


Tuoreen puheenjohtajan kuherrus-
kuukausi Taiteilijaseuran ja tampere-
laisen taidemaailman sidosryhmien 
kanssa on ollut antoisa, mutta  työte-
liäs. Olen tutustunut tarkemmin Tai-
dekeskus Mältinrannan toimintakult-
tuuriin, käynyt ahkerasti avajaisissa 
ja kokouksissa. Ihmetellyt seuran mo-
niäänisyyttä ja toisaalta suurta hiljai-
suutta.  Yhdessä tekemisen eetokseen 
toivoisi vahvempaakin osallistumista. 
Olen vakuuttunut, että  hyvään loppu-
tulokseen voi päästä lukuisilla tavoilla.

Täydellisen ympyrän kautta on mah-
dollisuus tehdä näkyväksi  lukijoille 
kuvataiteilijoiden työnkuvaa, taiteen 
kenttää ja ajankohtaisia teemoja. Par-
haimmillaan päästään yhteiseen ja ra-
kentavaan dialogiin. Lehden toimitus-
kunta on pieni ja asialle omistautunut. 
Jokaisen uuden numeron julkaisu on 
kuin synnytys, jonka tulosta voidaan 
punnita ja ihmetellä.  Kirjoittajien jouk-
koon mahtuu myös tuoreita kirjoittajia, 
joiden myötä saadaan uusia näkökul-
mia taidemaailmasta. Toimituksessa kii-
ruhdetaan hitaasti, hyviä juttujen aihei-
ta  tuleviin numeroihin on jo olemassa, 
toimituskunnan tehtävänä on pohtia 
julkaisulle sopivaa aikaa ja paikkaa.

Tällä kertaa Täydellinen ympyrä esit-
telee uusia luottamushenkilöitä sekä 
antaa taustaa Mältinrannan kesänäyt-
telylle – nimettömyydelle. Näyttelyt, re-
sidenssitoiminta ja taidelainaamon arki 
ovat kestoaiheita ja ansaitsevat palstan-
sa. Erityisen huomion ansaitsevat van-
hat ja uudet ilmoittelijat, jotka mahdol-
listavat nytkin lehden julkaisun. Olen 
vakuuttunut, että yhteinen näkyvyys 
vahvistaa kumppanuuksia ja samalla ra-
kentaa siltaa tulevaan. 

Koulutuspoliittisista asioista esille 
nousee TAMKin kuvataiteen koulutusoh-
jelman sulauttaminen ja häivyttäminen 
Mediapoliksen opetusohjelmaan. Miten 
tässä jatketaan? Uutta innovatiivista pö-
hinää autotalleista ja verstailta perään-
kuulutetaan laajasti. Ollaan kuulolla!

Mitä edellytetään meidän toimin-
naltamme, jotta pärjäisimme tulevai-
suudessa? Italialaisen kirjailijan, Italo 
Calvinon Kuusi muistiota tälle vuosi-
tuhannelle -teoksen otsikot  antavat 
avaimet kulttuurin menestykselle. Ot-
sikot ovat: Keveys, Nopeus, Täsmälli-
syys, Näkyvyys, Moninaisuus. 

Tulevaisuuden pohdintaa ja evästyk-
siä on myös Pirkanmaan juuri julkaistus-
sa kulttuurisuunnitelmassa Visio 2030. 
Elävä paikalliskulttuuri ja kunnianhimoi-
nen taide-elämä luovat pirkanmaalaista 
omanarvontuntoa, valtakunnallista 
vetovoimaa ja kansainvälistä mielen-
kiintoa. Pirkanmaa on edelläkävijä kult-
tuurinäkökulman hyödyntämisessä; 
kulttuuriosaaminen on maakunnassa 
toimivien yksilöiden, yhteisöjen ja yri-
tysten voimavara ja menestystekijä. 
Raportti on perusteellinen ja tunnis-
taa alueellisen, laaja-alaisen kulttuurin 
kentässä toimivien joukon. Tunnis-
taminen ja määrittelyt eivät auta, jos 
näitä kirjauksia ei yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa ja rahanjaossa tun-
nusteta.  Ongelma ei ole tuore…

Fredr. J. Lindströmin Kuvaamatai-
teet ja yleisö -julkaisusta (1906) poimin 
edelleen päteviä kirjoituksia. Lindström 
tukeutuu saksalaisen romantikon W. 
H. Wackkenroderin (1797) teokseen 
Taidetta rakastavan luostariveljen sydä-
men purkauksia. Sanat voi sovittaa mei-
dänkin aikamme oloihin, sillä suuren 

yleisön suhde kuvaamataiteisiin ei ole 
sanottavasti muuttunut. ”Kuinka mo-
nelle niistä, jotka käyvät taidekokoel-
missa ja taidenäyttelyissä, on tuollainen 
käynti muuta kuin joko joutohetken ku-
luttamista, sovinnaisen tavan noudatta-
mista tai korkeintaan aiheen etsimistä 
keskustelulle ’sivistyneessä’ seurassa 
voidakseen siten osoittaa se, että seu-
raa aikaansa yhtä hyvin kuin toisetkin? 
Kuinka monelle on taiteen parissa vie-
tetty hetki hiljainen juhlahetki, jolloin 
mieli ylenee ja avartuu ja jonka vaikutus 
kestää vielä sittenkin kun taidekokoel-
man oven takanaan sulkenut, herättäen 
halua yhä uudelleen syventyä jo ennen 
nähtyihin teoksiin ja siten yhä parem-
min käsittää niiden henkilöiden elämän-
työn suurta merkitystä, joiden rikkaan 
sielunelämän tulkkeja teokset ovat? 
Vain ani harvoille.”
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Myös taiteilijan 
nimekkyydellä 
saattaa olla 
merkitystä, 
vaikka se olisi 
tiedostamatonta. 
 s. 8.

Kannessa  Eemil Karilan 
Clown Boy, 2013, öljy kan-
kaalle. Teos oli esillä Tampe-
reen taidemuseon näyttelys-
sä Miehet - onko tunteita.

Kuraattorin rooli avasi uutta 
Riikka Laitinen jututtaa Tuomo Rosenlundia

Nimettömiä pohdintoja
Nimetön kirjoittaja pohtii taiteilijan nimen merkitystä ja  
nimettömyyttä taiteessa  

Tässä näyttelyssä mennään teos edellä
Anonyymi kirjoittaja jututtaa tuntemattomana pysytte-
levää näyttelytoimikunnan jäsentä kesänäyttelystä

Juha Merta Taiteilijaseuran vetäjäksi 
Pertti Peltonen kertoo kaiken uudesta puheenjohtajasta 

Tanska jätti vahvat jäljet
Minna Soraluoma jututtaa Pälvi Hannia 

Residenssiyhteistyö Odensessa laajenee
Johanna Pihlajamaa kertoo Riikka Laitiselle tanskalaisista

Taidekoulutusta synnytetään
Anne Lehtelä tutkailee mitä TAMKin jälkeen tapahtuu

Läänintaiteilija uskoo lähidesigniin
Riikka Laitinen haastattelee Vesa Varrelaa

Kolumni: Performanssia ja hiuspolitiikkaa
Tarmo Paunu ylittää estojaan ja hulluilee

Taidekeskus Mältinrannan  
näyttelykalenteri

Tässä numerossa

Yksityiskohta teoksesta Planeetta, 2013, öljy 
ja munatempera kankaalle, 96 x 166 cm
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 Kirjoittajille annettiin sama teemamaa-
ilma kuin kuvataiteilijoillekin. Haluttiin 
pohtia aihetta laajemmin sukupuolen 
kautta: mitä on miehinen tunnepuhe, 
ja eroaako se jotenkin naisen tunne-
puheesta, Rosenlund kertoo.

Näyttelyssä oli mukana 11 taiteilijaa 
ja kirjassa 11 kirjoittajaa. 

Irti yksin puurtamisesta
Rosenlund sanoo kuraattorin roolin ol-
leen antoisa oppimisprosessi.

– Olen tehnyt pari pientä kuratoin-
tijuttua aikaisemminkin, mutta tämä 
oli ensimmäinen isompi kokonaisuus. 
Kuraattorina pääsin tutustumaan 
paljon syvemmin ja monipuolisem-
min mukana olleiden taiteilijoiden 
töihin ja heidän ajattelutapoihin-
sa. Erityisesti siinä vaiheessa, kun 
luin minulle lähetettyjä tekstejä, 
aukesi monta sellaista näkökul-
maa, jota en ollut itse tullut aja-
telleeksi, Rosenlund sanoo.

Kuratointi tuo lisäansioiden 
ohessa vaihtelua omaan työryt-
miin, ja Rosenlund painottaakin 
kuratoinnin sosiaalista puolta.

– Kuvataiteilijan työ on usein 
hemmetin yksinäistä hommaa. 
Kuraattorina saa vähän jalkautua 
muidenkin työhuoneille. 

– Sosiaalisten ja kirjallisten tai-
tojen lisäksi kuratointi vaatii laajaa 
tietämystä sekä taidehistoriasta että 
nykytaiteesta. Eritoten nykytaiteen 

Keväällä 2014 Tampereen taidemu-
seossa nähtiin Miehet – onko tun-
teita? –näyttely, jonka alkusysäykse-
nä toimi Rosenlundin vuonna 2010 
valmistunut maalaussarja ”Miehet 

puhuvat tunteistaan”. Maalaus-
sarjan pohjalta ilmestyi 

myös kirja. 

– Aloin sen jälkeen miettiä, että aihe-
piiri on sellainen, josta olisi hienoa saa-
da laajempaakin tulkintaa ja järjestää 
isompi näyttely, Rosenlund sanoo.

Yhdessä taidehistorioitsija Juha-
Heikki Tihisen kanssa Rosenlund etsi 
mukaan eri tyyppisiä taiteilijoita. 

– Lähtökohtana oli hakea persoonia, 
joiden ilmaisutavat saattavat poiketa 
toisistaan hyvinkin paljon. Alusta asti 
meillä oli myös ajatus, että näyttelyn 

rinnalle tehdään itsenäisistä 
teksteistä koottu kirja. 

Kuraattorin ja taiteilijan suhde puhuttaa. 
Tuomo Rosenlund kertoo, mitä kuraattorina 
toimiminen antoi kuvataiteilijalle.

Kuraattorin  
rooli avasi uutta

Antti Laitinen: Untitled (Nails and Wood), puu ja naulat, halkaisija n. 30 cm, 2013. Laitisella oli näytte-
lyssä esillä miehisen maanisia työskentelyn kuvauksia niin naulaamisesta kuin jään sahaamisesta.
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kuratoinnissa on kyse paljolti myös kan-
nanotoista. Se on hyvin poliittista toi-
mintaa, Rosenlund toteaa.

Lisää kuratoituja  
kokonaisuuksia 
Myös museon kanssa toimiminen ja 
siihen liittyvät käytännön järjestelyt 
hahmottuivat nyt tarkemmin.

– Mielestäni yksi kuraattorin tehtä-
vistä on olla taiteilijoiden edustaja ja 
palvelija sekä toimiva linkki museon 
väen ja taiteilijoiden välillä. Taiteilija 
kuraattorina voi olla hyvinkin hedel-
mällinen ratkaisu, koska hän tietää 
omasta kokemuksestaan sen, mitä on 
taiteilijan arkipäivä ja ajattelu. 

– Julkisissa yksiköissä, kuten mu-
seoissa, henkilöstön resurssipula on 
yleistä, ja ulkopuolisen kuraattorin 
palkkaaminen vapauttaa jo 

ennestään kuormitettua henkilöstöä 
muihin töihin. Mutta siinäkin kohdas-
sa törmätään usein kustannuskysy-
myksiin, koska myös kuraattorin palk-
kaaminen on museolle kuluerä.

Kiireisimpien päivien sähköpostirum-
ban pyörityksessä Rosenlund kertoo jo 
ajatelleensa, että ei todennäköisesti vä-
hään aikaan kuratointeja tee, mutta jo 
vuorokauden päästä junassa istuessaan 
hän sai idean seuraavaan projektiin. 

– Tampereelta lähtiessäni olin nähnyt 
junan ikkunasta jonkin jäteröykkiön tai 
vastaavan, ja Hämeenlinnan kohdalla 
havahduin siihen, että olin kehittänyt 
päässäni uuden näyttelykonseptin ja te-
maattisen kokonaisuuden ja mietin in-
noissani keitä pyytäisin siihen mukaan.

Rosenlund sanoo näkevänsä pal-
jon positiivisia mahdollisuuksia 
suuntauksessa, jossa taiteen kent-

tään tuotaisiin lisää kuratoituja ko-
konaisuuksia. Hän hahmottelee asi-
an käytännönläheisimpiä puolia: 

– Sen sijaan, että yksittäiset taiteili-
jat hakevat apurahoja galleriavuokrien 
maksuun, voisi usein olla mielekkääm-
pää, jos galleria saa tuen ja näyttelyn 
pitäminen on taiteilijalle ilmaista. Ilmai-
nen näyttelytila lisää kilpailua ja nostaa 
rimaa. Mutta tässäkin on omat riskinsä. 
Gallerian toiminnan määrittelemiseen 
ja valvomiseen tarvittaisiin isompia yh-
teisöjä, kuten taiteilijaseuroja.

– Tällaisessa mallissa voitaisiin myös 
tarjota töitä kaikille niille erittäin poten-
tiaalisille kuraattoreille, joita Suomessa 
on ja tulee olemaan. He pääsisivät ke-
hittymään työssään, ja tämä hyödyttäisi 
kaikkia. Kuratointiin on kasvavaa kiin-
nostusta ja myös koulutusta Kuvataide-
akatemian PRAXIS-maisteriohjelmassa. 

Riikka Laitinen

Kuraattorin  

Tuomo Rosenlund  ja  kuratoimansa näyttelyn teos, Matti Kalkamon veistos ”Freak Revival” 2014. Kuva Johanna Pohjavirta/Studio Dettani.
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Minua pyydettiin kirjoittamaan ano-
nyymisuudesta.  Pyyntö ei tullut ni-
mettömänä eikä tarkoitus kai ollut, että 
jättäisin tekstini vaille allekirjoitusta. 
Toisin sanoen kirjoittaisin toisten nimet-
tömyydestä. Kenestä tarkkaan ottaen, 
en tiedä, sillä eihän taide ole anonyy-
mia. Emme tiedä prekolumbiaanisen 
savikulhon tekijää nimeltä, mutta se ei 
tarkoita etteikö hänellä sellaista ollut. 
Keskiaikaisten katedraalien rakentajilla 
oli niin ikään nimensä, samoin Egyptin 
kuningashautojen suunnittelijoilla. 

Taide on aina ollut tekijätietoista kult-
tuuria, sillä massat eivät ole taiteilleet 
(moottoritie on anonyymi, sillä ei ole 
tekijää). Ajallinen etäisyys saattaa luo-
da illuusion taiteen anonyymisuudesta. 
Vuosituhansien kuluessa nimet unoh-
tuvat, kulhot särkyvät, katedraalit sor-
tuvat ja haudat ryöstetään. Säilyminen 
ja muistaminen ovatkin poikkeuksia 
– osaltaan juuri tämä tekee taiteesta ja 
sen historiasta merkityksellistä.

Anonyymisuutta tietenkin on 
mahdollista simuloida, jopa 
kahdella tavalla. Siispä 

tartuin kirjoitustyöhön ja ajattelin sanoa 
ensiksi jotakin taiteen katsomisesta ni-
mettömänä tai ilman nimilappuja, sitten 
jotakin taiteen tekemisestä nimettömä-
nä. Näissä kahdessa on näkökulmasta 
riippuen melkoisia eroja. Arkisimmillaan 
nimettömiä havaintoja on helppo to-
teuttaa historiallisten taidemuseoiden 
perusripustuksen keskellä, etenkin niis-
sä huoneissa, joissa ei ole ilmeisimpiä 
helmiä ja postikorteista ja kuvakirjoista 
tuttuja töitä. Suuri osa vanhasta taitees-
ta eurooppalaisten museoiden sivuhuo-
neissa on usein hieman tylsää ja tekijät 
kakkos- tai kolmosdivisioonan mestarei-
ta. Jos joku tekijän nimen paljastava lap-
pu sattuukin livahtamaan silmäkulmas-
ta tajuntaan, ei se yleensä sano yhtään 
mitään. Saan siis katsoa taidetta ihan 
ilman (tai lähes ilman) rasittavaa henki-
lökulttia. Nyt ei välitetä viitekehyksistä, 
teokset puhukoot puolestaan! Joskus 
tärppää ja jotakin mielenkiintoista tosi-
aan löytyy, mutta usein lopputuloksena 
on vain turtumusta. Nämä tekijät ovat 

jääneet ”nimeä vaille” kai lähinnä sik-
si, että joku toinen aikalainen teki 
työnsä paremmin. Anonyymisuus, 
joka juontuu keskinkertaisuudes-
ta ja epäkiinnostavuudesta, ei ole 

juuri kenenkään mieleen.
Astetta vaikeampaa on katsoa tun-

nettuja teoksia ikään kuin puhtaalta 
pöydältä. Toisin sanoen kohdata tuttu 

Rembrandt, Schjerfbeck tai Rothko 
ja aktiivisesti unohtaa kuka tämän on 

tehnyt. Eikö silloin olisi kokonaan 
parempi olla opiskelematta tai-

teen historiaa? Tuoreuden ni-
missä älkäämme hankkiko 

liiaksi yleissivistystä, niin-
kö? Kaikki työt samalle 

viivalle, jokaisella ol-
koon mahdollisuus! 

Alas mestariteos-
ten tyrannia ja 
ennalta päätet-

ty hyvä maku! Voisin tietysti katsoa tun-
temattomien taiteilijoiden omakuvia 
sen sijaan, että katson Schjerfbeckin tai 
Rembrandtin omakuvia. Jälkimmäisten 
nimekkyys ei ole kuitenkaan irrallinen 
asia, vaan lähtöisin teosten laadusta. 
Väitän, että taiteilijat muuttuvat kiin-
nostaviksi koska heidän teoksensa ovat 
sitä, ei toisinpäin. Vaikka laadukas teos 
säilyisi kiinnostavana ilman tekijän ni-
meäkin, tuottavat tekijyyteen liittyvät 
seikat teoksiin myös jotakin lisää. Esi-
merkiksi tämän: tekijän iän. Nuoren 
ihmisen tekemä maalaus vanhasta 
miehestä tai vanhasta naisesta olisi toki 
mahdollinen, mutta eikö vanhan ihmi-
sen maalaus hänestä itsestään kerro 
sittenkin enemmän? Anonyymisuuden 
kysymys ei rajoitukaan pelkästään ni-
meen, vaan koko tekijyyden historiaan 
ja toisen katseen kautta välittyvään in-
himilliseen koskettavuuteen. Se kaikki 
meidän tulisi pyyhkiä pois, jos toivom-
me nähdä teoksen ”vain” itsessään.

Ajatus taiteen näkemisestä sellaise-
naan on tietenkin paradoksi, sillä taide 
on kaikkineen jo sopimuksenvarainen 
asia. Sillä on kontekstinsa ja konven-
tionsa – siis omat paikkansa ja omat ta-
pansa olla. Neliön muotoinen maalattu 
suorakaide voi olla liikennemerkki tai 
Malevitšin maalaus. On kuitenkin huo-
mattavasti helpompi tarkastella edellis-
tä kadulla abstraktina teoksena kuin jäl-
kimmäistä museossa liikennemerkkinä. 
Kunnollisen anonymiteetin tavoittami-
nen edellyttäisi Malevitšin tapauksessa 
siis teoksen siirtämistä pois paikaltaan 
ja irti merkityksistään taiteena. Kadun-
kulmauksessa siitä tulisi yksi mahdolli-
nen esteettisen tarkastelun kohde mui-
den joukossa – tyhjän mainostaulun, 
roskan, kuluneen seinän, rikkoutuneen 
muovilelun, taivaalla mollottavan pil-
ven. Ehkä sitten näkisimme sen todella 
sellaisena kuin se on, tai sitten yksin-
kertaisesti kadottaisimme sen tyystin 
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tuhannen muun ärsykkeen pommitta-
essa näkökenttäämme.

On tietysti vielä yksi tapa katsoa tai-
detta anonymiteetin suojassa. Järjes-
tetään näyttely, jossa esillä ovat vain 
teokset, ei tietoja tekijöistä. Mitä tästä 
seuraa? Sukupuolen, iän, ihonvärin ja 
sosiaalisen statuksen häivyttäminen 
pois taiteen tieltä, olettaen tietysti, 
etteivät osanottajat jo valmiiksi edusta 
homogeenistä otosta. Tilanne on kui-
tenkin väliaikainen ja muistuttaa leik-
kiä. Nimettömän näyttelyn jälkeenhän 
palaamme käänteisestä maailmasta ta-
kaisin tuttuun järjestykseen. Riittääkö 
pelkkä identiteetin kätkeminen vielä 
pitkälle? Eikö tekijänimien lisäksi olisi 
tarpeen luopua ainakin teosnimistä 
ja teoshinnoista? Ohjaavathan nekin 
käsitystämme siitä, mitä meidän tulisi 
nähdä ja miten arvokkaaksi meidän tu-
lisi näkemämme arvostaa. Jäljelle jäisi 
siis vain taide taiteelle omistetussa pai-
kassa: autonominen, ulkomaailmasta 
riippumaton puhdas taide. Vai olisiko 
tämä kyseenalaistamaton taiteeksi 
olettaminen myös turha verho, joka 
meidän tulisi riisua, jotta voisimme 
katsoa viattomin silmin?

Nimettömänä tarkasteleminen saat-
taa olla mahdollista joko yksilöllisenä 
asenteena tai järjestettynä tapah-
tumana, mutta todellista särmää 
anonymiteetti saa vasta kun tekijä 
päättää tehdä koko taiteellisen 
tuotantonsa nimettömä-
nä – tai ainakin salanimen 
turvin. Esimerkkejä tästä 
ei ole ylenpalttisesti, 
joku sentään. Kirjaili-
ja B.Traven julkaisi 
vain tuolla pseu-
donyymilla ja 
piti identiteet-

tinsä salassa (tutkijat ovat toki innolla 
tonkineet faktoja esiin). Graffititaitei-
lija Banksy on tuoreempi esimerkki, 
joskaan emme tiedä tuleeko hän vielä 
kertomaan jotakin itsestään, nyt kun 
irti revitään ja taidehuutokauppoihin 
viedään kokonaisia seiniä, jotta hänen 
teoksistaan saataisiin rahallista hyötyä. 
Travenin ja Banksyn asenteessa on po-
liittisuutta, jota pelkkä nimetön näytte-
ly ei tavoita. Travenin argumentti voisi 
olla, että merkityksellistä on vain kirjo-
jen sisältö, ei se mitä tekijä on tai halu-
aisi olla. Ajatus tuntuu hämmentävältä 
nykyaikana, jolloin kirjailijoiden tehtävä 
on esiintyä mahdollisimman paljon jul-
kisuudessa ja teokset ovat vain hanka-
lia, ajoittain asiaan sotkeutuvia tuottei-
ta, joiden elinkaari mitataan jo viikoissa. 
Banksyn argumentti kenties liittyy kan-
sainvälisen taidemaailman kaupallistu-
miseen, joka ei katso teosta tai sen mer-
kitystä, vaan tekijän nimen arvoa ja 

nopeaa arvonnousua. Taidelehdet eivät 
esittele taiteilijoita vaan keräilijöitä.

Jätän lukijan pohtimaan, onko Trave-
nin tai Banksyn strategialla onnistumi-
sen mahdollisuuksia maailmassa, joka 
perustuu enemmän ja enemmän siihen, 
että ihmiset viestittävät toisilleen omia 
tekemisiään vailla sen kummempaa si-
sältöä. Minä-puuhailun maailmassa mi-
kään ei ole sen tärkeämpää kuin minän 
nimi. Kukapa siitä luopuisi.

Kirjoittaja on.

Kuvissa Banksyna tunnetun  
nimettömän tekijän graffiteja. 
Oikealla Shop until you drop ja 
vasemmalla Sweep.
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Better than You, 150 x150 cm, öljy.Pari 2012, virkkaus, 60 x 270 x 20 cm.

Lepo,  62 x 47 cm, sekatekniikka paperille, 2014.

Yön sydän, akryylimaalaus, 90 x 90 cm.

”Taiteilija  
    vailla nimeä” 
-näyttelyn teoksia



9

Anonyymiutta on ilmassa. On jäänteitä 
tuntemattomien juhlista ja nimettömiä 
teoksia. Signeeraus ei ole ollut muotia 
aikoihin, ja yhteisötaiteessa tuodaan 
usein esiin jokamiehen tuntoja, joissa 
kokijan nimi ei ole oleellisinta. 

Tampereen Taiteilijaseuran tämän-
vuotisen kesänäyttelyn teoslista esit-
telee vain teosten nimet. Tavoitteena 
on, että teokset voisi kokea ilman että 
tieto taiteilijasta ja hänen taustastaan 
pääsee vaikuttamaan. Tosin näyttelys-
sä lienee epätodennäköistä, että teki-
jät jäävät näin huomiotta, paremmin-
kin päinvastoin. Kun jotain jätetään 
kertomatta, se herättää uteliaisuutta.

Teokset myös tarjottiin ja valittiin il-
man tekijän nimeä.  

Intiimiä otetta  
ja esittävyyttä

Tuntemattomana pysyttelevä näyttely-
toimikunnan jäsen kertoo, että ajatus 
nimettömien taiteilijoiden näyttelystä 
oli aluksi pelkkä heitto. Myöhemmin 
ideasta kuitenkin innostuttiin.

Innostusta riitti myös taiteilijoilla, 
näyttelyyn tarjottiin runsaat sata teosta. 
Näyttelytoimikunta sai eteensä suuren 
joukon kuvia, joista oli tiedossa vain 
teoksen nimi. Osa teoksista oli tuttuja 
ja aiemmin esillä olleita, mutta joukossa 
oli paljon sellaisia, joiden tekijästä valit-
sijoilla ei ollut mitään käsitystä.

Parasta ehkä pysytellä tunte-
mattomana, haastateltavamme 

tuumi. Kuva: Eräs Anonyymi.
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Toinen Eden, akryylimaalaus 40 x 40 cm.

Kesänäyttelyssä  
”Taiteilija vailla nimeä”

Tampereen Taiteilijaseuran kesänäyttely avautuu Taidekeskus Mältinrannassa 22. kesä-
kuuta 2014. Näyttelystä ei järjestetä avajaisia, vaan päättäjäiset tiistaina 8. heinäkuuta kel-
lo 16-18 jolloin teosten tekijät selviävät. Konseptia on aiemmin käyttänyt muun muassa 
helsinkiläinen Unknown Cargo –galleria. Mukana on 42 teosta 22 taiteilijalta.
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– Ehkä jotkut ottivat tämän mah-
dollisuutena tarjota muuta kuin 
yleensä, hän toteaa.

Varteenotettava puoli tämäkin. 
Usein taiteilijan halutaan jatkavan 
tutuksi tulleella linjallaan.

Yhteisnäyttelyn juryttäminen on aina 
vaativaa, haastateltava kertoo. Toimivan 
näyttelyn koostaminen oli visaista myös 
siksi, että teoksia oli laidasta laitaan. Si-
sällön suhteen teemaa ei oltu rajattu. 
Kuten usein, kiinnostavia teoksia jou-
duttiin jättämään pois niin tilakysymys-
ten kuin kokonaisuuden vuoksi. 

Vaikka aihepiiri  oli  vapaa, pu-
nainen lanka erottui runsaudesta. 
Haastateltava nostaa esiin hen-
kilökohtaisuuden ja intiimiyden. 
Laajojen yhteiskunnallisten tee-
mojen rinnalla käsitellään lähel-
lä olevia asioita ja omakohtaista 
kokemusta. Henkilökohtaisuus 
näkyy muun muassa näyttelyn 
ekspressionistisissa maisemamaa-
lauksissa. Suorastaan intiimi ote 
on teoksessa, jota haastateltava 
kuvailee  ”virkatuksi patteriksi”.  Jo 
tekotapa luo läheisyyttä, ja teok-
seen käytetyn ajan voi aistia.

Vastaavaa oli myös maalauksissa, 
esimerkiksi ”Maskarassa” on intiimiä 
omakohtaisuuden tuntua.

Henkilökohtaisuuden ohella hän 
pani merkille vahvan figuratiivi-
suuden. Esimerkiksi ihmishahmoja 
kuvaavia maalauksia on runsaasti. 
Esiin nousi myös erittäin realisti-
nen, lähellä valokuvaa oleva maa-
laus. Monissa maalauksissa valoku-
va onkin ollut lähtökohtana.

Tekijöiden nimiä ei tosin voi mainita 
esimerkkeinä, voi vain kuvailla teok-
sia. Päättäjäisissä tekijät paljastuvat. 
Tilaisuuden ohjelmaa ei ole vielä lyöty 
lukkoon, joten jää nähtäväksi miten ja 
missä vaiheessa iltaa kysymykset saavat 
vastauksen.

Vaihtoehtoja  
käytännöille

– Kiva että mukana on kepeyttä. Se 
on se, mistä olen tässä näyttely-
hankkeessa pitänyt kovasti, haasta-
teltava kommentoi.

– Mukana on häivähdys leikkiä. Asioi-
ta ei oteta liian vakavasti.

Vakavammin ajatellen on hyvä 
asia, että näin haastetaan tapaa, Maskara, 2014, akryyli kankaalle, 20 x 25 cm.

jolla näyttelyihin on totuttu hake-
maan ja kuinka teoksia valitaan. 

– Vakiintuneet käytännöt kaipaavat 
elävöitystä, haastateltavamme pohtii.

– Ainahan on pyrkimyksenä, että valin-
noissa mentäisiin teos edellä, hän jatkaa. 

Valintavaiheessa puhtaasti teok-
siin keskittymisen voisi kuvitella 
tuovan tasa-arvoa. Ikä, sukupuoli, 
medianäkyvyys, luonne, tuttavuus-
suhteet tai muut ulkotaiteelliset sei-
kat eivät voi vaikuttaa kovin paljon.

Teosten tarjoaminen nimettömänä 
on saattanut lisätä monipuolisuutta, 
hän pohtii. Se on voinut myös rohkaista. 

Itsekritiikin määrä vaihtelee eri taitei-
lijoilla, ja kriittisimmillä nimetön jury-
tys on ehkä alentanut turhan suureksi 
noussutta kynnystä tarjota teoksiaan.

Näyttelytoimikunnassa ollessaan 
haastateltavamme on alkanut miettiä, 
miten paljon tekijän meriitit vaikutta-
vat. Tekijän pitkä historia epäilemättä 
vakuuttaa. Myös taiteilijan nimekkyy-
dellä saattaa olla merkitystä, vaikka 
se olisi tiedostamatonta.

– Tässä näyttelyssä ei näitä ongelmia 
ole, hän toteaa.

Eräs Anonyymi

Planeetta, 2013, öljy ja munatempera kankaalle, 96 x 166 cm



täydellinen ympyrä 1 - 2014 12

Juha Merta: La Trompette des merts 2012.
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– Molemmat ovat olleet hyvää si-
säänajoa seuran toimintaan. Olen 
tutustunut ihmisiin ja seuran käy-

täntöihin. Tämä on ollut hyvä 
marssijärjestys, Merta toteaa.

Hän arvelee tulleensa valituksi, 
koska omien sanojensa mukaan 
oli ”sopivasti kaiken välissä”.

– Ikää on riittävästi, mutta ei 
vielä liikaa. Kokemusta ja niin 
sanottua hiljaista tietoa on ehti-
nyt kertyä, mutta työ yliopistolla 
opiskelijoiden parissa on pitänyt 
nuorekkaana. Koulutuskysymyk-
set ovat taiteilijoiden kannalta kes-
keisiä ja niissähän minulla on aika 

järeä tausta, myös taiteen tutkimuk-
sen näkökulmasta, Merta perustelee.

Yliopistolehtorina hän on jo vuosia 
opettanut kuvataidetta tuleville luo-
kan- ja aineenopettajille. Lisäksi hän oh-
jaa opinnäytetöitä Tampereella ja Aalto-
yliopistossa.  

Tilkkutäkkiteoria

Millaisena uusi puheenjohtaja nä-
kee seuransa?

– Tampereen Taiteilijaseura on perin-
teikäs ja arvovaltainen seura, jossa on ti-
laa hyvin erilaisille tekijöille ja niin pitää 

Tampereen Taiteilijaseura sai 
uuden puheenjohtajan, kun 
yliopistomies ja kuvataiteilija 
Juha Merta (KT) otti ohjat 
käsiinsä vuoden 2014 alusta. 
Taiteilijaseurassa hän on 
tuttu hahmo ennestään, sillä 
hän on ollut johtokunnan ja 
näyttelytoimikunnan jäsen.

Juha Merta  
Taiteilijaseuran vetäjäksi
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ollakin. Peräänkuulutan aina suvaitsevai-
suutta ja joustavuutta, sillä yhden ohjel-
man tai teesin politiikasta ei tule mitään.

– Taiteilijaseuran pitäisi olla eräänlai-
nen henkinen koti jäsenilleen niin, että 
he kokevat tulevansa hyväksytyiksi ja 
arvostetuiksi. Seuran tehtävä on tukea 
hyvin erilaisia tekijöitä, hän linjaa. 

Merta sanoo kehitelleensä mielessään 
ohjenuoraksi eräänlaista ”tilkkutäkkiteo-
riaa”: aika paljon vanhaa ja ripaus uutta 
taitavasti yhteen kudottuna. Tavoitteena 
on saada vanhempi ja nuorempi taiteili-
japolvi puhaltamaan yhteen hiileen.

– Molemmilla on tietenkin omat 
ongelmansa, mutta pohjimmiltaan 
on kuitenkin kyse kuvan tekemisestä 
ja siitä mikä on kuvataiteen asema. 
Eri-ikäisten jäsenten kumppanuuksi-
en avulla voi myös syntyä monenlais-
ta synergiaetua, Merta uskoo.

Taiteentekoa eri suunnista lähestyvi-
en tekijöiden yllättävätkin kohtaamiset 
esimerkiksi näyttelyissä voisivat hänen 
mukaansa tuottaa lisäarvoa. 

– Näyttelypolitiikan kautta tämä voisi 
onnistua aivan luonnostaan. Silloin voi 
joutua pohtimaan omaa tekemistään ja 
sen perusteita, mikä on tietenkin aina 
terveellistä, hän muistuttaa.

Merta myöntää, että jotkut tarvit-
sevat seuraa enemmän, jotkut eivät 
välttämättä ollenkaan.

– Urallaan pitkälle edenneillä taitei-
lijoilla mielenkiinto suuntautuu tie-
tenkin laajempiin ympyröihin, kuten 
ulkomaille. Haluaisin kuitenkin pitää 
heidätkin kiinni seuran toiminnassa. 
Meritoituneista seuran jäsenistä olisi 
paljonkin hyötyä esimerkiksi näyttely-
jen kuratoinnissa, hän arvelee.

Nuorille tekijöille seura antaa kasvu-
pohjan, josta saa samanhenkisten tukea 
aivan arkisiin ongelmiin: mistä saada työ- 
ja residenssitiloja, mistä anoa apurahoja?

– Jokaisen on kuitenkin otettava vas-
tuu omasta pärjäämisestään. Seura ei 
voi toimia sosiaalitoimistona, mutta 
henkistä ja ammatillista tukea se voi tar-
jota, Merta toteaa.

Talous tiukilla

Seuran niukka talous on ikuisuuskysy-
mys, joka Mertallekin on tullut tutuksi. 

– Vähän kauhuissani olen nähnyt 
minkä suuruista tukea seura yhteis-
kunnalta saa ja mitä kaikkea siltä 
odotetaan. Näyttää vahvasti siltä, 
että odotukset ovat täysin ylimitoi-
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mielestään seura voisi näkyä nykyis-
tä enemmän siellä missä taiteesta 
keskustellaan ja päätetään.

– Olen kiinnittänyt huomiota siihen, 
että seura ei aina ole ollut läsnä itse-
oikeutettuna ja näkyvänä osallistuja-
na foorumeilla, joilla on keskusteltu 
esimerkiksi Taiteen ja viestinnän op-
pilaitoksen tulevaisuudesta tai muse-
oiden tilanteesta. Yksittäiset jäsenet 
ovat toki tulleet kuulluksi, mutta Tai-
teilijaseura itsenään on jäänyt jonkin 
verran taustalle, hän arvioi.

Merta lupaakin, että jatkossa seu-
ran ääni kuuluu paremmin. 

– En tarkoita, että itse pyrkisin par-
rasvaloihin, vaan että siellä olisi se, mitä 
edustan eli Taiteilijaseura. Näkyvyyden 
kautta meillä on mahdollisuus tehdä 
tiettäväksi, että olemme merkittävä toi-
mija tamperelaisessa taidekentässä. 

Tampereen ammattikorkeakoulun 
päätös lopettaa kuvataidelinja on jo 
astunut voimaan. Tähänkin asiaan pu-
heenjohtajan kanta on kuultava.  

– Ymmärrän päätöksen perustelut, 
mutta tietenkin minulle tamperelaisena 
taiteilijana se on surullinen päätös. Se-
kin on sanottava, että kaupungin tah-
totila kuvataidelinjan säilyttämiseksi oli 
aika kevyt, melkeinpä yhden poliitikon 
varassa, Merta väittää.

Kolikolla on kuitenkin toinenkin 
puoli. On tosiasia, että alan koulu-
tuspaikkoja on vähennettävä ja nyt 
se osui Tampereelle. 

– Nyt on tärkeää katsoa eteenpäin 
eikä jäädä tuleen makaamaan. Mielen-
kiintoista on, tuleeko nyt jotain uutta 
tilalle. Kun jotakin loppuu, on areena 
vapaana. Luulen, että yhteiskunnallises-
ti tuetulle koulutukselle ei ole juuri nyt 
tilausta. Ainoa realistinen vaihtoehto on 

vapaamuotoiset, ”villit” kansalaisaktii-
visuuteen nojaavat ryhmät Vapaan tai-
dekoulun tapaan. Mutta se on pitkä ja 
kivinen tie, hän pohtii. 

Kirjallinen  
taiteilija

Entä millainen taiteen tekijä Juha 
Merta on?

– Siinäpä kysymys! Pääsääntöisesti 
olen maalari, mutta teen paljon myös 
esineellisiä töitä ja osaan jopa grafiik-
kaa. Siinä mielessä olen perinneuskolli-
nen, että kunnioitan taiteen mestareita 
ja jopa imitoin joitakin itselleni tärkeitä 
tekijöitä. Pidän kovasti postmodernista 
”leikkaa ja liimaa, lainaa ja lisää jotain 
omaa” -ajatuksesta, Merta sanoo.

Yliopistotyö on jättänyt jälkensä 
niin, että Merta luonnehtii itseään 
”kirjalliseksi” taiteilijaksi, myös ai-
van konkreettisesti.

– Kirja symboloi minulle sivistystä. 
Minulla on melkein pakkomielle lisätä 
jotain kirjaan liittyvää teoksiini. Oivalsin, 
että voin käyttää kirjaa maalauspohjana 
tai leikata ja sahata siitä palasia ja liittää 
niitä teoksiini, hän selvittää. 

Juha Merta on yliopistomies ja tutkija, 
toisaalta myös taiteilija. Tavanomainen 
taiteilijaklisee on, että luova työ ja ana-
lyyttinen, tieteellinen  ajattelu hylkivät 
toisiaan. Merta ei ole tätä mieltä.

– Parhaimmillaan taide ja tiede kulke-
vat käsi kädessä. Molemmat ovat koh-
teen tutkimista eikä menetelmässäkään 
suurta eroa ole, hän summaa.

Teksti ja Juha Merran kuva:
Pertti Peltonen

tettuja seuran resursseihin nähden, 
Merta sanoo päätään puistaen.

Tampereen kaupungin taloudellinen 
tuki on Tampereen Taiteilijaseuralle 
elintärkeä, jota ilman toiminta loppuisi 
nopeasti. Toisaalta tuen leikkaaminen 
tai lopettaminen ei olisi kaupungin-
kaan kannalta järkevää, koska taitei-
lijaseura huolehtii edullisesti monista 
tehtävistä, jotka muutoin tulisivat kau-
pungin itsensä hoidettaviksi.

Vaikka taiteen opetusta Tampe-
reella tuoreilla päätöksillä supistet-
tiinkin taloudellisiin syihin vedoten 
ja niukat ajat koettelevat julkisen 
tuen varassa toimivia kulttuuritoimi-
joita, Merta ei näe syytä epätoivoon. 

– Erään teorian mukaan niukkoina 
aikoina kulttuurin parissa työskente-
levien veri vasta punnitaankin. Luotan 
siihen, että jos on tarve luoda ja tehdä 
taiteellista työtä niin kanavat löytyvät 
tavalla tai toisella. Toki moni ahdistuu 
ja masentuu ja se on surullista, mutta 
en millään jaksa uskoa, että taiteen 
teko tähän loppuisi. Ei ole koskaan 
loppunut.

Muutoksen tuulia

Uudelta puheenjohtajalta on lupa 
odottaa myös uusia linjauksia. Merta 
on kuitenkin maltillinen.

– On selvää, että toimivia käytäntö-
jä ei kannata muuttaa. Aion kuiten-
kin hyödyntää verkostojani ja etsiä 
uusia kumppanuuksia, joista seura 
voisi hyötyä. Ehkä luvassa on myös 
tuoreita, toivottavasti raikkaita näyt-
telypoliittisia avauksia, hän lupaa.

Ihan kaikkeen seuran toiminnassa 
Mertakaan ei ole tyytyväinen. Hänen 

Oikealla Juha Merta & Jouko Pullinen: Taito, esinekooste 2013. 
Vasemmalla ylhäällä Juha Merta: Mitä sinulla on mielessä, guassi 
2014. Alhaalla vasemmalla Juha Merta: Forget me not 2012.
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Pälvi Hanniin oleskelu Odensessa 
teki vaikutuksen. Odensen kesästä 
on kulunut kahdeksan vuotta, mut-
ta sen jäljet ovat yhä tuoreita. 

– Minulla on vieläkin kaikuja Tans-
kan ajasta töissäni, hän sanoo.

Hanni valmistautuu parhaillaan 
”Mieli ja maisema” -näyttelyyn, joka 
avautuu parin viikon sisällä Galleria 
Saskiassa. Kiireenkin keskellä hän pu-
huu mielellään Odensen ajasta.

– Ei mutta tässäkin näyttelyssä on mu-
kana Tanskan maisemia, 
hän huomaa.

Ensin hän muisteli kaikuja olleen 
muutaman vuoden takaisissa töissä, 
mutta äskettäisiäkin merkkejä alkaa 
löytyä. Kas, myös painotuoreessa näyt-
telykutsussa on Tanskan maisemia. 

– Se oli ihana kesä. Oli kyllä hienoa.
Odense jäi mieleen lähtemättömäs-

ti. Suunnilleen Tampereen kokoinen 
Odense oli eloisa ja valoisa, varsinainen 
runsaudensarvi monessa mielessä.

– Tanskalaiset osaavat nauttia elämäs-
tä. ”Dejligt”, he sanoivat yhtä mittaa.

Paikallinen kahvilakulttuuri, smør-
rebrødit ja yleinen rentous saivat 

viihtymään. Tanskalaiset olivat 
yllättävän sydämellisiä ja 

helposti lähestyttäviä. 
Odensessa ihmisiin 

tutustui helposti 
ja sikäläiset oli-
vat hyvin autta-
vaisia. Vieraana 
olevan taitei-
lijan ei tarvin-
nut pahemmin 
ajaa pyörällä tai 

bussilla, innok-
kaita kyytejä oli 

aina tarjolla. Paikal-
liset näyttivät Pälvi 

Hannille monia erikoi-
sia paikkoja ja kertoivat 

minne kannattaa mennä. 
– Ei niistä olisi muuten 

tiennyt mitään, hän sanoo.
Monet kutsuivat kotiinsa ja 

näyttivät työhuoneitaan. Hersyvien 
tanskalaisten keskellä elämä oli taval-

lista kevyempää ja kaikki sujui kuin 
itsestään. Eläminen oli myös 

halvempaa.

Samoin liikkuminen oli helppoa. Tans-
kassa etäisyydet ovat pieniä ja esimer-
kiksi Kööpenhamina on suhteellisen 
lähellä. Melko pian Odenseen tultuaan 
Hanni matkusti muutamaksi päiväksi 
hosteliin Kööpenhaminaan, ja kiersi 
näyttelyitä sekä museoita. Louisianas-
sa riitti nähtävää. 

Joustavuutta  
ja kontakteja
Nykyisin residenssivaihdossa muka-
na olevista paikoista Pälvi Hannille 
tuli tutuksi niin grafiikanpaja kuin 
iso oma työhuone Hollufgårdissa. 
Myös näyttelytilassa hänellä ehti 
olla töitä esillä, ja jokunen työ löysi 
kodin tanskalaisten seiniltä. 

Alunperin Hannin oli määrä työs-
kennellä grafiikan pajalla, mutta 
hän pääsi Hollufgårdeniin maalaa-
maan, kun tuntui, että olisi mukava 
tehdä hommia ateljeessa. Työtila 
järjestyi helposti, vaikka Hollufgård 
ei noihin aikoihin ollut vielä viralli-
sesti mukana työskentelyvaihdossa. 

Hollufgårdissa valmistui muun mu-
assa suurikokoinen maalaus, joka sai 
runsaasti positiivista huomiota, kun se 
oli esillä Galleria Himmelblaussa.

– Moni muistaa sen työn. Minul-
le siitä tulee mieleen Hollufgårdin 
työhuone ja Tanskan kesä.

Hollufgårdissa työskenteli monia 
tanskalaisia taiteilijoita. Myös muita 
suomalaisia oli vastikään ollut siellä. 
Hollufgårdissa oli majoitustiloja, mutta 
Hanni asui Odensen keskustassa, missä 
vierastaiteilijoille oli huoneita taiteilija 

Ta n s k a  j ä t t i 
v a h v a t  j ä l j e t

Pälvi Hanni työhuoneen arjessa Tampereella. Kuva Minna Soraluoma.
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Fyn saarella 
 sijaitseva Odense on Tanskan kol-

manneksi suurin kaupunki, asukkaita 
on hieman alle 200 tuhatta. Se on myös 
Tanskan vanhimpia kaupunkeja. Kööpen-
haminaan on 147 kilometriä, kaupun-

kien välillä kulkee rautatie. Merelle 
on noin kolme kilometriä.

Ta n s k a  j ä t t i 
v a h v a t  j ä l j e t

Tanskan 
 kielen pikakurssi

Det forstår jeg ikke.
Hvad hedder du?

Ja. Nej. Tak. Vær så venlig.

Det er dejligt –  se on ihanaa.
(Ääntyy [dedajligt].)

 
Isossa kuvassa taiteilija Lene Leveau 

rantaretkellä Pälvi Hannin kanssa. Ylim-
mässä kuvassa Hollufgårdin työtilojen 
rakennuksia. Seuraavana matkojen var-
relta kuvattu tanskalainen maalaistalo. 
Toiseksi alimpana näkymä Hannin ikku-
nasta Yngve Riberin sisäpihalle. Sisäpiho-
jen viihtyisyyteen tavattiin panostaa Fy-
nillä. Alimmassa kuvassa odenselainen 

kahvilaterassi. Kuvat Pälvi Hanni.

Pälvi Hanni työhuoneen arjessa Tampereella. Kuva Minna Soraluoma.
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Yngve Riberin pihapiirissä. Matkat 
Hollufgårdiin olisi periaatteessa päässyt 
bussilla, mutta koska myös Riber kulki 
Hollufgårdissa omalla työhuoneellaan, 
Hanni pääsi hänen kyydissään.

– Illalla oli mukava päästä kaupunkiin 
syömään ja muutenkin taas keskustan 
vilskeeseen. Hollufgård on maalla, joten 
siellä taas oli rauhaisaa työskennellä. 
Järjestely oli ideaali yksin liikkuvalle.

Grafiikanpajan etuihin kuului se, 
että siellä tapasi mielenkiintoisia 
ihmisiä. Pajalla on kontakteja mo-
niin suuntiin, yhdistyksellä on jäse-
niä muun muassa Englannista asti.

Toisaalta kesällä oli sisätilojen ohella 
paljon vaihtoehtoja. Puistoissa ja ran-
noilla oli mukava käyskennellä ja viet-
tää aikaa.

Fossiilien keräilyä 
rannalla
Fyniltä ja muilta saarilta löytyi run-
saasti inspiroivia paikkoja. Teoksissa 
elämään on jäänyt etenkin Møns Klint, 
luonnonsuojelualue, jossa oli erikoi-
nen kuusi kilometriä pitkä kallioranta.  

Paikoin toistasataa metriä korkeat 
kalkkikiviseinät reunustivat kapeaa 
rantakaistaletta, jolla saattoi kä-
vellä. Kallioiden päällä oli mäkistä 
maastoa, metsää ja laidunta. Paikka 
oli saanut omalaatuiset muotonsa 
jääkauden ansiosta, ja kalkkikallioi-
hin oli tallentunut fossiileja.

 – Kalliosta murentuneilla kalkkikivillä 
oli kiva piirtää, hän mainitsee. 

Kalkkipitoisen maan ansiosta kas-
villisuudessakin riitti ihmeteltävää, 
kuten orkideoita. Møns Klint sijaitsi 
hieman kauempana idässä Mønin 
saarella. Bussimatka oli monipolvi-
nen, joten hän yöpyi seudulla. 

Meri oli lähellä koko ajan. Fynin kart-
taa katsoessa saaren rikkonaisesti pol-
veilevaa rannikkoa on runsain mitoin, 
samoin kuin saaristoa. Valinnanvaraa 
on. Odense on yllättävän lähellä merta. 

– Kuinkahan monella rannalla kävin 
silloin. Lukemattomilla. Otin aivan jär-
jettömästi valokuvia, Pälvi Hanni sanoo. 

Svendborg Fynin etelärannikolla oli 
yksi Hannin suosimista paikoista. Ran-
noilla oli monenlaisia innoittavia ilmi-
öitä. Vuorovesi oli paikoin voimakasta, 

ja sitä oli kiintoisaa seurata. Toisinaan 
Hanni meni meren rantaan bussilla tai 
pyörällä, mutta usein sinne ajettiin yh-
dessä tanskalaisten tuttujen kanssa. 

Tanskassa vietettiin hyvin sosiaalista 
elämää. Hanni pohtii, että Tampereella 
vastavuoroisesti ”residoiville” tanska-
laisille kokemus on ehkä kulttuuri-
shokki. Todennäköisesti he odottavat, 
että täälläkin kahvitellaan ja seurustel-
laan. Työhuoneella meillä on kuitenkin 
tapana tehdä töitä tiiviisti, kunnes il-
lan päätteeksi lähdetään kotiin viettä-
mään vapaa-aikaa. Tanskalaista rento-
utta on vähemmäkseen, ja voileivätkin 
ovat vaatimattomampaa lajia. Vieläpä 
ollaan tukevasti sisämaassa.

– Minulle siitä ajasta ranta ja meri 
ovat kyllä jääneet merkittävimmäksi 
kokemukseksi, hän sanoo lopuksi ja 
viimeistelee Saskian näyttelyyn tule-
via pinkopohjatöitä. Urakka on jo lop-
pusuoralla, ja väsymys alkaa painaa. 
Kiilapohjia on Taidekeskus Mältinran-
nan grafiikanpajan työpöydällä koko 
joukko, ja Hanni liisteröi illan päät-
teeksi japaninpaperia himmentämään 
erään työn hopeanhohteisia reunoja. 
Joukossa on monia maisemia ja yksi 
työ, jossa hevonen käyskentelee nii-
tyllä. Hevosista oli puhetta, muutamat 
Tanskan kaiut teoksissa olivat sikäläis-
ten niittyjen laidunnäkymiä.

– Mistä tämä hevonen on, kysyn.
Juurikin Tanskasta, saan kuulla. Tar-

kemmin katsoen useampi tuon ajan 
maisema löytyy tästäkin työn alla ole-
vasta teoskatraasta. Ei näytä olevan lii-
oittelua, kun Pälvi Hanni kertoo Tanskan 
ajan jättäneen häneen vahvat jäljet.

Minna Soraluoma
Møn-saaren niemessä sijaitsevan Møns Klintin rantoja. Kuva Pälvi Hanni.

Näillä työn alla olevilla Hannin teoksilla ei ole vielä nimeä, mutta vasemmanpuoleisessa kuvassa 
siintävät Møns Klintin pellot. Kuva Minna Soraluoma.
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Tanskan Odensessa toimivalla Fyns 
Grafiske Værksted –grafiikanpajalla on 
ollut Tampereen Taiteilijaseuran kanssa 
työskentelyvaihtoa jo vuodesta 2004. 
Tänä vuonna residenssiyhteistyö on laa-
jentunut niinikään Odensessa sijaitse-
vaan Gæsteatelier Hollufgårdiin. 

Fyns Grafiske Værksted -grafiikanpa-
jalla on mahdollisuus tehdä litografiaa, 
syväpainografiikkaa ja puupiirroksia. 

– Paja on paikallisten taiteilijoiden 
aktiivisessa käytössä ja toimii myös 
kohtaamispaikkana. Sen yhteydessä 
on grafiikan myymälä, ja päiväsaikaan 
siellä vierailee paljon ihmisiä. Työnteon 
voi tarvittaessa rytmittää niin, että on 
paikalla aamulla ja illalla, jolloin siellä on 
rauhallisempaa. Pajalle saa avaimen, jo-
ten töitä saa tehdä omassa aikataulussa 
vapaasti, kertoo Johanna Pihlajamaa.   

– Perusvärit saa talon puolesta, mutta 
muut täytyy ostaa itse. Mielestäni käy-
täntö on järkevä, Pihlajamaa sanoo. 

Residenssiaika on kuukauden 
mittainen ja siihen kuuluu majoi-
tus Odensessa, pieni matkakorvaus, 
kuukauden työskentelymahdollisuus 
grafiikanpajalla sekä pieni teosesit-
telymahdollisuus pajan myymälässä. 
Gæsteatelier Hollufgårdin residens-
sivaihto sisältää yhden kuukauden 
majoituksen ja työskentelyn Holluf-
gårdissa.

Myös vaihtojen  
ulkopuolella
Gæsteatelier Hollufgård tarjoaa isot 
työskentelytilat muun muassa veis-
täjille ja taidemaalareille, sekä vieras-
huoneita, joissa voi asua. 

– Paikasta löytyy myös grafiikan 
prässi, joten siellä pääsee vedosta-
maan. Telat ja muut työvälineet täytyy 
hankkia itse tai lainata jostain. Siellä 

on myös metallipaja ja valumahdolli-
suudet, Pihlajamaa kuvailee.

– Vaikka paikkoihin haetaankin erik-
seen, niiden välillä on paljon yhteistyö-
tä. Fyns Grafiske Værksted on kansain-
välinen grafiikanpaja, johon voi kuka 
vain hakea jäseneksi, ja vuosimaksua 
vastaan varata tilaa omaan käyttöön. 
Samoin myös Hollufgårdista voi hakea 
työtilaa residenssivaihtojen ulkopuolel-
la. Vierashuone ei maksa montaa kymp-
piä yöltä, Pihlajamaa kertoo. 

Hollufgård sijaitsee vähän matkaa 
Odensen kaupungin ulkopuolella, ja mat-
kat hoituvat bussilla tai polkupyörällä. 

– Odensen seutu on maastoltaan 
kaunista ja kaupunki on rauhallinen. 
Siellä on tammimetsää ja hyvät lenk-
kimaastot. Odensesta on melko lyhyt 
matka esimerkiksi Kasseliin Saksan 
puolelle, jonne pääsee näppärästi, 
Pihlajamaa kertoo. 

– Ja paikalliset ovat ystävällisiä ja 
mutkattomia, he auttavat mielellään.

Riikka Laitinen

Ylhäällä Gæsteatelier Hollufgårdin työhuone, 
ala saman paikan tilavaa piha-aluetta.

R e s i d e n s s i y ht e i s t y ö 
O d e n s e s s a  l a a j e n e e

www.gah.dk
www.f ynsg v.dk
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Liikehdintä uudenlaisen taidekoulu-
tuksen pohtimiseksi Tampereelle sai 
alkunsa Tampereen ammattikorkeakou-
lun päätöksestä lopettaa kuvataiteen 
koulutus. Kevään 2014 aikana Galleria 
Rajatilassa järjestettiin tilaisuuksia, jois-
sa mietittiin malleja uudenlaisen taide-
koulutuksen järjestämiseksi. 

Ajatuksena ei kuitenkaan ollut ai-
emman AMK-tasoisen koulutuksen 
korvaaminen, vaan täysin uusista läh-
tökohdista ponnistava koulutus. Apu-
laispormestari Olli-Poika Parviainen, 
joka on jo pitkään puolustanut tam-
perelaista kuvataidekoulutusta, sanoi 
maaliskuun tapaamisessa: ”AMK-taso 
on tärkeä, mutta on hyväksyttävä, 
että Tampereelle ei saada tutkintoon 
johtavaa korkeakoulutasoista kuva-
taiteen koulutusta vähään aikaan.” 
Jotta tutkintoon tähtäävää koulutus-
ta voitaisiin järjestää nopealla syk-
lillä, jokin taidekoulutusta järjestävä 
korkeakoulu tulisi saada mukaan. 

Yliopistojen varaan ei kuitenkaan ole 
järkevää laskea huonosti kannattavan 
taidekoulutuksen edistäjinä. 

Kun keskustelu lähtee liikkeellä 
menetetystä ammattikorkeakoulus-
ta, puhe on leimallisesti  jämähtänyt 
muotoon sisällön sijasta. Keskustelun 
karatessa maaliskuun tapaamisessa ra-
kenteisiin Jyrki Siukonen muistuttikin 
keskustelijoita: ”Miksi puhutaan taiteili-
jaksi kouluttautumisesta, eikä taiteesta? 
Odotin anarkistisempaa otetta!” Linjaksi 
uudelle taidekoulutukselle on ehdotet-
tu sisällön luomista TAMKin tarjotessa 
rakenteen tutkintoon johtavaan koulu-
tukseen median alaisuudessa.

Kaikille avointa 
vertaiskoulutusta

Vertaiskoulutukseen vahvasti tukeutuva 
Autonomisen taidekoulun nimellä tällä 
hetkellä kulkeva koulutus on kaikille 
avoin foorumi niin tiedon tuottajana 
kuin sen kuluttajanakin. Avoin taidekou-
lu tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun 
kaikille. Käsiteltävät aiheet saattavat 
kuitenkin olla harrastelijalle epäolen-
naisia tai tuntua liian haastavilta. 

Vertaiskoulutuksen haasteena on 
jatkuvuus. Jää nähtäväksi, kuinka ak-
tiivinen on ammattimaisesti toimiva 
kuvataidekenttämme neljän vuoden 
päästä, kun TAMKin kuvataiteen koulu-
tuksen lopettamisen vaikutukset alka-
vat näkyä. Tampereen Taiteilijaseuran 
puheenjohtaja Juha Merta esittikin 
osuvan kysymyksen: ”Onko Tampere 
enää vetovoimainen, jos kuvataiteilijan 
paperit haetaan muualta? Mitä Tampe-
reella on tarjota palaajalle?” Vertais-
koulutus, työtilat ja suotuisa ympäristö 
voisivat olla Tampereen valtteja.

Samansuuntaisia ajatuksia esitetään 
myös 2013 julkaistussa Pirkanmaan 
kulttuurisuunnitelmassa Visio 2030, 

jossa mainitaan täydennyskoulutusoh-
jelmat taiteen ammattilaisille. Täyden-
nyskoulutustarpeet liittyvät taidealojen 
erityispiirteisiin sekä palvelumuotoilun 
kysyntään ja esimerkiksi prosenttiperi-
aatteen toteuttamiseen liittyviin erityis-
kysymyksiin. Koulutusmuotona onkin 
nostettu esille vertaisoppiminen ja ly-
hytkoulutus.

Kansainvälinen 
foorumi

Suunnitteilla oleva residenssityösken-
telyyn ja kansainvälisyyteen pohjautuva 
koulutus on suunnattu taiteen ammat-
tilaisille. Parhaillaan ollaan laatimassa 
tarkempaa projektisuunnitelmaa koulu-
tuksen järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. 
Kilpailutilanne kulttuurin yhteisistä avus-
tuksista on ongelmallinen; rahoitus ei 
saa olla muilta kulttuuritoimijoilta pois. 

Avoimuus ja osallisuus ovat tässä-
kin koulutusmallissa tärkeitä arvoja, 
jotka tulevat korostumaan opetuksen 
sisällön pohdinnassa. Koulun toimin-
ta perustuu siihen ajatukseen, että 
kaikki ovat tasa-arvoisia uuden tie-
don tuottamisessa. Tarkoituksena on 
olemassa olevia verkostoja hyödyn-
täen luoda ryhmäresidenssi teoreet-
tisesti painottuvaan työskentelyyn. 
Tässä vaiheessa sopivien sitoutunei-
den kansainvälisten yhteistyökump-
paneiden löytäminen on tärkeää. 

Apulaispormestari Parviainen va-
lotti puheenvuorossaan mahdolli-
suuksia kaupungin yhteistyösuhtei-
den hyödyntämiseen: “Kaupungin 
kansainvälinen toiminta on uudelleen 
arvioinnin alla. Tällä puolella halutaan 
enemmän aktiivista toimintaa.” 

Myös yksi kolmesta Pirkanmaan kult-
tuurisuunnitelman strategisista kärki-
hankkeista on Taiteen ja tieteen kan-
sainvälinen osaamiskeskus. Keskuksen 

Taidekoulutusta  
synnytetään Tampereelle  
vertaisoppimisella ja kansainvälisyydellä
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Taidekoulutusta  
synnytetään Tampereelle  

tehtävinä olisivat muun muassa vah-
vistaa poikkitaiteellisten ja -tieteellisten 
toimijoiden maakunnallisia toiminta-
edellytyksiä, tukea kansainvälistä ver-
kostoitumista ja järjestää residenssejä. 
Kulttuurisuunnitelmassa nähdään kor-
keakouluyhteistyö kansainvälisyyden 
mahdollistajana kulttuurialalla.

Fine Arts  
-opintopolku 

Haku syksyn 2014 opintoihin on jo sul-
keutunut, mutta TAMKin opetustar-
jontaan kuvataiteen koulutuksen lo-
pettamisesta nousseen kohun jälkeen 
kompromissiratkaisuna ilmestynyt Fine 
Arts-opetuspolku on vielä suunnittelu-
vaiheessa. Muiden suuntautumisvaih-
toehtojen opetussuunnitelmien olles-
sa jo valmiina koulutuspäällikkö Timo 

Kulttuuripalveluista vastaava apulaispormestari Olli-Poika Parviainen tutustui viimeisinä aukiolopäivinä TAMKin lopputyönäyttelyyn.  Kuvan tilateos: 
Elina Ylhäinen: Äitini kasvit. 

Kivikangas kertoi maaliskuun lopus-
sa, että Fine Arts -kokonaisuuden ope-
tussuunnitelman luonnosta on juuri 
esitelty neuvottelukunnalle. Hän arvioi 
opetussuunnitelman olevan myös Fine 
Arts -kokonaisuuden puolesta valmis 
huhtikuun loppupuolella.

Odotellessa lopullista opetussuunni-
telmaa on hakijoille tarjottu referenssi-
nä tulevan koulutuksen sisällöstä aino-
astaan Media and Arts -kokonaisuutta 
kuvaava esittely. Useimmat oppiaineen 
esittelyssä luetelluista osaamisalueista 
kuitenkin kuvaavat enemmän saman 
tutkintonimikkeen alla olevien inter-
aktiivisen median (Interactive Media) 
ja musiikkituotannon (Music Producti-
on) suuntautumisvaihtoehtoja. Uuden 
oppiaineen sisällössä näkyy trendinä 
taiteen kaupallistuminen ja välinearvo. 
Perinteiset taiteen tekemisen taidot ja 
erityisesti taiteen sisällölliseen tekemi-

seen liittyvät taidot puuttuvat ainakin 
tästä kuvauksesta. Hakusivustolla lue-
tellaan, mihin tehtäviin median ja tai-
teen koulutusohjelmista valmistuneet 
ovat työllistyneet. Nyt puhutaan im-
perfektissä - uudesta opetusohjelmas-
ta valmistuneiden työllistymisestähän 
varsinkaan kuvataiteen osalta ei tässä 
vaiheessa ole kuin hypoteeseja.

Uuden englanninkielisen koulutus-
ohjelman tutkintonimike on muotoa 
Bachelor of Culture and Arts. Ammatti-
korkeakoulun englanninkielinen tutkin-
tonimike ei eroa aikaisemman Kuvatai-
teilija (AMK) nimikkeen kansainvälisessä 
käytössä olleesta englanninkielisestä 
versiosta. 

Teksti ja kuvat Anne Lehtelä

Tampereen Autonominen taidekoulu:
http://autonominen.wordpress.com/
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Vesa Varrela on tehnyt pitkän uran koulutustyössä muun muassa TAIK:ssa, TTVO:ssa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa. Vapaana taiteilijana hän 
keskittyy muotoilun ja kuvanveiston lisäksi lasitöihin. 
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Vesa Varrela aloitti kolmivuotiskau-
tensa Taiteen edistämiskeskuksen vi-
suaalisten taiteiden läänintaiteilijana 
vuoden 2014 alussa. Hänellä on vank-
ka tuntuma sekä taiteilijan arkeen että 
päättäjien kanssa toimimiseen. 

– Läänintaiteilijan työkenttä on laa-
ja. Siihen kuuluvat kuvataiteen lisäksi 
muotoilu ja taideteollisuus, joten intres-
sejä on joka lähtöön, Varrela kertoo.

Työn keskiössä on prosenttitaiteen edis-
täminen valtakunnallisesti. Varrelalla on 
vahva usko pirkanmaalaiseen osaamiseen. 

– Kun puhutaan vaikka lähiruuasta, 
niin miksei myös puhuttaisi lähidesig-
nista. Sen sijaan että tuotaisiin taidetta 
muualta, tuodaan esiin se osaaminen 
mikä meillä on sekä materiaaleissa, 
tuotannossa että designissa. Tampe-
reella on valtavasti hankkeita meneil-
lään koko ajan, niihin täytyy vain tart-
tua ja päästä mukaan, Varrela sanoo. 

Prosenttitaiteen periaate, jossa kaik-
keen julkiseen rakentamiseen sisältyvät 
myös taidehankinnat, on tähän men-
nessä toteutunut Tampereella vaihte-
levasti. Moniin muihin kaupunkeihin 
verrattuna kurottavaa riittää.

– Asiasta on tehty helmikuussa valtuus-
toaloite ja nyt seurataan, miten sille käy. 
Positiivinen päätös olisi ensimmäinen 
askel siihen, että prosenttiperiaate alkaa 
oikeasti toimia ja että siihen sitoudutaan 
kokonaisvaltaisesti, Varrela toteaa.

Monikulttuurisuus 
mukaan vahvemmin

Läänintaiteilijan yhtenä roolina on 
olla silta taiteentekijöiden ja poliit-
tisten päättäjien välillä. Varrelalla on 
tästä vankka kokemus: hän toimi vuo-
desta 1990 lähtien Taiteen ja viestin-
nän oppilaitoksessa taiteen lehtorina 

sekä oppilaitoksen eli TTVO:n histori-
an viimeisenä rehtorina. Ammattikor-
keakouluun myöhemmin liitetyn yksi-
kön yliopettajana ja yksikönjohtajana 
hän oli kaikkiaan kymmenisen vuotta. 
Kolmetoista viime vuotta hän on työs-
kennellyt vapaana taiteilijana. 

Hän uskoo verkostoitumiseen ja mah-
dollisuuksien jakamiseen. 

– Olen aina halunnut suuntautua 
muuallekin kuin Suomeen, tehdä töitä-
ni maailmalle. Kun tätä kautta on syn-
tynyt yhteyksiä, haluan että ne avaavat 
ovia muillekin. Se millä kaikilla tavoin 
kansainvälisyys ilmenee läänintaiteilijan 
työssä, on vielä hahmottumatta, koska 
työ on vasta alussa, Varrela sanoo. 

Monikulttuurisuus on läänintai-
teilijalle teemana tärkeä.  

– Erilaisuuden pelko on jostakin 
syystä juurtunut syvälle meihin 
suomalaisiin. On tärkeää tuoda 
esiin myös niiden ihmisten töitä, 
joilla on jokin muu kulttuurinen 
tausta. Se tuo aina jotain uutta, jo-
tain mielenkiintoista. Olen varma, 
että heidän joukostaan löytyy hui-
keita tekijöitä. Esimerkiksi vuoden 
2015 Pirkanmaan Triennaalin yh-
teydessä tämä voitaisiin toteuttaa 
isosti, Varrela hahmottelee. 

Myös taiteilijayhteisö itsessään on 
marginaaliryhmän asemassa. Taiteili-
joiden keskinäinen solidaarisuus pai-
nottuukin Varrelan puheessa. 

– Turhan usein toisen mahdol-
lisuudet koetaan itselle uhkaksi 
ja tämä on tuttua myös taiteilija-
yhteisössä. Meidän täytyy osata 
käyttäytyä niin, ettemme syö omaa 
tulevaisuuttamme. On paljon esi-
merkkejä siitä, miten taiteilijoiden 
välinen eripura on vahingoittanut 
mahdollisuuksia, joista kaikki olisi-
vat voineet hyötyä. Loistavana esi-

merkkinä yhteistyön voimasta on 
Ruotsissa 2009 tehty MU-sopimus 
(Medverkans- och utställningser-
sättning), jossa ensimmäistä kertaa 
määritellään kuvataiteilijoille mi-
nimipalkkio taidenäyttelyä varten 
tehdystä työstä.

Ei virkavirhepelkoa

Uusia prosenttitaiteen parissa työs-
kenteleviä läänintaiteilijoita on 
yhteensä yhdeksän. Yksi tuoreista 
saavutuksista on taiteen ottaminen 
mukaan Rakennustieto Oy:n RT-kor-
tistoon. Sitä on valmisteltu jo vuo-
sia. RT-kortistossa annetaan suosi-
tuksia ja ohjeistusta rakentamiseen 
ja nyt on olemassa myös ohjeistus 
siihen, miten hankitaan taidetta.

– Olen ehdottanut, että tehtäisiin 
ohjeistus siitäkin, mitä tämä tar-
koittaa taiteilijalle. Tämä toteutet-
taisiin yhdessä liittojen ja yhdistys-
ten kanssa. Sitä tarvittaisiin, koska 
tilausteosten tekemisessä tulee jat-
kuvasti haasteita eteen kokeneille-
kin toimijoille, Varrela kertoo. 

Muun muassa Kuvanveistäjäliittoon, 
Ornamoon ja Tampereen Taiteilijaseu-
raan kuuluva Varrela sanoo läänintai-
teilijana olevansa hyvässä asemassa 
tiedonkulun edistämisen kannalta.

– Saan eri puolilta viestejä, joita sit-
ten suodatan ja laitan eteenpäin heti 
kun tuntuu, että muidenkin kuuluisi 
tietää niistä. On erikoista, että joistakin 
asioista ei haluta kertoa, vaikka ne ovat 
julkisia. Minulla ei ole enää virkavirhe-
pelkoa. Tärkeintä on avoimuus, Varrela 
sanoo. 

Läänintaiteilija 
uskoo lähidesigniin

Teksti ja kuva Riikka Laitinen
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Olin esiintymässä performanssitapah-
tumassa Galleria SIC:ssä Helsingissä. En 
ole ikinä tehnyt performanssia muuten 
kuin spontaanisti hulluillen, jonkun il-
lanvieton ohessa, mutta nyt kutsuttiin 
todellakin virallisesti mukaan esiinty-
mään ja koska kutsun esittäneet taiteili-
jat ovat vanhoja kavereita, kivoja ja hie-
noja ihmisiä, niin lupauduin mukaan. 

Luulin, että kaikki muutkin esiintyjät 
ovat noviiseja. Eivät olleet: esiintyjälis-
tassa oli monta tunnettua alan nimeä. 
Henkinen rimani alkoi hermostuttavasti 
nousta, mutta jotenkin sain sen laske-
maan kohdilleen sillä perusteella, että 
paineet ovat turhia, kun olen kuitenkin 
pelkkä taidemaalari. Olin silti jännitty-
nyt, kun päivä koitti ja vuoroni tuli.

Konttasin polvillani lattialla kuraisissa 
raksahaalareissa ja silkkisessä aamuta-
kissa mölisten tarinani ja siirrellen sa-
malla kahdella tasoituslastalla sorakasaa 
edestakaisin. Lopuksi koputtelin puu-
kon kahvalla lattiaa huhuillen samalla 
tuleeko mistään vastausta. Tein sorasta 
päänalusen, työnsin peukun suuhun, 
levitin aamutakin makuualustaksi ja 
kävin betonilattialle pitkälleni nukku-
maan. Aplodeja tuli valtoimenaan.

Olin tyytyväinen esitykseeni. Olo oli 
huojentunut, suorastaan euforinen. 

Itsensä likoon ja auki pistä-
minen yleisön edessä oli va-
pauttavaa. Siinä ylittyi esto 
munata itsensä julkisesti, ja se 
tuntui hyvältä. Jääköhän sii-
hen riippuvaiseksi? Kiertelisi 
vain esiintymässä missä voi, 
ei niinkään sanoman vaan hy-
vien jälkifiilisten vuoksi.

Minä jäin riippuvaiseksi es-
tojen ylittämisen tunteeseen, 
ja menin värjäämään hiukse-
ni latvoista hunajan värisiksi. 
Tämä oli iso askel miehisyy-
delleni. Olen nimittäin pitänyt 
tukan kauniimmaksi värjää-
mistä miehelle turhamaisena 
toimintana, mutta nyt, kes-
ki-ikäisenä, haluan purkaa 
egoani ja purkutyöni alkaa 
sukupuolirooleihin liittyvistä 
pinttyneistä asenteista.

Oli toinenkin, oikeastaan 
edellisen kanssa päinvastainen syy vär-
jätä hiukset. Taideyliopistojen rehtori 
Tiina Rosenberg arvosteli Hesarin kuu-
kausiliitteen viime vuotisessa haastat-
telussa Beethovenin ja Strindbergin 
hiusmalleja. Hänen mukaansa heidän 
kohti taivaita hiponeet kiharapilvensä 
olivat keino rakentaa myyttisen miesne-

ron imagoa ja Strindbergin tapauksessa 
myös liian pienen pään peittelyä.

Minulla on samanlainen hiuslaa-
tu kuin Beethovenilla ja Strindber-
gillä. Paksu, kihara ja tumma, mutta 
pientä päätä en voi hiuksilla peitellä, 
koska pääni on suuri: otsan kohdalta 
ympärysmitta on 59 cm. Pidemmillä 
hiuksilla olen näyttänyt isohattuiselta 
mieheltä, kunnes vaalensin latvat ja 
vaikutelma muuttui eteerisemmäksi.

Vielä ei ole kuitenkaan tuntunut 
myyttiseltä miesnerolta kuin hetkit-
täin, mutta jatkan kasvattamista. Siis-
tiä lyhyttä tukkaa saa nimittäin koko 
ajan trimmata, että sen saa pysymään 
sopivan sukupuolineutraalina. 

Hyvää kevättä kaikille! Myös kaljuille.

Performanssia ja 

hiuspolitiikkaa

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

Tarmo Paunu
Kuvassa Paunun maalaus  

Mörkö, Bogeyman
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Kari Tuisku: Surun Olemus - Rakkaus, 2011, lasi, vesi, teräs,  17 
x 31 x 10, Wihurin kokoelmat

22.6.-8.7.  
”Taiteilija vailla nimeä”, 
Tampereen Taiteilija-
seuran kesänäyttely

12.7.-28.7.  
Galleria:  Erika Adamsson 
Studio:   
Urpu-Elina Korhonen
  
2.8.-19.8.  
Galleria:  Sampsa Indrén
Studio:  Anu Halmesmaa 

23.8.-9.9.  
Galleria: Virve Lilja 
Studio:  Kari Tuisku 

13.9.-30.9.  
Backlight 
Photo Festival 2014

4.10.-21.10.  
Ilkka Virtanen

25.10.-11.11.  
Galleria:  Mailis  Saralehto 
Studio:  Marita Mikkonen

15.11.-2.12.  
Galleria: Simo Ripatti
Studio:   
Anssi Jääskeläinen

5.12.-21.12.  
Talo täynnä taidetta  
-teosmyyntitilaisuus

Anu Halmesmaa: Pää Pilvissä, 2013, mdf-levy, miranol, 
110 X 85 cm. Luon installaatiomaisia kokonaisuuksia, 
jotka toteennuttavat luomaani Made in Mymind -maa-
ilmaa. Olen pitkään työstänyt tekonahkaa, josta ompe-
len käsin isoja, pehmeitä kokonaisuuksia. Luon niistä 
jokaiseen näyttelyyni muuttuvan kokonaisuuden.

Erika Adamsson: Suuret ikäluokat 2014, 104 x 104, öljy 
akryylilevylle. Tutkin maalauksissani suuria ikäpolvia 
ja vanhenemista ja etsin kontrasteja vanhan, harmaan 
ja hitaan sekä sen maailman välillä, joka on ympärillä 
edelleen värikäs. Olen käyttänyt maalauksissani lähtei-
nä mm. pieniä, mustavalkoisia valokuvia sotien jälkeen 
syntyneiden miesten lapsuudesta ja nuoruudesta. 

Virve Lilja: Kukkulan kuningas, 2014, akryyli ja öljy kankaalle, 
30 x 30cm

loppuvuosi 2 0 1 4

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

vapaa 

pääsy

Marita Mikkonen: Varjoisa ranta, 
2013, kivilitografia, väritelaus 
puulaatalta,  52,5x64 cm. Mai-
seman kuvaaminen on minulle 
symbolistista, kuvat peilaavat 
tunnetiloja. Tunnelmat vaihte-
levat rauhasta mystiseen pelot-
tavaan hämärän laskeutuessa 
ympäristöön.

Mailis Saralehto: Onnenpyörä - Wheel of Fortune, 2012-2013, hamahel-
met, ohjelmoidut ledit, pvc, puu, 150 x 150 cm. Teokset käsittelevät eu-
rooppalaista myöhäiskeskiajan ja renessanssin maailmankuvaa nykyajan 
dekadentissä, elämyshakuisessa hengessä. Tie vie Montmartren ja Père 
Lachaisen hautausmaille, Rouenin luuhuoneille ja savuaville rovionjään-
teille ja goottilaisen kirkon metamorfoosiin.

Ilkka Virtanen: Plan B, 
Kaksineuvoinen III, 2014, 
haapa, 180 x 70 x 35 cm

Anssi Jääskeläinen: David - tyyni, rauhallinen, 2011, piirros, öljyväri, pel-
lavaöljyvernissa paperille, 113 x 76 cm. Näyttelyn teema on arvokkuus. 
Niin kauan kun muistan, minua ovat kiinnostaneet inhimillisyyden 
perusominaisuudet, kuten arvokkuus. Halu käsitellä aihetta 
lähtee järkytyksestä, jonka toisen ihmisen arvokkuuden 
halventaminen minussa synnyttää, halu vastustaa 
kyynisyyttä. Sitä paitsi satun pitämään suurista ja 
vakavista teemoista.

Simo Ripatti: Varasto, 2014, puu, valaisimet. ”Varasto” viittaa löyhästi 
siihen, mitä ymmärrän varastona. Galleriatilaan kuljetaan lautaraken-
teisen varastokomeron kautta. Näyttely-yleisö toimii gallerian ja tai-
teilijan varastona, mahdollistaen hänen toimimisensa, mutta yleises-
ti katsottuna koko taidekentän ja yhteiskunnan toiminnan. ihmiset 
saapuvat näyttelyyn varastosta ja pois lähtiessään palaavat sinne.

22.6.-8.7.  
”Taiteilija vailla nimeä”, 
Tampereen Taiteilija-
seuran kesänäyttely

12.7.-28.7.  
Galleria:  Erika Adamsson 
Studio:   
Urpu-Elina Korhonen
  
2.8.-19.8.  
Galleria:  Sampsa Indrén
Studio:  Anu Halmesmaa 

23.8.-9.9.  
Galleria: Virve Lilja 
Studio:  Kari Tuisku 

13.9.-30.9.  
Backlight 
Photo Festival 2014

4.10.-21.10.  
Ilkka Virtanen

25.10.-11.11.  
Galleria:  Mailis  Saralehto 
Studio:  Marita Mikkonen

15.11.-2.12.  
Galleria: Simo Ripatti
Studio:   
Anssi Jääskeläinen

5.12.-21.12.  
Talo täynnä taidetta  
-teosmyyntitilaisuus
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Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014

www.taidevari.fi

Joko tunnet
GALLERIA VILLA ARMAAN ?

Tämä funkkistalo tarjoaa upeat näyttelytilat 
150 m/2  edullisesti, ja kiinnostuneet  

vierailijat ympäri vuoden  
Kangasalla, Pikonlinnassa. 

Kysy tarjous ja galleriakuvat 
galleria.villa.armas@gmail.com

www.facebook.com/Galleria Villa Armas

Korkealaatuiset kotimaiset 

grafiikkaprässit  

suoraan valmistajalta.

Halepress Workshop Tmi Pertti Komujärvi 
Pillinkankaantie 87 46800 MYLLYKOSKI 

Puhelin: 0400-351488 
Mail: pertti.komujarvi@gmail.com  

tai pertti@komujarvi.fi 
Kotisivut: Halepress.com ja Komujarvi.fi

Etsaus- ja litografiaprässit niin 
harrastajille, koulutyöhön 
kuin ammattikäyttöönkin  

vuodesta 1980.
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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.



311 - 2014  täydellinen ympyrä      



Taidekeskus 
Mältinranta

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

Tampereen Taiteilijaseura ry  
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.

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


