevät valotukset luovat mahdollisuuden silmin huomaamattoman muutoksen tiivistyä vaivihkaa kuvapinnalle.

1.6.-18.6.
Galleria: Emma Lappalainen
Studio: Harri Turunen
24.6.-9.7.
Joensuun Taiteilijaseura
13.-30.7.
Galleria: Pasi Vainionpää
Studio: Meri Pauniaho
3.-20.8.
Laura Lehenkari ja
Sakari Peltola

1.6.-18.6. Harri Turunen: Lähemmäs
totuutta, 2011, akryyli kankaalle,
140 cm. Lähestyn maalausta
kuvanveiston kautta. Työstän
paksuja väripintoja päällekkäin. Tekotapani on hyvin
fyysinen ja kokonaisvaltainen tapahtuma. Tekniikka
on enemmän patinointia
kuin perinteistä maalaamista.
Poltan, hieron ja hankaan väripintaa saadakseni haluamani
vaikutelman. Käytän myös pyykin
valkaisuainetta värin muuttamiseen.
Se tuo mukanaan sattuman.

24.8.-10.9.
Galleria: Jenni Yppärilä
Studio: Jani Rättyä
			
14.9.-1.10.
Galleria: Juhani Tuomi
Studio: Anne Lehtelä
5.-22.10.
Galleria: Laura Ukkonen
Studio: Jan Anderzén
26.10.-12.11.
Galleria: Hanna Vahvaselkä
Studio: Kimmo Peltola
16.11.-3.12.
Galleria: Reijo Kärkkäinen
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13.-30.7. Pasi Vainionpää:
Omakuva keski-iän vuosilta,
2011, keramiikka, 35x40x9
cm. Pyrin mustan huumorin ja
itseironian keinoin kuvaamaan
ihmisenä olemisen haasteita,
olemassaolon haurasta mielekkyyttä. Esitystapa on tarinallinen ja
vertauskuvallinen. Käytän mielelläni
vastakkainasetteluja.

Studio: Pavel Ekrias
ja Suvi Härkönen
7.-22.12.
Talo täynnä taidetta -teosmyyntitilaisuus
			
		

14.9.-1.10. Juhani Tuomi: The Landing 2012,
öljy kankaalle, 95 x 127 cm. Maalaan huonosti hienoja maalauksia. Mitä on taito maalaamisessa? Onko kysymys taidosta yleensäkään kiinnostava? Voiko huono maalaus
olla hyvää taidetta? Onko maalaamiseni
ekspressionismia? Huonomaalausta? Onko
maalaus vain pigmenttiä kankaalla? Tapahtuuko kaikki teoksen ja katsojan vuorovaikutuksessa? Ovatko taiteilijan intentiot mielenkiintoisia? Onko maalaus vain esine? Vai
viittaus taidehistoriaan?
Tässä näyttelyssä teokset eivät ole vain versioita toisistaan. Siksi tämä on mielenkiintoisempi kuin suurin osa aikamme näyttelyistä.

13.-30.7. Meri Pauniaho: Pannaripäivä, 2012, linopiirros, 42 x 57,5 cm. Kuvaan erilaisia tiloja, huoneita ja maisemia, joissa läsnäolo tuntuu, mutta
ihmistä ei näy. Esikuvina ovat olleet lapsuuteni
tärkeät paikat, mummolat ja menneet kodit. Niiden kautta olen halunnut käsitellä ihmisen olemassaoloa, identiteetin muotoutumista ja muistamisen ja muistojen oikeutusta.

14.9.-1.10. Anne Lehtelä Confused, 2013,
installaatio. Temaattisesti näyttely leikkii
taiteessa nähdyksi tulemisen, nähtäväksi tuotavan ja näkemisen subjektiivisuuden problematiikalla. Taide voi vaatia.
Tulkitsijalle jää kuitenkin mahdollisuus
itsesuojeluun katsomalla ohi tai pois –
jopa sokeutumalle ympäristölleen.

5.-22.10. Laura Ukkonen:
Huvimaja, 2012, hiili paperille, 181x121cm. Piirrän hiilellä, lyijykynällä ja puuväreillä.
Tarkastelun kohteena ovat
koti ja julkinen tila yksityisinä ympäristöinä. Piirustukset
pohjautuvat dokumentaarisiin havaintoihin lähelläni
olevasta ympäristöstä, hetkistä, jolloin ei näennäisesti
tapahdu mitään. Piirtäessä
havainnot muuntuvat puolifiktiivisiksi henkilökuviksi ja
maisemiksi, joissa nykyhetkeen sekoittuu menneiden
sukupolvien kokemusmaailma.

3.-20.8. Sakari Peltola: yksityiskohta teoksesta
”Kaivo” 2012

24.8.-10.9. Jani Rättyä: Gehenna, 2013, sekatekniikka, 200 x
140 cm. Pidän värien kirjosta.
Maalaan monimutkaisia väriyhdistelmiä, joissa on liikettä,
värähtelyä. Lähtökohtana on
olla avoimessa luomisen tilassa,
liikkua tuntemattomilla alueilla
etsien uutta ilmaisua. Yksityiskohdista on hahmotettavissa
luonnon elementtejä ja toismaailmallisia tiloja. Tavoittelen
intensiivistä läsnäolon vaikutelmaa ja kerroksellisia tunnelmia,
jotka koen vapauttavina.

Kuninkaankatu 2,
33210 Tampere
Puhelin 010 420 2040
Avoinna: ma-to 12-18,
pe-su 12-16.

vapaa
pääsy

16.11.-3.12. Suvi Härkönen: Pysähtyneen hetken potentiaali, 2011,
installaatio. Pyrimme
luomaan kokemuksellista tilaa, jonka osana
katsoja voi olla. Katsoja
tulee osaksi teosta ja
antaa sille uuden merkityksen. Tarkastelemme teoksen ja katsojan
vuorovaikutusta,
ja
mahdollisuuksia
vaikuttaa tuohon vuorovaikutukseen teoksen
tekijöinä.

ART PISPALA
Pispalan Taidetalo

Laadukasta
taidetta
Myynti, osto, vaihto ja arviointi
Av. ma-pe 10-17 la 10-15 su 12-17
kesäsunnuntaisin suljettu
Art Pispala, Pispalan valtatie 13, 0400-731262
www.artpispala.fi
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Galleria Saskia
Tampere

Pirkankatu 6, 33210 Tampere
puhelin/faksi (03) 223 0812
tampereen.saskiat(at)galleria.inet.fi
www.tampereensaskiat.com
Avoinna joka päivä klo 12.00 – 18.00.
Vapaa pääsy.
Näyttelyiden hakuaika on
vuosittain 30.9. mennessä.

Hämeenpuisto 25, Tampere
Pääkirjasto Metsoa vastapäätä
Näyttelyhaku
driveinartist@gmail.com
mediataide - installaatiot
maalaukset - veistokset - grafiikka
17 m2:n tila toimii myös
ikkunanäyttelynä.
Avoinna ma-pe 12-17.30, la 12-15
p. 050 3399 620, 040 565 0017
www.driveinartistcommunity.blogspot.com
1-2013
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Taidekeskus
Mältinranta
Palveluja:
YKSITYISILLE
• taidelainaamo:
- taiteen vuokrausta
- taiteen myyntiä
osamaksulla ilman korkoa
• taidekonsultoinnit
• muotokuvat ja tilaustyöt
• vaihtuvat nykytaiteen näyttelyt
• taidekurssit ja -luennot

Tampereen Taiteilijaseura ry
Taidekeskus Mältinranta
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
010 420 2040
info@tampereen-taiteilijaseura.fi
www.tampereen-taiteilijaseura.fi
Toimisto avoinna ma–pe 10–15.
Taidelainaamo & näyttelyt avoinna
ma–to 12–18 ja pe–su 12–16.

YRITYKSILLE ja YHTEISÖILLE
• taidelainaus
• taidekonsultointi
• virkistys- ja koulutuspäivät
• muotokuvat
• uniikit liikelahjat
• asiantuntijapalvelut

TAITEEN AMMATTILAISILLE
• vuokrattava monumenttityötila
• yhteistyötila metallityölle
• keramiikan polttouuni
• yhteistyötilat grafiikalle:
- metalligrafiikka ja serigrafia
- litografia ja puupiirros
• ammattilaiskurssit ja workshopit
• jäsenpalvelut
• taidenäyttelytilat

