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TAITEEN 
KESKELLÄ

Kirjoittaja on Tampereen Taiteilijaseura ry:n 
puheenjohtaja ja Täydellinen ympyrä -lehden 
päätoimittaja.
juha.merta@uta. fi

Lehden teemana on     , mikä 
on selvitysten mukaan nosteessa koko valtakunnassa. 
Tampereen kaupunki on herännyt asiaan. Paikallisesti 
taiteen asema ja paikka on jo muutamia vuosia sitten 
kirjattu Pirkanmaan kulttuuriraporttiin.

Kuulostaa hyvältä, mutta hyvin suunniteltu on vasta 
puoliksi tehty. Loppuunsaattamista ei ole näköpiirissä  
edelleen puuttuu ja aito tahto saattaa 
taide asioita päätökseen. Valtakunnallisesta vetovoimas
taan tunnetulla ja siitä voimautuneella Tampereella 
luotetaan perinteisiin ratkaisuihin, jossa uuden raken
taminen ja kaupunkikuvan tehostaminen ovat keskeisiä. 
Onneksi tähän keskusteluun on nyt kutsuttu mukaan 
myös taiteen edustajia.

kuvataiteen kentälle on, että 
Tampereen kaupunki palkitsi Tamperepäivänä, loka
kuun ensimmäisenä, 1. luokan kultaisella ansiomitalilla 
kuvatai teilija Tuula Lehtisen merkittävistä yhteiskunnal
lisista ansioistaan. Tuula esittääkin, että taiteilijat pitäisi 
ottaa vahvemmin mukaan rakennusten ja kaupunki
kuvan suunnitteluun. Olisiko kaupunki nyt tosissaan 
sitoutumassa tähän? Toivottavasti!

On paikallaan määritellä julkinen taide. Sillä on perin
teisesti tarkoitettu julkisen sektorin eli virallisten tuot

tajien julkisiin tiloihin tuottamia tai tilaamia teoksia. 
Taiteilija Mikko Snellman pureutui tähän teemaan laa
jemmin lehden pääjutussa. Mukavana mausteena lehti 
tarjoaa matkakuvauksia ja kokemuksia Pietarin residens
sistä ja vanhasta kaupunkikulttuurista. Näitä tunnelmia 
välittävät meille kuvataiteilijat Anna Alapuro ja Ilkka 
Väätti. Esittelyssä on myös We Are Resident  perheresi
denssin yhteistyökokeilu, Kuvaston uutiset sekä kuvatai
teen tila TAMK issa.

Kuvantekijä Petri Seppä pyytää kolumnissaan meteo
rologi Elina Lopperia ennustamaan myrskyä. 
kelpaakin hyvin puheenaiheeksi. Vuodenaikaan so
pii mai niosti Matti Mäkelän Sääkirja (ekirja, 2009, 
WSOY). Hienosti kuvattu vuodenkierto on kirjan sy
dän.

Näissä merkeissä kohti kylmempää,

Juha Merta
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Teksti: Mikko Snellman, Lea Penttilä, Johanna   
            Havimäki ja Jan Anderzén
Kuvat: taiteilijat, ellei toisin mainita

Julkisen taiteen arvostus on lisääntynyt kohisten parin 
viime vuoden aikana, mutta mistään ihan tuoreesta ar
jen virkistäjästä ei kuitenkaan ole kyse. Nimittäin jo 
vuonna 1937 Piet Mondrian kirjoitti, että yhdistämällä 
arkkiteh tuuri, maalaustaide ja kuvanveisto luodaan 
uusi plasti nen todellisuus. Maalaus ja veistos eivät il
mene erillisi nä objekteina, eivät sovellettuina taiteina 
vaan puhtaasti konstruktiivisina kykenevät luomaan 
ympäristön, joka hänen mukaansa on käytännöllisuuden 
lisäksi myös kauneudessaan eheä. 

Innostus julkisesta taiteesta nostaa neoplastisismin ajat
telun uudelleen mieleen. Taiteilijat haluavat taiteensa 
nyt sisälle rakenteisiin, prosesseihin ja infrastruktuu
riin, eivätkä vain kauniita esineitään jonkun jo valmiik
si suunnittelemaan rakennelmaan. Kollaboratiivinen 
työskentely tiivistyy ja taidemaailma jalkautuu ihmisten 
arkeen. 

Julkinen taide on nosteessa. Suomalai-
sista peräti 75 prosenttia haluaa taidetta 
arkiympäristöönsä. Buumin myötä myös 
Tampereen kaupunki on tänä syksynä 
terävöittänyt rooliaan julkisen taiteen edis-
täjänä. Se on osoittanut tahtotilaa taiteel-
le hyväksymällä vihdoin julkisen taiteen 
periaatteet. Taiteen vetovoima ja imagoar-
vo tunnustetaan ja se on saamassa jalan-
sijaa myös uuden uljaan Tampereen raken-
nustyömailla.

Julkiselle taiteelle on nyt tahtoa ja tarvetta

ARJEN PIRISTÄJÄT  
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Taiteilijat osaksi suunnittelutiimiä
Julkisen taiteen syntyprosesseissa keskeistä ovat uuden
laiset toimijuudet. Taiteilijaa ei nähdä enää irrallisena 
teoksensa suunnittelijana vaan tärkeänä osana verkostoa, 
jossa ympäristösuunnittelijat, kaavoittajat, arkkitehdit, 
rakentajat, aluekehittäjät ja tulevat asukkaat muotoilevat 
yhdessä julkista paikkaa. 
Tässä avautuu taiteilijallekin uudenlaisia mahdollisuuk
sia toimia ja vaikuttaa kokonaisvaltaisemmin julkisen 
tilan käyttöön, estetiikkaan ja merkitysyhteyksiin. Taide 
voi olla paikalla jo ennen rakentamisen aloittamista. 
Taiteella voidaan myös vallata käytöstä poistettuja tiloja 
ja luoda tätä kautta uutta paikkaidentiteettiä, summaa 
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitok
sen johtaja Panu Lehtovuori.

Lehtovuoren kanssa samoilla linjoilla on myös kuvatai
teilija Tuula Lehtinen, yksi Tampereen näkyvimmistä 
julkisen taiteen pioneereista.  On tärkeää, että taiteili
jat saadaan mukaan yhteiskuntasuunnitteluun niin, että 
olemme projektissa sisällä ja samalla viivalla muiden 
suun nittelutahojen kanssa. Taiteilijan kannalta on 
ongelmallista, että on niin vähän tilanteita, joissa pääsee 
mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Taidekilpailut ovat toki 
tällaisia kanavia.  

Lehtisen mukaan ympäristölle pitäisi asettaa tiettyjä es

teettisiä vaatimuksia.  Taide olisi tällöin osa korkeata
soista ympäristömuotoilua myös näiden kriteerien 
osalta. Tämän hetken tilanne on usein se, että muut 
ammattiryhmät valtaavat taiteelta tilaa, taiteen ominta 
osaamisaluetta. Tällä on taiteilijalle suuri taloudellinen
kin merkitys. Kyse on myös sisällöistä, joita taide tuottaa 
tullessaan osaksi arkkitehtuuria tai vaikkapa tiestöä. Tai
teen kautta yhteiskunta välittää monitahoisempia vieste
jä kuin vain paikkojen ja rakennusten funktio naalisia 
merkityksiä. Julkinen taide kertoo yhteis   kunnan senhet
kisestä ajattelusta.

Järjestelmämme keskushallintomaisuus harmittaa 
Lehtis tä, mutta naapurimaiden taidekoordinointi saa 
häneltä kiitosta.  Ruotsissa ja Norjassa se on yksi am
matinharjoittamisen muoto. Taiteilija vastaa tällöin 
hankkeen kokonaisuudesta: hankkii taiteilijat, valvoo 
toteutuksen ja avustaa teknisissä kysymyksissä. Suomes
sa julkisen taiteen koordinointi kasautuu museoiden 
virkamiesten harteille, joilla ei välttämättä ole edes riit
tävää asiantuntemusta rakennusteknisiin kysymyksiin. 
Tässä olisi taiteilijoilla tilaisuus näyttää osaamisensa. 
Museoiden valta tukkii myös taiteilijoilta mahdollisuu
den päästä mukaan rakentamiseen. Toki tämä on kou
lutuspoliittinenkin kysymys. Taidekoulutukseen pitäisi 
sisällyttää paljon enemmän tämän tyyppistä jul kisen 
taiteen projektiosaamista ja sen käytännön harjoittelua.

Tekijä: Jan-Erik Andersson
Teos:  Tuli ja sade
Vuosi: 2016
Sijainti: Tampereen rantatunnelin  
 ulostuloaukot

Rantatunnelin suurien ilmanvaih-
topiippujen esteettisestä toteu-
tuksesta vuonna 2014 järjestetyn 
taidekilpailun voitti Jan-Erik Anders-
son. Tämä hanke on sidottu prosent-
tiperiaatteeseen ja se toteutettiin 
TAIKE:n (Taiteen edistämiskeskuksen) 
apurahalla, jolloin tilaaja ja TAIKE ra-
hoittivat tilauksen puoliksi. Teos ei 
pyri häivyttämään piippuja vaan päin-
vastoin korostaa niiden olemassaoloa, 
jolloin niissä on aineksia Tampereen 
uudeksi maamerkiksi. Raati huomioi 
myös teoksen helppohuoltoisuuden 
sekä verrattain edullisen toteutuksen. 
Tunneli otetaan käyttöön marraskuus-
sa 2016.
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Kohti arkkitehtuurin ja taiteen liittoa
Panu Lehtovuori katsoo julkista taidetta arkkitehdin 
perspektiivistä ja hahmottelee erityisesti arkkitehtuurin 
ja taiteen kohtauspaikkoja, jotka eivät pysähtyisi patsas
maisiin pisteisiin, vaan laajentuisivat intensiivisemmin 
muotoilemaan ihmisten, paikkojen, merkitysten ja eri
laisten toimijuuksien kohtaamisia julkisessa tilassa. 

 Olen kiinnostunut erilaisista taideinterventioista, jotka 
mahdollistavat uusia tapoja käsittää kaupunkia. Oleel
lisia tekijöitä ovat tällöin saavutettavuus, omistajuus ja 
toimijuus. Kuka omistaa kaupungin? Onko kaupunki 
todella ihmisten koti? Missä kulkee julkisen ja yksityisen 
tilan raja, ja kuka siitä saa päättää? Erilaisten julkisten 
tilojen puitteet voivat olla arkkitehtien suunnittelemia, 
mutta käyttäjät antavat niille kuitenkin merkityksiä, 
jotka voivat poiketa hyvinkin paljon alkuperäisistä. Esi
merkkinä tästä toimivat erilaiset skeittaajien valtaamat 
paikat. Katutaiteilijat valloittavat lupia kysymättä kau
punkitilaa luomalla uusia merkityksiä. Joissain tapauksis
sa arkkitehdit ovat osaltaan onnistuneet luomaan täysin 
abstrakteja tiloja, tavallaan epäpaikkoja, joista puuttuvat 

Tekijä: Teija-Tuulia Ahola
Teos:  Flow
Vuosi: 2016
Materiaali: Maalattu betoni
Sijainti: Soukanlahdenkatu ja  
 Santalahti

Rantatunnelin taidesuunnitelman yhtenä osana 
olevan meluseinän eli Melutaidegallerian tavoittee-
na on tehdä massiivisista rakenteista esteettisesti 
miellyttävämpiä, viestiä Tampereesta nykyaikaisena 
kulttuurikaupunkina sekä jättää tunnelissa kulke-
ville positiivinen mielikuva. Galleriassa on mm. Ilkka 
Väätin, Sauli Iso-Lähteenmäen, Mikko Kallion, Tei-
ja-Tuulia Aholan, Kaisa Soinin ja Soile Jääskeläisen 
teoksia. Teoksen materiaalin vuoksi Aholan teos 
näyttäytyy erilaisena eri vuorokauden aikoina. Se  
ilahduttanee erityisesti päivittäin ohikulkevia alueen 
asukkaita. 
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niin identiteetti kuin kontekstit. Nämä voivat toimia 
hyvinä alustoina julkiselle taiteelle, ehkäpä väliaikaisina 
ja kevyempinä produktioina.  

Tietoa ja tukea on tarjolla
Koska julkisen taiteen tuottaminen ei ole aivan yksin
kertaista, Suomen Taiteilijaseura (STS) on yhdessä Tai
teen edistämiskeskuksen kanssa järjestänyt kuvataiteili
joille ja muotoilijoille jo parikymmentä Sinustako julk
isen taiteen tekijä koulutustilaisuutta ympäri Suomea. 
Koulutuksissa keskitytään niiden tietojen ja taitojen 
kehittämiseen, joita taiteilija tarvitsee osallistuessaan ju
lkisen taiteen tilausteosten tekemiseen.

Kokeneetkin taiteilijat joutuvat ensimmäisten julkisen 
taiteen tilausteostensa kanssa uuden äärelle esimerkiksi 
sopimusten laadinnassa ja lakiasioissa. STS:n lakimies, 
varatuomari Anna Kuusi kertoo, että neuvoja kaivataan 
erityisesti sopimuskäytänteistä, toimintamuodon valin
nasta ja verotuksesta.

 Jos taiteilija toimii niin sanotusti luonnollisena hen
kilönä eli yksityishenkilönä ilman yritystä, verotus
teknisesti hänen palkkionsa laskutetaan työsuoritukse
na verokortilla. Niistä maksetaan myös sosiaaliturva ja 
eläkemaksut. Hän on tällöin työsuhteessa teoksen ti
laajan kanssa. Verokortilla työskentely ei kuitenkaan 
ole aina mahdollista, vaan taiteilijalta vaaditaan usein 
Ytunnus eli toiminimi. Hänet rinnastetaan alihankki
joihin rakennusprojektin muiden toimijoiden tavoin. 
Tässä tapauksessa ei kerry eläkettä eikä ansiosidonnaisen 
työttömyyskorvauksen päiviä, Kuusi valaisee.

 Suosittelen Ytunnuksen kanssa tehtävään kirjanpitoon 
aina ulkopuolista kirjanpitäjää. Myös arvonlisävero tulee 
kuvioihin, kun liikevaihto vuodessa nousee yli 10.000 
euron. Toimintamuodoista taas osuuskunnat ovat ihan 
varteenotettavia vaihtoehtoja, Kuusi tiivistää vinkkejä 
taiteilijoille.

STS:n projektisuunnittelija Hanna Hannus kiertää 
koulutuksissa kertomassa esimerkiksi julkisen taiteen 
hankintamalleista ja tilausväylistä. 

 Julkista taidetta hankitaan pääasiassa neljän mallin mu
kaisesti. Taideohjelman kautta tilattaessa asetetaan yleis
tavoitteet taiteen käytöstä rakennuskohteessa. Prosent
tiperiaatteessa kunta käyttää prosentin rakennuskustan
nuksista taidehankintoihin. Taidevelvoite tontinluovu
tusehdoissa puolestaan on sellainen taiteen tilaamis ja 
rahoitustapa, jossa kunnan tai kaupungin prosenttipe
riaatepäätöksen toteuttamisvastuu onkin rakennutta
jalla. Rahastomallissa taas taideteokset kustannetaan 

Tekijä: Maija Kovari
Teos:  Peilikirkas
Vuosi: 2016
Materiaali: Peilihiottu teräs ja puu
Sijainti: Otavalankatu, Tampere

Teos syntyi osana Taiteilija katusuunnittelutiimissä 
-pilottihanketta, jota Maija Kovari veti taiteilijana. 
Hän ideoi taiteen integroimishankkeen ja teki siitä 
aloitteen työskennessään arkkitehtina Ramboll Fin-
land Oy:ssä. Se toteutui aiheeseen liittyvän tutki-
mushankkeen yhteydessä Ympäristötaiteen Säätiön 
tuella. Otavalankatu valikoitui luontevasti paikaksi, 
koska katu joka tapauksessa kunnostettiin. Kovari 
kiittelee eri alojen ammattilaisten kanssa työskente-
lyä. 

– Kaikilla, joiden kanssa tein töitä, oli oma huippu-
osaamisensa annettavanaan, ja koin oppineeni 
heil tä paljon. Työ on aivan erilaista kuin galleriassa. 
Omasta mielestäni tässä vaiheessa ainakin palkit-
sevampaa, kun konteksti on niin paljon rikkaampi. 
Kaikki taiteilijat eivät varmasti nauttisi siitä, etteivät 
saa tehdä omaa työtään ”rauhassa”, mutta itse tyk-
kään tehdä tätä työtä yhdessä erilaisten ammattilais-
ten kanssa.

Teos koostuu kahdesta kiderakennetta muistuttavas-
ta kappaleesta, jotka peilaavat ympäristöään. Teosta 
voi käyttää myös istuimena ja se korvaakin kadul-
la normaaleja penkkejä. Teos valmistuu yhtä aikaa 
tämän lehden kanssa.
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alueen rakennuttajien kerryttämästä yhteisestä rahastos
ta, Hannus summaa. 

Julkisen taiteen tekemisestä kiinnostuneen on tärkeää 
hahmottaa myös työmahdollisuuksien eri väylät. Han
nuksen mukaan näistä merkittävimpiä ovat taidekilpai
lut, joista saa paljon näkyvyyttä ja kontakteja. Usein ne 
poikivat myös lisätilaisuuksia.

 Hyviä kontaktialustoja ovat myös taiteilijapankit. Ne 
ovat kaupunkien tai aluerakennusprojektien avaamia 
avoimia tietopankkeja, joihin taiteilijat voivat ilmoit
taa tietonsa. Tällainen on esimerkiksi Vuoreksessa ja 
Ympäristötaiteen säätiöllä.

Hannus suosittelee myös verkkosivujen, erityisesti tai
teilijan oman kotisivuston, käyttöä.

  Niin kilpailuehdotukset kuin toteutuneet julkiset 
hankkeetkin kannattaa laittaa näkyvästi esille omille 
sivuille. Ei pidä unohtaa myöskään suoraa yhteydenot
toa arkkitehtiin, sisustus ja maisemaarkkitehtiin tai 
taideasiantuntijaan. Lisätietoja saa Prosenttiperiaatteen 
käsikirjasta ja nettisivuilta. 

Oppia vertaiskokemuksista
Julkisten teosten valmistusprosessit ovat monimutkaisia 
ja joskus niihin liittyy hyvinkin dramaattisia käänteitä. 
Kiperissä tilanteissa saattaa auttaa kollegalta kuultu ta
pausesimerkki. Miesten pikkutakkiinstallaatioistaan 
tunnetuksi tullut kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen 
kertoi uransa kommelluksista STS:n koulutuksessa 
Tampereella.

Kun Kaikkonen oli ripustanut vuonna 1985 Taidehallin 
viereen ensimmäisen julkisen teoksensa, alumiinilevylle 
tehdyn maalausinstallaation Tervetuloa kevät, hän totesi, 
että maalaukset on nyt tehty, täytyy tehdä jotain muu
ta. Teos poiki kuitenkin monia julkisia tilaustöitä, jois
ta opettavaisin kokemus oli Lieksan kaupungin tilaama 
ympäristöteos.

 Lieksa toivoi samantyylisiä alumiinille maalattuja ab
strakteja maalauksia. Päätin maalata Lieksan keskus
taan 100 valkoista koivua viittauksena kaupungin har
joittamaan puunjalostukseen, puunkuolemaan, niin 
teostani kuvaisin. Minulle luvattiin apulaisia, asunto, 
ylläpito ja tuntuva korvaus teoksesta. Paikan päällä sel
visi, ettei ollut apulaisia ja asuntonani oli leirintäalueen 
ahdas kesäasuttava mökki, joka vaihtui pian kulttuu
risihteerin vinttikamariksi. Teokseltani puuttui lupa, 
joten minut passitettiin kaupunginjohtajan pakeille lu
vanhankintaan. Palkkiostanikaan ei oltu ehditty aloittaa 

sponsorien keräystä. Kaiken lisäksi suunnitelmaani ja 
työtäni arvosteltiin räikeästi koko ajan kunnan lehdessä. 
Kulttuurisihteerin kastelukannuakaan en saanut käyttää, 
Kaikkonen naurahtaa menneille.

Sinnikäs Kaikkonen vei projektinsa loppuun saakka. 
Teos pystytettiin yöllä, mutta palkkio siitä jäi saamat
ta. Se oli mahdollista osin siksi, ettei tilauksesta ollut 
olemassa kirjallista sopimusta.

Tästä viisastuneena ja vahvistuneena Kaikkonen jatkoi 
ympäristöprojektiensa tekemistä. Nyt kuitenkin sopi
muspohjalta. Suurin osa Kaikkosen töistä on väliaikai
sia ja sen vuoksi esimerkiksi Tampereella vuonna 1999 
nähtyä Varjoa ei voitu ostaa kaupungin kokoelmaan.

Vuonna 2015 julkistettiin Kaikkosen vuoreslaisen 
ulkovälinevaraston fasadiin tilattu Sisulla noustiin suk
siinstallaatio. Tuossa teoksessa voi nähdä paitsi Suomen 
kansan lumenhohtoisia lapsuudenmuistoja ja urhei
luhistoriaa myös julkisen taiteen vaativia prosesseja ja 
taiteilijan sinnikkyyden ansioita ammatinharjoittajana. 
Vaatiihan julkisen taiteen tekeminen muiden muassa 
monien osapuolten yhtäaikaista koordinointia, väliaikai
sia ripustuksia sekä suuria työskentely ja varastotiloja.

Yksityiset mukaan julkiseen
Julkinen taide on perinteisesti ymmärretty julkisen sek
torin julkisiin tiloihin tuottamiksi ja tilaamiksi teoksiksi, 
mutta yhä useammin taidehankintojen suunnittelutöitä 
koordinoivat taiteen ja arkkitehtuurin asiantuntemuk
sen yhdistävät yksityiset toimijat. 

Kuvataiteilija Tuula Lehtiselle galleriataide on yhä tai
teilijuuden ydintä, vaikka hän on pyörittänyt neljän am
mattilaisen Frei Zimmer tuotantotiimiään jo kymmenen 
vuotta. Hän liukui suurien rakennushankkeiden taide
koordinointiin ja suunnitteluun isokokoisten grafiikan 
teosten ja mosaiikkitöiden kautta.

 Jollain tavalla halusin päästä irti grafiikkaa hallinnees
ta puritaanisuudesta, teknisestä oikeaoppineisuudesta. 
Julkisten taideteosten myötä huomasin tekniikoita riit
tävän myös kuvanveistossa ja teknisessä rakentamisessa, 
enkä enää näe niissä juurikaan eroa taitelijantyön kan
nalta.

Lehtinen pitää yhteisötaiteellisista projekteista, koska 
niis sä koko yhteisö on mukana ja funktio jaetaan kaik
kien kesken. Street Artin estetiikasta hän sen sijaan ei 
lämpene, ei ainakaan Suomessa nähdystä.  Sen maneeri
suus ja esteettinen taso ei ole vakuuttanut minua, ai
nakaan vielä. Kyse saattaa olla erilaisesta tuotantovas
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Tekijä: Jan Anderzén
Teos:  Tarinatorilaisia
Vuosi: 2015–2016
Materiaali: Lasimosaiikki
Sijainti: Tarinatori, Länsimäki, Vantaa

Vantaan Länsimäessä sijaitsevan Tarinatorin peruskorjauk-
sen yhteydessä aukiolle haluttiin kauppakeskuksen, kirjas-
ton ja nuoristotilan viereiselle aukiolle tilata taideteos. Van-
taan taidemuseon julkisen taiteen kuraattorina toiminut Mai-
ja Kasvinen oli nähnyt teoksiani Mäntän kuvataideviikoilla ja 
todennut ilmaisuni taittuvan luontevasti mosaiikiksi. Aluksi 
teosta kaavailtiin aukiolle johtavaan alikulkuun, mutta paikalla 
vie railtuani totesin mosaiikin soveltuvan paremmin pinnalle, 
josta sitä voi katsella sekä läheltä että kaukaa. Teos päätet-
tiinkin toteuttaa alikulun vieressä sijaitsevaan tukimuuriin. 
 
Sain vapaat kädet teoksen aiheen, muodon ja toteutustavan 
suhteen. Laadin teoksesta suunnitelman, joka sisälsi mm. 
yksityiskohtaiset luonnokset, toteutussuunnitelman, budje-
tin ja hoito-ohjeet. Koska kyseessä oli ensimmäinen julkinen 
teokseni ja myös ensimmäinen mosaiikkini, oli tämä vaihe 
erityisen työläs ja sisälsi runsaasti tiedonhankintaa ja oppi-
mista.
 
Suunnitteluvaiheessa asiat etenivät kuntabyrokratiassa 
välillä tuskastuttavan hitaasti, kun normaalit ihmiset viet-
tivät kesälomia tai olivat kiireisiä asuntomessujen ja ke-
häratojen järjestelyjen kanssa. Tästä johtuen mosaiikkia 
päästiin kasaamaan myöhässä. Syksylle venyneessä kiin-
nitysvaiheessa jouduimme turvautumaan erityiskikkoihin 
varmistaak semme laattaliimalle suotuisat lämpöolosuhteet. 
Työkulttuurien törmäämisestä jäivät mieleen eräät itselle 
absurdit työturvallisuusvaatimukset, joiden pilkuntarkka 
seuraami nen olisi siirtänyt teoksen valmistumisen talven 
yli seuraavaan kevääseen. Jälkikäteen arvioituna yhteistyö 
suuren kuntahallinnon kanssa toimi yllättävänkin sujuvasti. 
Ilmei sesti myös heidän mielestään, sillä yhteistyömme on 
jatkunut edelleen. 
 
Kuvataideopiskelija Timo Höyssä suoritti työharjoittelun 
hankkeen parissa ja latoi teoksen kanssani työhuoneel-
lani Tampereella. Vantaalle teos siirrettiin 30 cm x 30 
cm -yksikköinä, jotka kiinnitti seinään saksalainen ku-
vataiteilija Jakob Johannsen. Hän tuntee tekniikan, on 
kekseliäs ongelmanratkoja ja itsekin taiteilija – täydel-
linen henkilö hommaan! Loppuvaiheessa budjetis-
samme oli vielä liikkumavaraa ja palkkasimme kaksi 
henkilöä lisää, jotta teos saatiin valmiiksi ennen talvea. 
 
Työn suunnitteluvaiheessa yleisön ajatteleminen tuntui 
pyörryttävältä. On selvää, ettei kaikkia voi miellyttää. Siihen 
ei pidä pyrkiäkään ja yleisöä aliarvioimalla menee varmim-
min metsään. Kiinnitysvaiheessa lukuisat alueen asukkaat 
pysähtyivät juttelemaan kanssani. Sain paljon positiivista pa-
lautetta ja  teoksen vastaanottoon liittyvät pelot hälvenivät. 
Yhden osan yleisöpalautteesta muodostaa teoksen doku-
mentointi, joka koostuu sosiaalisista medioista keräämistäni 
ohikulkijoiden ottamista valokuvista.
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Huonohkossa maineessa ollut Teso-
man keskusta saa kasvojenkohotusta 
lähivuosina. Tampereen kaupungin 
kaupunkikehitys, kiinteistötoimi ja 
maankäytönsuunnittelu järjestivät ke-
väällä 2016 korttelikilpailun yhdessä 
Oma Tesoma -hankkeen kanssa. Kil-
pailulla etsittiin Taimiston ja Tuoma-
rinkadun kortteleihin arkkitehtonisesti 
laadukkaita resurssiviisaita ratkaisuja. 
Frei Zimmer, Tuula Lehtinen taiteilija-
na ja Heini Orell taideasiantuntijana, 
osallistui kilpailuun osana Master Ko-
dit Oy:n tiimiä. Pääsuunnittelijana kil-
pailuehdotuksessa toimi Arkkitehtuuri 
Oy Lehtinen Miettusen Lasse Lehtinen 
sekä Anniina Ruuhilahti ja Sakari Miet-
tunen. Heidän ehdotuksensa Lyhdyt 
voitti kilpailun. 

Tekijä: Tuula Lehtinen
Teos:  Lyhdyt
Vuosi: Kilpailu keväällä 2016
Sijainti: Tuomarinkatu, Tampere

tuusta. Rakennushankkeissahan taidekoordinointi on 
alusta lähtien vaikuttamassa lopputulokseen, mutta 
katutaide tulee paikalle, kun suuret linjat on jo tehty. 
Ja usein tulee myös poliisi. Lähestymistapa poikkeaa pal
jon taiteilijan suunnitelmallisesta ja organisoituneesta 
työtavasta.

Uudenlaista integroitua taiteentuottamisen mallia edus
taa PAAF (Public Art Agency Finland).  Sen perustajan, 
kuvanveistäjä ja arkkitehti Maija Kovarin näkemyksen 
mukaan kiinnostavimmat mahdollisuudet ovat siellä, 
missä taiteilija on osa vaikkapa katusuunnittelu tai 
muuta infratiimiä. 

 Kun suunnitteluprosessi on kollektiivinen, on teokset 
helpompi kytkeä osaksi tilaa. Malli mahdollistaa paitsi 
mielenkiintoisia tilakokonaisuuksia myös taideteosten 
toteutumisen erillisiä teoksia kustannustehokkaammin, 
mikä puolestaan laajentaa yhteistyö kenttää pienempiin
kin hankkeisiin. On realismia muistaa, että taide on aina 
tilaajalle myös kustannuskysymys.

PAAF:lla on yhteistyökumppaneina kuntien lisäksi esi
merkiksi julkisen tilan globaaleja suunnittelutoimistoja,  

Maija Kovari kertoo. 

Lähestymistavan taustalla on Kovarin tutkimus taiteili
jasta osana katusuunnittelutiimiä.  Kyse on työskente
lytavan muutoksesta. Integroidussa taiteen tuottamisen 
mallissa lähdetään jo olemassa olevista lähtökohdista, 
esimerkiksi katukalusteista tai muista funktionaalisis
ta rakenteista, jotka muotoillaan uudelleen taiteellisten 
näkemysten mukaan. Tällaisessa lähestymistavassa ei siis 
luoda uusia erillisiä objekteja, Kovari selvittää.

Ovi raollaan taiteilijoille
Hyväksymällä julkisen taiteen strategian myös Tam
pereen kaupunki on parin vuoden vatvomisen jälkeen 
ottanut vihdoin askeleen viihtyisämmän, esteettisem
män ja toimivamman kaupunkiympäristön suuntaan. 
Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki vakuuttaa 
päättäjillä olevan nyt paljon tahtoa saada julkinen taide 
aikaisempaa systemaattisemmin osaksi kaupunkisuun
nittelua ja budjetointia. 

Hankintoihin ja suunnitteluun haetaan selkeyttä ja 
johdonmukaisuutta kaupunkikuvatoimikuntaan rinnas
tettavalla ohjausryhmällä. Jatkossa se tekee merkittävi
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en julkisten hankkeiden taiteilijavalinnat sekä esitykset 
taideohjelmien laadinnasta ja taidekohteiden valinnasta. 
Ryhmään kuuluu muiden muassa Tampereen Taiteili
jaseuran, Tampereen taidemuseon, Sara Hildénin taide
museon, Tampereen Tilakeskuksen, sivistys ja kulttuu
rilautakunnan sekä kaupunki ja infrasuunnittelun edus
tajia. Pitkäaikaisissa ja kaupunkikuvallisesti näkyvissä 
rakennushankkeissa voidaan toteuttaa myös väliaikaisia 
teoksia ja taidetapahtumia. Tilapäisten teosten ei tarvitse 
liittyä rakennushankkeisiin.

Ohjausryhmä valitsee taidehankkeiden vastuuhenkilöt 
sekä määrittelee ne kärkihankkeet, joissa taide hanki
taan kilpailun kautta. Yksityisten rakennushankkeiden 
taideohjelmista vastaa taidekoordinaattori.

 Julkinen taide tekee kaupunkitilasta ehdottomasti 
vetovoimaisemman. Se muovaa kaupungille ominaisil
mettä ja vaalii hyvää imagoa. Tampereella on ainutlaa
tuinen mahdollisuus yhdistää toisiinsa historiallinen 
teollisuusperinne ja urbaani kaupunkitila. Uudet kau
punkikehityshankkeet, kuten Hiedanranta ja Tampella, 
ovat tästä hyviä esimerkkejä, strategiatyöryhmää vetänyt 
Heinämäki toteaa.

Lisätietoja: Suomen Taiteilijaseuran kyselytut-
kimus (TNS Gallup 28.9.2016), www.artists.fi/
ajankohtaista/uutiset

www.prosenttiperiaate.fi

Panu Lehtovuori, Kaarina Kaikkonen, Hanna 
Hannus ja Anna Kuusi puhuivat syyskuussa 
2016 Vapriikissa järjestetyssä Sinustako jul-
kisen taiteen tekijä? - koulutuksessa.

Kevyimmillään julkisen taideteoksen 
ei tarvitse jauhautua byrokratian rat-
taissa. Sopiva paikka mahdollistaa 
teoksen toteutuksen ilman luonnok-
sia, hoitosuunnitelmia tai kokouksia, 
usein omakustanteisena. Petri Seppä 
sai seinämaalaukselleen luvan tontin-
haltijalta. Teos syntyi kahdessa osassa. 

– Olin miettinyt jo pitkään jonkun 
isomman duunin tekemistä. Kiikuin 
alaosan tikapuilta ja ajattelin että hom-
ma tuli valmiiksi. Juttu jäi vaivaamaan 
ja oli pakko vuokrata nosturi. En ollut 
koskaan käyttänyt henkilönostinta. 
Hieno vehje. 

Tekijä: Petri Seppä
Teos:  Hyönteishotelli
Vuosi: 2016
Sijainti: Tampereen vanha kulku- 
 tautisairaala
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TEKIJÄNOIKEUKSIEN TURVAAMINEN
VAHVISTAA TAITEILIJOIDEN AMMATILLISTA 
ASEMAA

Teksti: Kati Pelkonen
Kuvitus: Johanna Havimäki

Saanko painattaa kuvataiteilija Marc Chagal-
lin kivan kuvan hääkutsuumme ja lähettää 
sen noin sadalle vieraallemme?

Yksityinen käyttö on aina käyttöä lähimmässä 
perhe- ja ystäväpiirissä. Lisäksi yksityinen 
käyttö on rajoitettu muutamaan, korkeintaan 
viiteen kappaleeseen. Tätä laajempi käyttö 
edellyttää oikeudenhaltijan luvan.

Tämänkin maallikolle kovan tekijänoi-
keuspähkinän puraisussa auttoi yli 2 200 
kotimaista taiteilijaa ja oikeudenhaltijaa 
edustava Kuvasto, joka osallistuu myös 
kansainvälisen tekijänoikeussäädännön ke-
hittämiseen. Pyysimme Kati Pelkosta päivit-
tämään juhlavuoteensa valmistautuvan yh-
distyksen kuulumiset.

Pitäisikö taideteoksen kuvankin käytöstä maksaa? Kysy
mys, joka Kuvaston alkuaikoina varmasti usein kuultiin, 
on muuntunut käyttäjien suussa muotoon, mitä se  mak
saa? Siinä missä Kuvastossa tehtiin aiemmin hartiavoimin 
työtä asenteiden muuttamiseksi, työllistävät järjestöä 
nykyään verkko ja digitalisoituva ympäristömme. 

Kuvaston toiminnan osalta muutosta voisi kuvata siten, 
että tilannesidonnaisen vaikuttamisen rinnalle on tullut 
yleinen edunvalvonta. Työtä ei onneksi tarvitse tehdä 
yksin. Taustatukea antavat Kuvaston kansainvälinen si
sarjärjestöverkosto, yhteistyö kotimaisten tekijänoikeus
järjestöjen kanssa sekä Kuvaston jäsenjärjestöihin kuulu
vat taiteilijaseurat.

EU:lla merkitystä kuvataiteilijan oikeu-
delliseen asemaan
Euroopan unionissa syksyn kuumin tekijänoikeus
peruna liittyy verkkoon – miten EU:n tekijänoi
keuslainsäädäntöä tulisi uudistaa vastaamaan paremmin 
nykyistä digitaaliaikaa? Syyskuussa EUkomissio antoi 
esityksensä lain nykyaikaistamisesta. 

Yksi komission keskeisistä muutoskohteista koskee ns. 
arvokuilua. Käytännössä ongelma liittyy verkkoalustoi
hin, kuten Facebookiin, Googleen tai YouTubeen, jotka 
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hyödyntävät muiden tekemiä sisältöjä ja saavat samalla 
itselleen mainostuloja. Palvelut eivät kuitenkaan maksa 
tekijöille sisällöistä korvauksia toisin kuin esimerkiksi 
Spotify ja Netflix tai ne maksavat hyvin vähän. Selvää 
lienee, että asetelma vääristää kilpailua. 

Miksi sitten taiteilijoiden tulisi olla kiinnostuneita 
komission esityksestä? Tai ylipäänsä tekijänoikeutta 
koskevista esityksistä? Kuvataiteilijan toimeentulo muo
dostuu usein monista puroista, joista merkittävimpiä 
ovat palkka, teosmyynti ja apurahat. Tekijänoikeuskor
vaukset ovat kokonaisuudessa tärkeä lisä, minkä vuoksi 
tekijänoikeuspolitiikan ja lainsäädännön on tuettava, 
eikä ainakaan heikennettävä, taiteilijoiden korvausmah
dollisuutta. Ketään ei palvele sekään, että verkossa olevi
en sisältöjen arvo alenee tekijöiden jäädessä korvauksitta.  

Kuvaston tavoitteena on, että kuvataiteilijat voivat an
saita oikeuksillaan. Mikäli arvokuilua koskeva epäkohta 
korjaantuu, voivat taiteilijatkin neuvotella ja sopia 
käytön ehdoista ja korvauksista tasavertaisesti muiden 
kanssa.

Monet komission muutosehdotuksista koskevat toki 
digitalisaation ilmiöitä, joilla ei ole suoraa vaikutusta 
kuvataiteeseen. Niillä saattaa olla kuitenkin merkitystä 
pidemmän päälle. Kuvaston tehtävänä on tunnistaa 

Kirjoittaja on tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry:n 
asiakas- ja viestintäpäällikkö

mahdolliset muutosvaikutukset sekä siivilöidä niin EU:n 
kuin kotimaisestakin lainsäädännöstä kuvataiteilijoille 
keskeiset asiat. 

Vahvat oikeudet, turvatumpi tekijän 
asema
Ensi vuonna Kuvasto täyttää 30 vuotta. Jos vertaamme 
nykytilannetta järjestön nuoruusvuosiin, on edunval
vonta helpompaa: alan ammattilaiset tietävät tekijänoi
keuksistaan enemmän ja kuluttajien asenteet ovat muut
tuneet myönteisemmiksi. Vuosittaisen tekijänoikeus
barometrin mukaan piratismin hyväksyy yhä harvempi. 

Euroopassa luova ala työllistää niin paljon, että sen vai
kutus näkyy valtioiden bruttokansantuotteessa. Siksi 
ei ole ihme, että tekijänoikeuden kasvava merkitys yhä 
useammalle elämänalueelle on tunnistettu myös valtiol
lisessa strategiassa. Kuvaston perustehtävä pysyy silti sa
mana: kuvataiteilijoiden oikeudet on turvattava, sillä se 
vahvistaa myös taiteilijoiden ammatillista asemaa.
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Taidelainaamo laajeni 
Vanhalle kirjastotalolle 

Tampereen
Taiteilijaseuran
Taidelainaamo

esittäytyy
Galleria Emilin

Studiossa
1.9.-18.12.2016

Tampereen Vanha kirjastotalo pääsi perinteiseen lainaamon virkaansa, kun Tam-
pereen Taiteilijaseuran Taidelainaamon sivupiste pystytettiin syyskauden 2016 
ajaksi Galleria Emilin Studioon. Valoisassa ja tunnelmallisessa tilassa on mukana 
tuoreita teoksia yli 30 taiteilijalta ja teosvalikoima vaihtuu säännöllisesti.

Teksti ja kuvat: Inka Ylihärsilä

TAITEILIJOIDEN MYYNTINÄYTTELYT 
 
SA Salmela 1.11.–13.11.  
Katri Mononen 15.11.–27.11.  
Kati Valkonen 29.11.–11.12. 
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Taidelainaamon runsas teoskokoelma on ripustettu väl
jästi ja houkuttelevasti Galleria Emilin Studioon. Seinäk
keillä jaettu tila kutsuu vierailijoita kulkemaan ja katsele
maan rauhassa esillä olevia teoksia. Katselukokemus on 
erilainen kuin perinteisemmässä lainaamossa. Ripustus 
muistuttaa enemmän näyttelyä, jonka lomassa on mu
kava seikkailla ja tutkailla teoksia.

Kirjastotalolla pääsee tutustumaan monipuolisesti eri
tyylisiin ja eri tekniikoilla tehtyihin teoksiin. Seinillä 
on muiden muassa suuria värikkäitä maalauksia, herk
kiä grafiikanvedoksia, muotoonleikattuja maalauksia 
ja kollaaseja. Tyylien ja aiheiden kirjo on myös runsas: 
teoksista löytyy huumoria, kantaaottavuutta, abstraktia, 
esittävää, värikästä, hillittyä, pientä ja suurta. Myös hin
tahaarukka on suuri, teosten kuukausivuokrat vaihtele
vat parista kympistä 200 euroon. 

Taidelainaamon toimintaperiaate mahdollistaa roh
keidenkin hankintojen tekemisen. Teoksen saa kotiin 
kohtuullisella kuukausivuokralla ja sen voi myös palaut
taa. Teoksen lopullista hankintaa helpottaa, kun sitä saa 
katsella omassa kodissaan, jossa näkee parhaiten miten 
teos sinne sopii. Systeemi on toimiva, ja suurin osa lai
naajista yleensä lunastaakin teoksen lopulta omakseen.

Aarteenetsintää ja pienoisnäyttelyitä
Vanhan kirjastotalon Taidelainaamossa on kehitelty 
monenlaisia oheistapahtumia vierailijoiden iloksi. Niitä 
toteuttavat lainaamon työntekijät Katri Heinänen ja 
Paula Silvennoinen. Viikon sana tehtävä kutsuu leik
kimään aarteenetsintää. Aina torstaisin vaihtuu uusi 
sana, joka liittyy jonkin teoksen yksityiskohtaan. Tämä 
on tarkoitus etsiä kokoelman joukosta. Löytämällä 
yksityis kohdan pääsee osallistumaan teosarvontaan. Ti
lasta voi myös bongata Päivän vedoksen telineeltä, johon 
joka päivä nostetaan esille yksi grafiikan vedos. 

Kahden viikon välein vaihtuvissa lainaamon pie nois
näyttelyissä esitellään laajemmin yksittäisten taiteili
joiden teoksia. Taiteilijaesittelyihin on valittu joka jak
solle erityylistä taidetta eri teemoineen.

Tilassa järjestetään myös erilaisia tapahtumia, kuten 
taiteilijatapaamisia ja poikkitaiteellinen Dark Reindeer 
esitys. Tapahtumien tarkempia aikatauluja kannattaa 
seurata Taidelainaamon facebooksivulta facebook.com/
taidelainaamo.tampere

Vanhan Kirjastotalon Taidelainaamo soveltuu hyvin myös 
työyhteisöjen virkistymistempauksien ja  tykypäivien 
viet    topaikaksi. Lisätietoja Tampereen Taiteilijaseu ras  ta, 
p. 010 420 2040, info@tampereentaiteilijaseura.fi.

TAIDELAINAAMO PÄHKINÄNKUORESSA 

Taidelainaamo tunnetaan myös nimellä artoteekki 
(lat. ars, artis = taide; kreik. theke = paikka). 

Taidelainaamotoiminta alkoi kirjastoista. Kuvataiteen 
haluttiin löytävän tiensä koteihin yhtä helposti kuin 
kirjallisuudenkin. 

Ensimmäinen Taidelainaamo perustettiin 1920-lu-
vulla Yhdysvaltain Illinoisiin. Suomen vanhin taide-
lainaamo on toiminut Joensuussa vuodesta 1971 
alkaen.

Taidelainaamo perustettiin nykyisessä muodossaan 
Tampereelle vuonna 2000.

Taidelainaamosta voit vuokrata tai ostaa taidetta. 
Vuokraamalla saat taidetta kotiisi, yritykseesi tai 
yhteisöösi haluamaksesi ajaksi. Jos haluat lunastaa 
teoksen, maksetut vuokrat hyvitetään hinnasta. Teok-
sen voi ostaa myös ilman vuokrausta kertaostona tai 
korottomalla osamaksulla.

Taidelainaamo Vanhalla kirjastotalolla, Keskustori 4, 
Vanhan kirkon takana. Avoinna: ti-to + la-su klo 12-
17 ja pe klo 12-15.30, ma suljettu.
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Vuonna 2013, kun TAMKissa tehtiin päätös lopettaa 
kuvataiteen koulutusohjelma, syntyi englanninkielisen 
koulutusohjelman D.P. Media and Arts sisälle Fine Art 
opintopolku. Se on nelivuotinen, 240 opintopisteen 
laajuinen koulutus, josta opiskelijat valmistuvat tutkin
tonimikkeellä Bachelor of Culture and Arts.

D.P. in Media and Arts jakaantuu kolmeen opinto
polkuun: Fine Art, Interactive Media ja Music Produc
tion. Vuo sittain Fine Art opintopolulle on noin 100 
ensisijaista hakijaa, joista 14 saa opiskelu paikan. Opin
topolut jakaantuvat opintojaksoihin, jotka tähtäävät 
korkeatasoiseen ammattiosaamiseen. Koulutusohjelman 
fine art opintokokonaisuuksia ovat mm. Moving image, 
Photography, Drawing and painting, Applied fine art ja 
Cultural export.

Oman opintopolkunsa perus ja ammattiopintovuoden 
jälkeen opiskelijat voivat valita opintoja minkä tahansa 
opintopolun tarjonnasta. Lisäksi Tampere3sopimusten 
myötä heillä on mahdollisuus poimia opintoja kaikista 
tamperelaisista korkeakouluista (TaY, TTY, TAMK). 
Näin opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittää uu
sia, ajan haasteita vastaavia osaamisprofiileja.

Koulutus tähtää siihen, että opiskelijoista tulee kansain
välisiinkin tehtäviin soveltuvia alansa ammattilaisia. 
Koulutusohjelmassa on kehitetty kansainvälisten vaih
tokoulujen tarjontaa, ja useat opiskelijat suorittavat 
vähintään kolmen kuukauden vaihtoopinnot opinto
jensa aikana. Joka opintopolulla on oma osuuskuntansa. 
Fine Artin osuuskunta on Art Driven. Se mahdollistaa 
yritystoiminnan ja verkottumisen jo kouluaikana. 
Opiskelijat voivat tehdä erilaisia oman alansa palkallisia 
työkeikkoja. Fine Artin osuuskunnassa on tällä hetkellä 
jäseniä toiselta ja kolmannelta vuosikurssilta.

Osuuskuntatoiminta mahdollistaa myös omien projek
tien tuotannon. Esimerkiksi keväällä 2016 Fine Artin 
Art Driven ja Music Productionin Music Active osuus
kunnat tuottivat yhteistyössä taidetapahtuman yksik
kömme kansainvälisille viikoille. 

Koulun käytävillä kuulee melkein kaikkia mahdolli-
sia kieliä. Koulun suurin vahvuus onkin juuri kan-
sainvälisyys. INTAC (International Art Collabora-
tion), Art Driven -taideopiskelijoiden osuuskunta ja 
Kansainväliset viikot ovat vain muutamia esimerk-
kejä siitä, mitä koulussa ta pahtuu – unohtamatta 
arkeamme värittäviä vie railevia luennoitsijoita, ku-
raattoreita ja taiteilijoita.

Kansainväliset tuulet puhaltavat 
kuvataidetta eteenpäin

Kolmas vuosi alkoi valokuvataiteen opinto koko-
naisuudella ja Japanin matkan suunnittelulla. Par-
haillaan työskentelen viimeisen vuo sikurssin kanssa 
Pyynikin trikoon työtiloissa. Työstän siellä tulevaa 
Helsingin näyttelyäni.

Koulu antaa paljon hyödyllisiä työkaluja oman tai-
teellisen ilmaisun löytämiseen ja toteuttamiseen. 
Jos joku luulee, että kuvataiteen opetus on lop-
punut Tampereella, hän on väärässä. Kuvataiteen 
opetus elää ja voi hyvin.

Teksti: Fanni Niemi-Junkola
Lainaukset: Konsta Koivisto

Seuraava hakuaika on 10.–25. tammikuuta 
2017 (ennakkotehtävien palautus 8.1.2017). 
Ennakkoteh tävien ohjeet tulevat TAMKin netti-
sivuille joulukuussa 2016.

www.tamk.fi/web/tamk/media-and-arts
www.tamk-artmedia.blogspot.fi
www.facebook.com/artmediatamk
www.facebook.com/TAMKartmusicmediaweek

Lisätietoja:
Koulutuspäällikko Timo Kivikangas 
timo.kivikangas@tamk.fi
Fine Art -opintopolun vastaava lehtori Fanni 
Niemi-Junkola, fanni.niemi-junkola@tamk.fi

Kolmisen vuotta sitten tamperelaisessa kulttuurielämässä läikähti, kun selvisi, että Tampe reen ammat-
tikorkeakoulu hautaa kuvataiteen koulutusohjelmansa. Kysyimme TAMKin lehtori Fanni Niemi-Jun-
kolalta täkäläisen taideopetuksen kuulumisia näin Tampere3-hankkeen toteutumisen kynnyksellä.
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Teksti ja kuvat: Anna Alapuro ja Ilkka Väätti

RESIDENSSI

Suomitalo sijaitsee rauhallisella paikalla suurkau
pungin ydinkeskustassa Suurella tallikadulla (Bolshaja 
Konjushennaja Ulitsa). Pääkatu Nevski Prospekt on 
vain 200 metrin päässä. Talon vieressä on vihreäksi 
maalattu Pyhän Marian kirkko, vanha suomalaisinke
riläinen pyhäkkö. Suomitalo on valmistunut vuonna 
1847 kirkkokartanoksi, jossa toimi myöhemmin myös 
suomalai nen koulu. Kiinteistössä tehtiin mittava re
montti vuosina 20082010. Nykyisin se on kulttuuri ja 
elinkeinoelämän keskus, josta löytyy suomalainen koulu 

ELOKUU  PIETARISSA
ja lastentarha, taiteilijoiden ja tutkijoiden työtiloja, kir
jasto, auditorio, liike ja esittelytiloja, toimistoja sekä 
ala kerrasta kahvila, sauna ja pyykkitupa.

Taiteilijahuoneisto on sisäpihalla, Suomitalon siipira
kennuksen ullakolla viidennessä kerroksessa. Tila on 
kookas, 46,5 neliöinen vinokattoinen studiohuone, 
jossa on moderni avokeittiö ja kylpyhuone. Ikkunat 
avautuvat pohjoiseen. Näkymä naapuritalojen kattojen 
yli on upea. Paikka soveltuu hyvin niin tutkimiseen ja 

Eremitaasi ja Palatsiaukio
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luonnosteluun kuin rankempaankin 
työskentelyyn. Yhdelle seinälle voi kiin
nittää luonnoksia, pieniä teoksia ja 
karttoja. Talon johdolle on tehty esitys 
valaistuksen täydentämisestä, sillä ka
tossa on liian vähän työskentelyvaloja. 
Huoneisto on asuinpaikkana toimiva ja 
viehättävä, mutta valitettavasti vuokra 
on kuvataiteilijoille  liian korkea.

Studiokerros

Ateljee-säätiön studio
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Pietarissa on helppo liikkua. Useim piin 
kohteisiin pääsee hyvin kävelemällä. 
Keskustasta kauemmas reviiriä kannat
taa laajentaa julkisilla välineillä. Metro, 
bussi ja raitiovaunuverkostot ovat hal
poja ja toimivia. Kesäaikaan Nevajoella 
ja Suomenlahdella liikkuu matkusta
javeneitä ja nopeita kantosiipialuksia 
sekä turistiveneitä kaupungin lukuisissa 
kanaaleissa. Pietarissa on useita rau
tatieasemia, joista pääsee paikallisjunilla 
maaseudulle ja kaukojunilla eri puo
lille Venäjää. Junanlippujen ostaminen 
asemalta vaatii sitkeyttä, kielitaitoa ja 
pitkien jonojen sie tämistä. Meillä oli 
kaikkea tätä paitsi riittävää kielitaitoa, 
ja päädyimmekin matkustamaan Ve
liki Novgorodiin hitaalla täpötäydellä 
paikallisjunalla. Lopulta oli parempi 
näin, rauhalli sesti ohilipuva venäläinen 
maisema ja junan tunnelma olisi jäänyt 
kokematta virtaviivaisessa pikajunassa.

Kuvataiteilijalle Pieta
rin lukuisat museot ovat 
haaste ja mahdollisuus.

vasemmalta oikealle:
Rogier van der Weyden

Kasimir Malevits
Novgorodilainen ikoni



Kuvataiteilijalle Pietarin lukuisat museot ovat haaste 
ja mahdollisuus. Eremitaasi on valtavan suuri museo, 
jonne on satojen metrien hitaasti liikkuvat jonot. Enti
nen keisarillinen palatsi on ahdas ja monimutkainen. Se 
on lähes aina täynnä häliseviä ja rynniviä turistilaumoja. 
Tässä museossa ei voi nähdä kaikkea kerralla. Pääsyliput 
kannattaa hankkia etukäteen netistä tai sisäpihan lippu
automaateista. Liput voi ostaa myös laajennusosasta, 
Palatsiaukion toisen puolen entisestä pääesikunnan ra
kennuksesta, jossa nykyään ovat impressionistisen tai
teen kokoelmat.

Venäläisen taiteen museossa on merkittävä ikonitai
teen kokoelma, klassillisen venäläisen taiteen mestareita, 
avantgardetaiteen, sosialistisen realismin ja nykytaiteen 
mestariteoksia sekä vaihtuvia näyttelykokonaisuuksia. 
Modernin taiteen museossa, Marmoripalatsissa, on esil
lä nykytaidetta ja korkeatasoinen Ludwigkokoelma. 
Vasilisaaressa sijaitseva Erarta on yksityinen nykytaiteen 
museo ja näyttelykeskus, jonka näyttelyiden taso vaih
telee. Pietari Suuren perustamassa Kunstkamerassa on 
hyvä kokoelma etnografista aineistoa eri puolilta maail
maa. Pietari on myös kotimuseoiden luvattu kaupunki: 
Pietarin maja, Pushkinmuseo, Dostojevskimuseo, Ah

matovamuseo, Kirovmuseo. Nämä erilaiset ja eri aika
kausilta olevat kodit avaavat jokainen omalla tavallaan 
venäläistä elämäntapaa ja historiaa.

Leningrad on nyt Pietari. Se on kansainvälinen metro
poli, mutta samalla vanha venäläinen suurkaupunki. 
Ihmiset pukeutuvat tyylikkäästi, erityisesti naiset. Van
hoja Ladoja ja Volgia näkee vain esikaupungeissa ja 
maaseudul la, älykännyköitä ja kalliita autoja on paljon. 
Venäläiset arvostavat yhä kulttuuria: kirjoja, museoita, 
teattereita, kirkkoja ja puistoja. Kaupunki on täynnä 
tasokkaita, myös taiteilijan kukkarolle sopivia ravintoloi
ta, kahviloita ja kansankuppiloita, joista saa korkeata
soista ruokaa. Kolme euroa lämpimästä ateriasta ei ole 
paljon. Kaduilla on jatkuva tungos miltei kellon ympäri. 
Turisteja on paljon, mutta valtaosa on venäläisiä. Muita 
kieliä kuulee harvoin. Monesti palvelua saa vain venäjäk
si, joten auttavastakin venäjän kielen taidosta on hyötyä. 
Vähintään kirjaimet kannattaisi osata. 

Tekisi mieli mennä pian uudestaan, vaikka lyhyesti. Ju
namatka Helsingistä on edullinen ja sujuva. Pietari on 
tavallaan lähellä, mutta toisaalta kaukana, sillä viisumin 
hankkiminen on monimutkaista ja kallista. Venäjän pos
tilaitoskin elää vielä vanhaa aikaa. Suomitalon ohjeissa 
asukkaille kerrotaan lähimmän postitoimiston sijainti, 
mutta ohje päättyy sarkastiseen lauseeseen: onnea yri
tykselle.

Näkymä ateljeen ikkunasta

Pietari on tavallaan lähellä, 
mutta toisaalta kaukana. 
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TOTUUS LÖYTYY METEOROLOGIASTA,
EI AINAKAAN KAURAPUUROSTA

Teksti ja piirros: Petri Seppä

to  tuus? Suuren totuuden kanssa on vaikea keskustella, 
vaikka olisi alasti saunassa, herkimmillään. Mitä siihen 
voi enää sanoa, kun keskustelukumppani on täysin oi
keassa. Piste. Yleensä puhun silloin säästä, sillä sää on 
abso luuttinen totuus, jos sitä ei lähde ennustamaan. Sen 
kun katsoo ulos ikkunasta, kunhan ei satu löylyämään 
kellarisaunassa. Yllättäen sään ennustamisesta saa palk
kaakin, montakin ihmistä kerrallaan, se on ihan oikea 
työ. Kuulemani mukaan meteorologien työllisyysaste on 
100%. Kannattiko opiskella taidetta?

Yhden suuren totuuden esiintymisalueella kannattaa olla 
yksinkertaisesti hiljaa. Yhden totuuden ihmiset erottaa 
usein ennen keskustelua jo sijaintipaikan, vaatetuksen ja 
habituksen perusteella. Itselläni on  humaltuessa kom
munikointitarve ympäristöni kanssa ja hermomyrkyn 
vaikutuksesta en aina ole tarpeeksi tietoinen satunnaisen 
keskustelukumppanin totuusasteesta. Hän saattaa tulki
ta minun totuuden etsimiseni ns. vittuiluksi. Kyseisenä 
hetkenä on enää myöhäistä puhua säästä, pitää vain 
poistua salamana paikalta, ellei halua harrastaa fyysisiä 
toimenpiteitä keskustelun lisänä. Minun tapauksessani 
saada ns. pataan.

Minulle keskustelu on tapa saada hetkeksi esiin pieni pala 
totuutta. Ei väittely vaan keskustelu. Väittely on sotaret

kokokoontuminen vai henkilömäärältään enemmänkin 
keskiverto taidenäyttelyn avajainen: taiteilija, kaksi su
ku  laista ja se kaveri, jolla ei ollut parempaakaan teke
mistä eikä rahaa. 

A A M U K A H V IOlen huomannut kiinnostavan asian: ihmiset ovat aina 
keskimääräistä järkevämpiä ja rationaalisempia silloin, 
kun he vertaavat itseään toisiin vastaaviin. Tämä on 
varmaankin yksi syy, miksi ihmisillä on käytössään to
tuuksia. Joillain vain muutama fakta pienessä rasiassa 
ja joillakin säilytystilaa on enemmän. Pienen rasian ih
miset pitävät kiinni vaalennein rystysin omistaan, niitä 
ei saa menettää. Heidän totuutensa on arvotavaraa, joka 
kasvaa korkoa korolle. Se on järkevä sijoitus kuten oma 
asunto, auto tai kesämökki. Järkevyyteen koskeminen 
on aina henkilökohtainen loukkaus ja henkilökohtaisista 
loukkauksista syntyy iso sotku. Isojen sotkujen siivoami
nen on työtä erittäin hyvällä katteella. Sitä ei kilpailute
ta, sotkusta halutaan vain mahdollisimman pian eroon. 
Tämä ei kuitenkaan päde taideteoksiin, olivat ne sotkua 
tai eivät, niistä ei tahdo päästä eroon millään. Tämä on 
totuus.

Kun kuulen totuuden tai faktan, muutun hieman 
varovaiseksi. Mitä sieltä on tulossa? Kuinka suuri 

ki, kun taas  keskustelu antropologinen tutkimus matka. 
Keskustelussa lähdetään etenemään useasta totuu desta, 
joka vie molemmat osapuolet jonnekin, mitä ei voi näh
dä eikä ymmärtää ennustettavasti. 

Voisiko totuutta verrata meteorologiaan? Totuus on koko 
ajan liikkeessä oleva kokonaiskuva, vaihtuva tilanne, 
jossa kukaan ei ole kuin hetken oikeassa. Paras hetken 
totuus on sillä kaverilla, joka kastuu juuri sillä hetkellä 
raekuurossa, vaikka piti päästä heinäntekoon. Naapuris
sa nautitaan auringosta. Mutta tilanne tulee muuttu
maan 15 minuutin kuluttua. Olosuhteet, kokonaisku
va, entropia, rajaaidat, päähän upotetut mallit: laajoja 
käsitteitä, paljon variaatioita. Ja vielä kaiken päälle tun
teet. Totuus on monimutkaisempaa kuin meteorologia. 
Tämä on totuus.   

Elina Lopperi on muuten suosikkimeteorologini. Jos 
hän kiertäisi ennustamassa kiertuetyyppisesti, olisin taa
tusti paikalla. Minä, joka en pidä joukkokokoontumi
sista. Toisaalta, en tiedä olisiko Lopperin keikka jouk

Ennusta Elina myrskyä. 
Se on tuhmaa.
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Pari vuotta sitten manchesterilainen kuvataiteilija Nicola Smith osallistui Suomessa 
kahden viikon taiteilijaresidenssiin miehensä ja kuusikuisen lapsensa kanssa. Hän 
huomasi, että suurin osa residensseistä oli suunnattu yksittäisille taiteilijoille, ja vain 
harvoihin saattoi ottaa mukaan puolison, saati lapsen. Niinpä hän ryhtyi kehittelemään 
We Are Resident -perheresidenssiä. Hanke toteutui Tampereen Taiteilijaseuran ja 
suurmanchesterilaisen Islington Millin yhteistyönä. Projektin rahoittaa Arts Council 
England.

Todmordenilaiset Helen ja Naoise Sargeant viettivät 
kaksi syyskuista viikkoa Smithin perustamassa perhere
sidenssissä Tampereen Takahuhdin taiteilijatalossa. 
Helen kertoi, että häntä innoitti Lea Lublinin loistava 
performanssi Mon Fils, poikani (1968), jossa taiteilija 
hoiti vauvaansa näyttelyn aukioloajan Pariisin Musée 
d’Art Modernessa.  Tämä residenssi on kahden viikon 
performanssi, jossa pidämme Naoisen kanssa huolta 
toisistamme, työskentelemme yhdessä ja luomme taide
teoksen leikistä ja huolenpidosta. Samalla pääsen ver
tailemaan tamperelaisten ja englantilaisten taiteilijavan
hempien haasteita.

Ennen Helenin ja Naoisen saapumista olimme kir
joitelleet toisillemme, ja odotin kovasti tapaamistam 
me. Suunnittelimme, että kaupunkikierroksen jälkeen 
leivomme meillä yhdessä kaksi ja neljävuotiaiden laste

ni sekä Helenin taiteilijaparin, seitsenvuotiaan Naoisen 
kanssa.

Helenille leipominen on tärkeä symboli hänen taitei  
lijaäititaiteessaan, ja puhutaanhan Suomessakin pul
lantuoksuisista äideistä hyvän äitiyden synonyymina. 
Käsinkirjoitetussa kirjeessään hän toivoi meidän leipo van 
reikäleipää. Ehdotin vuorostani pullia ja korvapuusteja, 
koska en oikein tunne leipäjuuren saloja.

Helenin nettisivuilta löysin performanssin, jonka hän on 
toteuttanut toukokuussa 2016. Dust Bread oli osa Artist 
as Mother as Artist näyttelyä Lace Street Galleryssa Not
tinghamissa. Projektissa niin Helen kuin mukana olleet 
lapset ja naiset leipoivat kukin leivän oman imurinsa 
pölypussin sisällöstä. Valmiit limput olivat esillä näytte
lyssä.

ÄITITAITEILIJUUDEN   TAIDE

Teksti: Saara Sillanpää ja Helen Sargeant
Kuvat: Helen Sargeant
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Pölyleipää Helen leipoi 
omin päin perheensä 
pölyistä, kissankarvoista, 
kynnenpaloista, legonap
puloista ja leivänmuruis
ta jo vuonna 2013.

 Naoise oli tuolloin 
pie ni, joten päiväni ku
luivat lapsen hoitoon 
ja kotitöihin. Halusin 
nähdä, millaista taidetta 
pystyisin tekemään sii
nä tilanteessa. Minulla 
oli hyvin vähän rahaa 
taidemateriaaleihin, ja 
lapsen kanssa työskentely 
työhuoneella oli hanka
laa. Dust breadissa koti
talousjätteestä tuli taidet
ta, sillä halusin muuttaa 
ruumiistamme ja puuhis
tamme syntyneen jätteen 
kauniiksi ja tärkeäksi, ku
moukselliseksi teokseksi. Pölyleipä on ällöttävä, likainen 
ja harmaa, mutta se nousee ja kypsyy uunissa muuttuen 
kauniiksi limpuksi.

 Minua kiinnostaa lastenhoidon ja kotityön tekeminen 
näkyväksi. Britanniassa naiset tekevät yhä suurimman 
osan kotitöistä. Työni taiteilijana on poliittista, koska 
haluan osoittaa, että nykyinen tilanne sulkee edelleen 
naisilta mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja naisten on 
vaikea työskennellä kodin ulkopuolella. Hoitotyö ta
pahtuu yleensä kodin seinien sisällä, missä se jää näky
mättömäksi. Olisi ihanteellista, että vanhempien työt ja
kautuisivat tasapuolisemmin, Helen kuvailee taidettaan.

Väsynyt Naoise muutti suunnitelmamme. Päädyimme
kin suoraan Takahuhtiin, jossa huomasin, että heidän 
työskentelyssään huomionarvoisinta eivät ole yksittäiset 
teokset vaan itse työskentelytapa. Helenin työskentely
metodissa hoito ja kotityöt sekoittuvat leikkiin ja tai
teeseen. Hän ei työskentele äitiyden velvollisuuksista 
huolimatta, vaan hänelle äitiys on samanaikaista äitinä 
ja taiteilijana olemista.

Ateljeetilassa taidetta ja leikkiä oli esillä sikin sokin. 
 Olen jättänyt Naoisen saataville houkutuksia, erilaisia 

materiaaleja, jotta hän voisi leikkiä, esittää, rakennella 
ja piirtää työhuoneellani, aivan kuten kotonakin. Elämä 
ja taide sekoittuvat työskennellessäni, ja äitiys sekä 
evästää että inspiroi taidettani. Ulotan lapsenhoidon ja 
luovuuteni taiteilijuuteeni. Yhteistyöni Naoisen kanssa 
on juuri tätä. Aina yhteistyösuunnitelmat eivät onnis
tu. Hän ei esimerkiksi lainkaan kiinnostunut esille lait
tamistani askartelumateriaaleista, mutta tykkäsi leikkiä 
työhuoneessa. Hän piirteli yöpukuuni ja luonnosleh
tiöönsä, rakenteli junaratoja ja heitteli palloa.



24

Helen oli ottanut mukaansa materiaaliksi liinavaatteita 
ja lakanakankaisen yöpuvun. Yöpuvusta ja junaradasta 
syntyi lopulta taideteos. Vieraillessamme veistos etsi vielä 
lopullista muotoaan ja välillä se purettiinkin junaleikkejä 
varten.

Helenin pääteos residenssissä oli hänen bloginsa. 
Omaelämäkerrallinen, reflektiivinen ja kriittinen kirjoit
taminen on osa Helenin työskentelytapaa.  Tarkoitus 
oli, että blogi olisi yhtei nen, ja Naoise olisi myös pos
tittanut sisältöä sinne, mutta se ei kiinnostanut häntä. 
Niinpä postitin blogiin Naoisen töitä.

Koko taiteellisen uransa ajan Helen on käsitellyt äitiyt
tä ja naiseutta. Ensimmäistä poikaansa odottaessaan hän 
teki piirustussarjoja odotuksesta ja synnytyksestä, otti 
selvää taiteilijoista, jotka työskentelivät äitiysteeman 
ympärillä, ja ryhtyi miettimään, miten yhdistää taide ja 
äitiys.

Ystävän kanssa vuonna 2012 perustettu äitien vertais
tukiryhmä MeWe – art about maternal oli välietappi 
Helenin poikkitieteelliseen onlineyhteisprojektiin The 
Egg The Womb The Head and The Moon. Hän loi julkisen 
teoksen, jotta äitien äänet tulisivat kuulluiksi, tarinat 
kerrotuiksi ja taiteet nähdyiksi. Projekti kesti yhdeksän 
kuukautta, tarkoituksella juuri raskauden keston ajan, 
ja huipentui näyttelyyn Hebben Bridgessä. Projektin 
verkkosivulla on koskettavaa, voimallista taidetta ja kir
joituksia 32:lta taiteilijalta, näyttelijältä, valokuvaajalta, 
akateemikolta ja runoilijalta.

Yksi Helenin tuoreimmista teoksista on Don’t scribble me 
out, omakuva vuodelta 2015 (viereinen sivu).

 Se esittää minua sekä äitinä että lapsena. Liitän yhteen 
kaksi hetkeä, ja käsittelen niitä aiheita, joihin yleensäkin 
keskityn töissäni: äitiyden epävarmuutta, haavoittuvuut
ta sekä äitiyden vaikutuksia naisen identiteettiin. Se ker
too lapsesta, joka yhä elää sisälläni. Lapsesta, joka op
pii äidiksi tai lapsesta, joka on jäänyt ansaan. Se kertoo 
menetyksestä ja kaipuusta vapauteen, itsenäisyyteen ja 
aikaisempaan elämään.

 Käytän siinä isäni vuonna 1973 ottamaa kuvaa, jossa 
kiikun tyytyväisenä äitini hartioilla. Tussipiirros, jonka 
olen tarkkaan leikannut ja liimannut valokuvan päälle, 
on neljävuotiaan poikani piirtämä. Piirustuksessa huu
dan suu ammollaan. Piirustuksen jäljet tuhoavat osan 
äitini kasvoista. Olen rapsuttanut hänet pois.

 On kiinnostavaa, kuinka viivat vaikuttavat tunteisiin. 
Kun rapsutin pois äitini kuvaa, ajattelin itse asiassa omaa 
näkymättömyyttäni äitinä ja pienen lapsen kokoaikaise
na hoitajana. Poikani piirros on todella kiehtova, sillä se 
vangitsee sen turhautumisen tunteen ja eristyneisyyden, 
jota tunsin hoitaessani häntä kotona. Piirustuksessa 
huudan tai kiljun äänettömästi. Ääneni voi nähdä, mut
tei kuulla. Teoksen nimi tulee kuvan nähneen äitini en
sireaktiosta. Hän pahoitti mielensä ja sanoi: ”Ole kiltti, 
älä rapsuta minua pois!”

Naoise ja Helen tekivät myös älypuhelinpiirroksia residenssin 
aikana. The Phoneix, Smart Phone Drawing, Naoise Sargeant, 
Takahuhti, 2016,

Helenin blogi: helensargeant.co.uk/motherandson
MeWe – art about maternal: meweart.org
Poikkitieteellinen yhteistyöprojekti, jossa teoksia 
32:lta tekijältä:  www.eggwombheadmoon.com
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TAIDEKESKUS  MÄLTINRANNAN       NÄYTTELYT KEVÄTKAUDELLA 2017
31.12.-17.1.

21.1.-7.2.

11.2.-28.2.

4.3.-11.4.

Galleria 
Soili Talja

Studio 
Saija Hairo

Galleria
Janne Hokkanen ja 
Anna–Liisa 
Kankaanmäki

Studio
Aino Mäntynen

Galleria ja Studio
Anne Lehtelä ja 
Ritva Larsson

Galleria ja Studio 
Tamk - kuvataide,
lopputyönäyttely

osa Saija Hairon vielä nimettömästä teoksesta

Soili Talja: Liljojen luola, 2015, 
värilliset musteet ja rasvahiili, 
200 x 140 cm

Janne Hokkanen ja 
Anna-Liisa
Kankaanmäki:
Egoloogista, 2016, 
akryyli ja sekatekniikka 
kankaalle, 
175 x 220 cm

Ritva Larsson: 2017§, 
2016, öljyväri kankaalle, 
92 x 100 cm
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TAIDEKESKUS  MÄLTINRANNAN       NÄYTTELYT KEVÄTKAUDELLA 2017
25.3.-11.4.

15.4.-2.5.

6.5.-23.5.

27.5.-13.6.

Galleria
Marjukka Vainio

Kari Soinio
Rita Jokiranta

Studio
Leena Vainio

Galleria
Jarkko Himanen

Studio
Miia Änäkkälä

Galleria 
Jarkko Rantanen

Studio
Frida Moukulainen

Galleria
Adolfo ja Nita Vera

Studio
Laura Wesamaa

Marjukka Vainio: Episodeja, 
Untermayer Gardens, 2017, 

valokuva. 
Kari Soinio: City of Glass, 

2015, valokuva. 
Rita Jokiranta, Untitled, 

2017, stillkuva videosta.

Leena Vainio: Kat-
son valoon, 2016, 

akryyli ja muste 
kankaalle. 116 x 

270 cm

Jarkko Rantanen:  
Metsä yöllä, 2015, 
öljy alumiinille, 
39,5 x 54 cm

Frida Moukulainen: As a Kite, 2016, kollaasi 
kankaalle ja öljyväri pleksille, 110 x 100 cm



Ihanien tavaroiden, käsityötuotteiden ja 
materiaalien kauppa.

Taito Shop Tampere
Hatanpään valtatie 4

ma-pe 10-18, la 10-15    p. 03 225 1415

28

Kuvasto ry
Asiantuntijasi kuvataiteen 

tekijänoikeuksissa
 

Liity nyt. www.kuvasto.fi

ARVOA TAITEELLE 

27

HIEKAN TAIDEMUSEO
���������������������������
�������������������������������
�����������������������

TARU SYRJÄNEN:
Löytöretki − Lasiteoksia

����������������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������
����������������

1 - 2015 28

Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014www.taidevari.fiLöydät meidät myös facebookista.
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Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014www.taidevari.fiLöydät meidät myös facebookista.

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

YKSITYISILLE
taidelainaamo:
  - taiteen vuokrausta 
  - taiteen myyntiä  
    osamaksulla ilman korkoa
taidekonsultoinnit  
muotokuvat ja tilaustyöt
vaihtuvat nykytaidenäyttelyt
taidekurssit ja -luennot

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

P a l v e l u j a

Taidekeskus Mältinranta

Kuninkaankatu 2, Tampere  

puhelin  010 420 2040  

www.tampereen-taiteilijaseura.fi

avoinna ma–to 12–18 ja pe–su 12–16.

MEILTÄ LÖYDÄT PERINTEISET TARVIKKEET
Pigmentit, öljyt, vahat, täpätit, sellakat, 
liimat ja temperaemulsiot. 

Valikoimaan voi tutustua www.wanhawiljami.fi 

Hämeenpuisto 25, 33210 TAMPERE
wanhawiljami@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .ai

Antiikkiliike 
Wanha Wiljami

2727
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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.

Kuninkaankatu 30 Tampere 
Sokoksen vieressä 
ma-pe 11-19 
la 10-18 
su 12-16

Taidemyyntitapahtuma 31.5.2015 asti

Tampereen Taiteilijaseura

1 2. 9 .  -  1 5 . 1 0 . 2 0 1 5
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Kuninkaankatu 30 Tampere 
Sokoksen vieressä 
ma-pe 11-19 
la 10-18 
su 12-16

Taidemyyntitapahtuma 31.5.2015 asti

Tampereen Taiteilijaseura

1 2. 9 .  -  1 5 . 1 0 . 2 0 1 5

galleria@tampereensaskiat.com

Pirkankatu 6, 33210 Tampere
puhelin (03)2230812 

6.1.-25.1.  Tuukka Peltonen 

27.1.-15.2.  Anne Hakala
 Marja-Liisa Jokitalo   

17.2.-8.3.  Sebastian Lindberg  
 Taira Tiger  
 Rose-Mari Torpo

10.3.-29.3. Merja Salonen Di Giorgio

31.3.-19.4.  Eija Isojärvi 

21.4.-10.5.  Tiia Viiltola, stipendinäyttely    

12.5.-31.5.  Heli Ryhänen               
 Anne Meskanen-Barman

Galleria Saskia
Tampere

NÄYTTELYT GALLERIA SASKIASSA KEVÄT 2017

 

galleria@tampereensaskiat.com
www.tampereensaskiat.com
Avoinna joka päivä klo 12-18
Vapaa pääsy

www.offsetpalvelu.fi

www.tampere.fi/tyovaenopisto/sarahildenakatemia

SARA HILD  N -AKATEMIA

KESÄKURSSIT 
KURSSIT
KUVATAITEEN PERUSOPETUS AIKUISILLE 
Seuraava haku keväällä 2018 

facebook/sarahildenakatemia

É
KUVATAITEEN PERUSOPETUS LAPSILLE JA NUORILLE
Uusien oppilaiden haku 16.5.2016 asti, 
hakea voivat v. 2006-2010 syntyneet tamperelaiset

kuva Ilona Salenius
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24H VERKKOKAUPASTA LOMALINJA.FI 
TAMPERE  p. 010 289 8100  I  HELSINKI  p. 010 289 8102  I  RYHMÄT p. 010 289 8101 

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 23 €/varaus. Verkkokaupassa palvelumaksua ei peritä.

”Kun ryhmä työskentelee yhdessä saman 
päämäärän eteen viehättävässä ja rikkaassa 
ympäristössä, se saavuttaa paljon enemmän 
kuin vuoden koulumaisella työskentelyllä 
yhtenä iltana viikossa.”
Asiakkaan kommentti Marjukan kurssista

Kahdeksan inspiroivaa maalauspäivää idyllisissä 
Varallo Sesian maisemissa, Italian ruokakulttuurin 
kehdossa.
Legendaarisen opettajan Marjukka Paunilan opetus 
koostuu päivittäisistä oppitunneista, jotka sisältävät 
niin henkilökohtaista opetusta kuin yhteisiä opetus- ja 
arviointitilaisuuksia.

MATKATIEDOT
HINTA  1 838 €

HINTAAN SISÄLTYY
• Finnairin reittilennot turistiluokassa
• majoitus Albergo Italia -hotellissa kahden 
 hengen huoneessa
• ohjelmassa mainitut bussikuljetukset
• ohjelman mukaiset ateriat ruokajuomineen 
 (10 x aamiainen, 10 x illallinen)
• kolme nousua Sacro Montelle
• taidemaalari Marjukka Paunilan opetus

Opettaja taidemaalari 
Marjukka Paunila

ITALIAN PIEMONTESSA 
Maalauskurssi 5. – 15.4.2017, 11 päivää

TULOSSA: Maalauskurssi Portugalin Nazaréssa 14. - 24.10.
Lumoava Nazaré hurmaa upeilla näköaloillaan ja aidoilla perinteillään. 
Opettaja taidemaalari Marjukka Paunila

AKVARELLIKURSSEJA

PÄRNUSSA  
5. – 10.6.  I   588 €
Viron idyllisen kesä- ja kylpyläkaupungin ko-
risteelliset puutalot, hyvin hoidetut puutarhat 
ja upea hiekkaranta inspiroivat maalaamaan. 
Opettajana taidemaalari Mika Törönen

PIETARISSA   
5. – 10.6.  I   998 €
Lähde ikuistamaan  Pietaria: Fontankan ja  
Moikan kanavamaisemia, vanhaa arkkitehtuu-
ria, kesäpuutarhan veistoksia ja suihkulähteitä. 
Opettaja taidemaalari  Irina Rebnitskaya    

SORRENTOSSA   
12. – 19.9.  I   1 396 €
Napolinlahden helmi. Kauneudellaan lumoava 
Sorrento  - appelsiinien, sitruunoiden ja
merenneitojen kaupunki kutsuu maalaamaan. 
Opettaja kuvataiteilija Metta Savolainen

AKVARELLI- JA KULTTUURIMATKA
ITALIAN MONTEFELTROSSA   
12. – 18.6.  I   1 276 €
Opettaja taidemaalari Lasse Kempas
Asiantuntijaopas Virpi Virta

KIINALAISEN AKVARELLIN 
MAALAUSMATKA    
4. – 13.5.  I   1 856 €
Matkataan Hangzhoun, Shanghain ja  
Zhujiajiaon maalauksellisissa maisemissa 
piirtäen ja maalaten näkymiä kiinalaisin ja 
länsimaalaisin tekniikoin.
Opettaja kuvataiteilija Anna-Maija Rissanen

Kts. kaikki: www.lomalinja.fi/maalaus--ja-valokuvausmatkat
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Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014www.taidevari.fiLöydät meidät myös facebookista.
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YRITYKSILLE
 ja YHTEISÖILLE
taidelainaus 
taidekonsultointi
virkistys- ja koulutuspäivät
muotokuvat
uniikit liikelahjat
asiantuntijapalvelut
 

YKSITYISILLE
taidelainaamo:
  - taiteen vuokrausta 
  - taiteen myyntiä  
    osamaksulla ilman korkoa
taidekonsultoinnit  
muotokuvat ja tilaustyöt
vaihtuvat nykytaidenäyttelyt
taidekurssit ja -luennot

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

P a l v e l u j a

Taidekeskus Mältinranta

Kuninkaankatu 2, Tampere  

puhelin  010 420 2040  

www.tampereen-taiteilijaseura.fi

avoinna ma–to 12–18 ja pe–su 12–16.

MEILTÄ LÖYDÄT PERINTEISET TARVIKKEET
Pigmentit, öljyt, vahat, täpätit, sellakat, 
liimat ja temperaemulsiot. 

Valikoimaan voi tutustua www.wanhawiljami.fi 

Hämeenpuisto 25, 33210 TAMPERE
wanhawiljami@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .ai

Antiikkiliike 
Wanha Wiljami
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Kahvila Runo

KAHVILA

Kahvila Runo
Ojakatu 3, 33100 Tampere
Puhelin: (03) 2133 931

ark. 9-20
su. 10-20

Taidetta
ammattilaisilta

alkaen 10 €/kk
osta tai lainaa

TAIDELAINAAMO
Tampereen Taiteilijaseuran

Kuninkaankatu 2
33210 Tampere
Avoinna
ma-to 12-18 
pe-su 12-16
www.tampereen-taiteilijaseura.fi

Taidekeskus Mältinranta

Myymme kotimaisten taiteilijoiden töitä eri aikakausilta; 
maalauksia, akvarelleja ja gra� ikkaa.

Taidelainaamo, kehystyspalvelut, taiteen arviointia,
galleriatilan vuokrausta näyttelytilaksi.

Galleria: Mustanlahdenkatu 24 ma-pe 11-17, la 11-14
Kehystämö: Vanha Kirkkotie 17 ma-pe 10-18

tampereentaidetalo.com
tampereen.taidetalo@elisanet.� 
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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.

Kuninkaankatu 30 Tampere 
Sokoksen vieressä 
ma-pe 11-19 
la 10-18 
su 12-16

Taidemyyntitapahtuma 31.5.2015 asti

Tampereen Taiteilijaseura

1 2. 9 .  -  1 5 . 1 0 . 2 0 1 5

2121

Meiltä löydät kaikki tarvitsemasi 
taidetarvikkeet edullisesti!

Tervetuloa!

Avoinna 12–17, ti–pe 10–17, la 11–14
Kauppakatu 15, puh. 212 2014
www.taidevari.fi

fine art
Fine Art -tulosteet laadukkaille 
materiaaleille, myös suuret koot
Vedossarjat
Alumiini-, akryyli- ja kapataulut
Kutsukortit

www.a-print.fi | (03) 455 2540 | Suvantokatu 13, 33100 Tampere
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TAIDE-NUUTTILA ON MYYTÄVÄNÄ

Ruoveden ja Virtain rajalla
Asuinrakennus n. 170 m2
Galleria n. 170 m2
Muut näyttelytilat n. 100 m2
Tontti/Veistospuisto n. 15000 m2
Rantasauna

www.taidenuuttila.fi



GÖSTA | JOENNIEMENTIE 47 | MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI
SERLACHIUS-BUSSILLA TAMPEREELTA SUORAAN MUSEOIHIN!

Marita Liulia

5.11.2016–23.4.2017  

Teos: Marita Liulia, Läsnäolo on kultaa (Pekka Louhio), 2015.
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2016 
12.11.  –  1.12. POP&UP -myyntinäyttely 
 AvaraTaide ry 
3. –  22.12.  Joulusalonki
 AvaraTaide ry2017
7. –  26.1.  Taina Sahlander
28.1. –   16.2.  Seija Sainio
18.2. –   9.3.  Johanna Mäkitalo, Maarit Siltamäki 
 ja Kristiina Lempiäinen-Tartzka
11. –  30.3.  Käki-ryhmä
1. –  20.4.  AvaraTaide ry:n ryhmänäyttely 
 Nurjapuoli
22.4. – 11.5. Kaisa Koljonen, Marko Ikävalko 
 ja Paula Saari
13.5. – 1.6. Mikko Ängeslevä ja Henri Ijäs

Galleria
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V A P A A 
P Ä Ä S Y
T I – S U 
K L O  1 2 – 1 8

   

Rongankatu 1 C 9, 33100 Tampere 
p. 045 268 1022        info@avarataide.fi  

    
    

TEXO:n 10.  tekst i i l i ta i teen tr iennaal i

ALAVERSTAANRAITTI 5, TAMPERE / PUH. 03 5656 6966 
10/4¤ / WWW.VAPRIIKKI.FI 

23.9.2016–5.2.2017



CAFE•KEHRÄSA ARICAFE•KEHRÄSA ARI

Avoinna ma-pe klo. 8.30 - 15.00
www.kehris.fi

Vuoden 2016 teemana on Hehku, 
ja näyttelyn juryttää kuvataiteilija Janne Laine. 

Näyttely on avoinna 
ti, to, pe 10–16, ke 10–18 ja su 11-15.

 NOKIAN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT
Taidetalo, Souranderintie 7, Nokia
www.nokiankaupunki.fi

Nykyaika
Kauppakatu 14

Tampere
puh. 050 441 2040

Avoinna
ma-pe 12–18 

la-su 12–16

NÄYTTELYKALENTERI katutaso alakerta

5.–29.11.2016 Kati Leinonen Jenni Valorinta

3.12.2016–3.1.2017 Auerniitty, Jäppinen, Kapa, Markkanen, Snellman 

7.1.–30.1.2017 Leena Ylä-Lyly

4.–27.2.2017 Martti Matilainen Santeri Sarkola

4.–27.3.2017 TAMK lopputyönäyttely

1.–30.4.2017 Laura Nissinen Antti Immonen

6.–29.5.2017 Touko Hujanen www.valokuvakeskusnykyaika.fi
Galleriaan ja käsikirjastoon vapaa sisäänpääsy
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lasikuitu   -   savi   -   plastoliini   -   kipsi   -   silikoni  -  lateksi

HARRASTE OY
Tuomiokirkonkatu 21, Tampere, puh 03-222 9233

 

Taidetta 
 

 
 
 
 
 

Keskus Galleria     
www.keskusgalleria.fi     03-212 7117 

Kyttälänkatu 11 Tampere     ma-pe 11-17,  la 11-15 

 

Palveleva taideliike  
ja näyttelytila 
Tampereen 
ydinkeskustassa 

 



 

Pirkkalan kunnan Näyttelytila 
Suupantori 2, 33960 Pirkkala,  
050 352 1632 /mail@taidegalleria2.fi 

w w w . t a i d e g a l l e r i a 2 . f i  

Avoinna :  Ma, ti ja to klo 15-19, ke klo 10-15, la 11-15, su 12-16  

 
03.04. - 20.04. Niko Skorpio 
24.04. - 11.05. Anna Pekkala  
15.05. - 01.06. Pirkan opiston Taidekoulu  
05.06.—21.06. Sanni Seppä ja Kaija Papu 
 
 

14.11. - 01.12. Marjo-Riitta Sasi 
05.12. - 22.12. Pirkan opiston Taidekoulu 
09.01. - 26.01. Hans Viebrock 
30.01. - 16.02. Sanna Juujärvi-Bremer 
20.02. - 09.03. Pirkkalan taideyhdistys  
13.03. - 30.03. Eija Keskinen  
 

21

Kahvila Runo

KAHVILA

Kahvila Runo
Ojakatu 3, 33100 Tampere
Puhelin: (03) 2133 931

ark. 9-20
su. 10-20

Taidetta
ammattilaisilta

alkaen 10 €/kk
osta tai lainaa

TAIDELAINAAMO
Tampereen Taiteilijaseuran

Kuninkaankatu 2
33210 Tampere
Avoinna
ma-to 12-18 
pe-su 12-16

Taidekeskus Mältinranta

Myymme kotimaisten taiteilijoiden töitä eri aikakausilta; 
maalauksia, akvarelleja ja gra� ikkaa.

Taidelainaamo, kehystyspalvelut, taiteen arviointia,
galleriatilan vuokrausta näyttelytilaksi.

Galleria: Mustanlahdenkatu 24 ma-pe 11-17, la 11-14
Kehystämö: Vanha Kirkkotie 17 ma-pe 10-18

tampereentaidetalo.com
tampereen.taidetalo@elisanet.� 

291 - 2015      

Galleria Saskia
Tampere

Pirkankatu 6, 33210 Tampere
puhelin/faksi (03) 223 0812 

tampereen.saskiat(at)galleria.inet.�
www.tampereensaskiat.com

Avoinna joka päivä klo 12.00 – 18.00. 
Vapaa pääsy. 

Näyttelyiden hakuaika on 
vuosittain 30.9. mennessä.

Kuninkaankatu 30 Tampere 
Sokoksen vieressä 
ma-pe 11-19 
la 10-18 
su 12-16

Taidemyyntitapahtuma 31.5.2015 asti

Tampereen Taiteilijaseura

1 2. 9 .  -  1 5 . 1 0 . 2 0 1 5

2121

Kauppakatu 14, Tampere

Näyttelyhaku
koppelo@galleriakoppelo.net

mediataide   installaatiot
maalaukset   veistokset   grafiikka

Tervetuloa uusiin näyttelytiloihimme!

Avoinna ti–pe 12–18, 
la–su klo 12–16, ma sulj.

p. 050 3399 620, 040 565 0017

www.galleriakoppelo.net Tanssiteatteri MD | Hällä-näyttämö | Hämeenkatu 25 | Tampere
www.tanssi teat ter imd..

20th YEAR JUBILEUM
PREMIERE 4.2.2017

Choreography by Tero Saarinen

Mari Rosendahl    Stefan Lindfors    Jussi-Pekka Nuto
PREMIERE 22.10.2016
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DANCE THEATRE MD
Beautiful dance performances for 20 years
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Taidelainaamo
Vanhalla kirjastotalolla
1.9.–18.12.2016
Vanhan kirkon takana
Keskustori 4 • Tampere

Taidenäyttely,
taidemyyntiä ja -vuokrausta.

Avoinna:
ti–to ja la–su 12–17, pe 12–15.30,
ma suljettu,
itsenäisyyspäivänä 6.12. suljettu.

Seuraa meitä Facebookissa 
ja Instagramissa:
@taidelainaamo.tampere

T

Talo täynnä taidetta – Myyntinäyttely
3.12.–20.12.2016
Taidekeskus Mältinranta
Kuninkaankatu 2 • Tampere
010 420 2040 • info@tampereen-taiteilijaseura.fi
www.tampereen-taiteilijaseura.fi

Avoinna:
ma–to 12–18, pe 12–16 ja la–su 11–16,
itsenäisyyspäivänä ti 6.12. klo 12–16.

Taidetori 10.12. klo 11–16
Edullisia lahjateoksia suoraan taiteilijoilta.

Seuraa meitä Facebookissa:
@taidekeskus.maltinranta



Yksityisille
Taiteen vuokrausta
Taiteen myyntiä osamaksulla ilman korkoa
Taidekonsultoinnit
Muotokuvat ja tilaustyöt
Vaihtuvat nykytaidenäyttelyt
Taidekurssit ja -luennot

Yrityksille ja yhteisöille
Taidelainaus
Taidekonsultoinnit
Virkistys- ja koulutuspäivät
Uniikit liikelahjat
Asiantuntijapalvelut

Taiteen ammattilaisille
Vuokrattava monumenttityötila
Yhteistyötila metallityöllä
Keramiikan polttouuni
Yhteistyötilat grafiikalle
Ammattilaiskurssit ja workshopit
Jäsenpalvelut
Taidenäyttelytilat

Taidekeskus Mältinranta
Tampereen Taiteilijaseura
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
010 420 2040
info@tampereen-taiteilijaseura.fi
www.tampereen-taiteilijaseura.fi

Toimisto 
ma–pe 10–15

Taidelainaamo
ma–to 12–18
pe–su 12–16

Näyttelyt
ma–to 12–18
pe–su 12–16


