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Suomi juhlii ja viettää riemukasta 100-vuotisjuhlavuottaan. Tampereen Taiteilijaseura osallistuu juhlaan ja
kunnioittaa aikaisempien polvien kuvataiteilijoita kesänäyttelyin teemalla Uusin silmin.
Anne Paldanius on kirjoittanut taidehistoriallisella otteella näyttelyn esittelytekstin. Näyttelyihin
valikoituneet taiteilijat ovat poimineet taideteoksensa
eri kokoelmista. Nämä kohtaamiset vaativat tilaa ja
aikaa; asioiden on annettava tapahtua, toista on pysähdyttävä kuuntelemaan. Näyttelyissä tämän päivän
tekijät ovat antautuneet kuvalliseen dialogiin vanhojen, näyttelyihin valikoituneiden mestareiden kanssa.
Näistä kohtaamisista ja tulkinnoista saamme nauttia
Taidekeskus Mältinrannassa, Hiekan taidemuseossa ja
Emil Aaltosen museossa.
Miksi juuri tietty teos innostaa ja kiinnostaa, kenties ihastuttaa tai vihastuttaa? Hermeneutiikan periaate
on, että ymmärtäminen lisääntyy tulkinnan kautta. Ymmärtämisen halussa on keskeistä oma kuvallinen tulkinta
alkuperäisestä teoksesta. On hyvä muistaa, että ikiaikainen tapa on ollut tutkia ja oppia mestareiden kädenjälkeä
jäljittelemällä sekä taiteen että käsityöläisen ammatti.
Mikko Snellman jutullaan Undergroundin katveesta design-tuotteeksi ja toimittaja Riikka Laitinen
pohtivat aikamme underground-taiteen luonnetta ja
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ilmentymiä. Siinä on usein jotain tuttua ja ripaus outoa. Logiikkana on usein siirtyminen asteittain marginaalista keskiöön. Instituutio kaipaavat tuoreutta ja
vastavoimaa. Tänään marginaalissa, huomenna osa yhteistä ja hyväksyttyä. Kun pääsee julkisen rahoituksen
piiriin, niin on jo matkalla instituutioiden kategoriaan
– eteenpäin tai samalla ”parasta ennen leima” näkyy jo.
Kuvantekijä Petri Seppä jatkaa kolumnistina ja perinteinen taidelainaamokatsaus sekä Manchesterin perheresidenssin esittely saavat osansa palstatilasta. Lehdessä kerrotaan myös Khronoksen talon kuulumiset.
Lukuvihjeeksi antaisin tänä juhlavuonna Markus
Leikolan järkälemäisen, lähes 1000-sivuisen tiiliskiviromaanin Uuden maailman Katu (WSOY 2016). Kirjailija Leikola toteaa; ”Kirjani kertoo yhden vaihtoehtoisen
selityksen sille, miten olemme tulleet tähän päivään”.
Juha Merta

Kirjoitta ja on Tampereen Taiteilijaseura ry:n
puheenjohta ja ja Täydellinen ympyrä -lehden päätoimitta ja.
juha.merta@uta.fi
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Uusin
silmin

Teksti: Anne Paldanius

Tampereen Taiteilijaseuran Uusin silmin -ryhmänäyttelyn konsepti on yksinkertainen: taiteilija sai valita minkä tahansa suomalaisen taideteoksen, joka on
valmistunut 1910-luvun jälkeen, ja luoda siitä oman kommenttinsa haluamallaan tavalla. Mukaan valikoitui kolmekymmentä seuran taiteilijaa, jotka puolestaan tekivät teoksensa kolmenkymmenen taiteilijan tuotannosta.

J-P Köykkä: Lakeuden kutsu, 2015, sekatekniikka vanerille, 150 x 200 cm
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Sata vuotta suomalaista taidetta on teosmäärältään valtava
alue. Taiteilijat ovat tarttuneet hienosti haasteeseen ja löytäneet kommentoitavia teoksia itsenäisyytemme jokaiselta
vuosikymmeneltä. Nämä historian varrelta poimitut teokset antavat mielenkiintoisen ilmaisun niin Suomessa tapahtuneille historiallisille ja taidepoliittisille mullistuksille
kuin kansainvälisille virtauksille. Tälle aikajanalle mahtuu
suomalaisuuden symboleiksi nousseita merkkiteoksia
ja intiimejä kuvauksia suomalaisesta perusarjesta. Sotavuosien synkät sävyt, ranskalaisen värimaalauksen myötä
syntynyt väri-ilottelu, tiukka konstruktivismi ja radikaali
yhteiskuntakritiikki ovat myös mukana Suomen taiteen
satavuotisessa historiassa.

lahdella. Hänen työtehtäviinsä kuului Simbergien Tompojasta huolehtiminen. Samana kesänä Hugo Simberg
ikuisti Hilman maalaukseen, jossa hentoinen Hilma
seisoo navetan ovella ja pitelee sylissään Bunka-karitsaa.
Simbergin tavoin Paula Ollikainen kokee
omassa taiteessaan tärkeäksi ihmisen suhteen eläimiin
ja ympäristöönsä. Ollikaisen maalaus on tilannekuvaus
koiranäyttelystä, jossa Hilman ikäinen tyttö pitelee koiraa sylissään. Tapahtuman paikkana koiranäyttely kuvaa
melko uutta ilmiötä, jossa eläimestä on tullut kumppani ihmisen harrastuksiin. Sadassa vuodessa ihmisen ja
eläimen suhde on suuresti muuttunut. Hilman aikana
eläintä, koiraa lukuun ottamatta, pidettiin maatalousyhteiskunnassa pääsääntöisesti ruuan lähteenä, vartijana tai
vetojuhtana. Eläinten pitäminen pelkästään seuralaisina
liittyy 1800-luvun kaupungistumiseen ja uusiin humanistisiin käsityksiin, mutta vasta modernina aikana lemmikkieläintä on alettu pitää omistajansa seuralaisena, jota
kohdellaan kuin omaa lasta.

Emigrantteja ja lammastyttöjä
vuosisadan alusta
Näyttelyssä 1910-luku piirtyy esiin kahden ikonimaisen
taiteilijan kautta. Helene Schjerfbeck oli 1910-luvulla
jo siirtynyt taiteessaan askeettissävyiseen, tyyliteltyyn
henkilökuvaukseen. Hänen Emigrantti-maalauksessaan
vuodelta 1917 oli mallina kreivitär Marina de Heyden,
venäläinen hovinainen ja aikansa kohukaunotar, joka
vuosina 1917-1918 oli Hyvinkäällä paossa rakkausseikkailunsa aiheuttamaa skandaalia. Hän pyysi Schjerfbeckiä maalaamaan itsestään muotokuvan, mutta ei
koskaan noutanut kuvaa. Vuosikymmeniin maalauksen
alkuperäistä mallia ei tiedetty.
Erno Peltosen maalaukset ammentavat paljon
vahvoista henkilökuvista ja muotokuvan tematiikasta.
Hänen Uusin silmin -teoksensa lähtökohtana on sanomalehdessä ollut kuva, jossa ikääntynyt Marina de
Heyden katsoo Schjerfbeckin maalauksesta otettua valokuvaa tunnistaen muotokuvassa nuoren itsensä. Matka
muistoihin on alkamassa.
Schjerfbeckin henki on vahvasti läsnä Peltosen versiossa. Schjerfbeck ei päästänyt katsojaa lähelle
mallejaan, vaan he tuntuvat uppoavan omiin ajatuksiinsa katsojasta välittämättä. Peltosen maalauksen malli tekee samoin. Peltonen saa meidät katsojat proustilaiseen
vireeseen, jossa aistimme ajan kerrostumat ja muiston
reitit ajan virrassa, mutta meidät on moninkertaisesti etäännytetty alkuperäisestä tapahtumasta. Katsommehan me maalausta pressikuvasta, jossa malli katsoo
omasta muotokuvastaan otettua valokuvaa.
Hugo Simbergin vaikuttava Lammastyttö-maalaus Emil Aaltosen museossa inspiroi useampaa taiteilijaa
tekemään version siitä. Alkuperäisen teoksen mallina oli
12-vuotias Hilma Ylä-Outinen, joka kesällä 1913 työskenteli pikkupiikana Niemenlautan kartanossa Viipurin-

Näyttelyssä on mukana
kolmekymmentä taiteilijaa
ja taiteilijaryhmää:
B&C ensemble, Sebastian Boulter,
Anne Hakala, Katri Heinänen, Lars
Holmström, Anna Hyrkkänen, Emmi
Kallio, Sanna Kauppinen, Krister Gråhn
& Hannamari Matikainen, Mirja Kurri,
J-P Köykkä, Anne Lehtelä, Paula
Mikkilä, Katri Mononen, Hanna
Oinonen, Paula Ollikainen, Paananen
& Ulvila, Anna Pekkala, Erno Peltonen,
Helena Pokkinen, Hannu Riikonen,
Helge Riskula, SA Salmela, Marjo-Riitta
Sasi, Minna Soraluoma, Juhani Tuomi,
Kati Valkonen, Meri Westlin, Marje
Viitala ja Ilkka Väätti.
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Toinen kommentti Lammastyttö-maalauksesta
tulee Sanna Kauppiselta, jota Simbergin taiteen mystiikkaa on aina viehättänyt. Lammastyttö-teos valikoitui
mukaan nimen vuoksi. Kauppinen on jo aiemmin teoksissaan maalannut ihmistä eläinhahmoon ja luonut kettutyttöjä, puputyttöjä, karhu-, susi- ja pöllönpoikia. Hänelle tämä kuvaustapa on eläimen sieluun samaistumista ja
kunnianosoitusta luonnolle.

Hiekan taidemuseon kokoelmiin kuuluvassa Aukusti Tuhkan Vuoksi-teoksessa on kuvattu Vuoksen vesistön
varrella oleva mahtava koski. Pienestä koostaan huolimatta
teoksesta aistii vapaana virtaavan kosken kuohut ja jyminän.
Sebastian Boulter kommentoi kolmiosaisessa hiilipiirrossarjassaan jokimaisemien muutosta ihmisen muokattua ja valjastettua
joenuomia. Dramaattinen pauhu on vaiennut ja ihmisen jäljet
näkyvät joen varrella sen virratessa rauhallisesti eteenpäin kohti
betonista uomaansa maan alla, jossa se kesytetään lopullisesti.

Ylevää ja intiimiä 1920-luvulta

kuvannut itsensä päättäväisenä, hattu vinosti otsallaan.
Tämä kuvaa hyvin Thesleffiä, itsetietoista ja radikaalia
naista, joka aikanaan kapinoi taiteen maskuliinista maailmaa vastaan muun muassa leikkauttamalla hiuksensa
lyhyiksi ja pukeutumalla miesten vaatteisiin.
Omakuviaan on näyttelyyn tuomassa myös
Emmi Kallio. Hän perustaa oman teoksensa kahdelle
muotokuvasarjalle: Helene Schjerfbeckin omakuville,
jotka ajallisesti ulottuvat 1880-luvulta 1940-luvulle,
ja Heikki Marilan Luther-muotokuvasarjaan vuodelta
2012. Kallio kertoo, että Schjerfbeck on teoksillaan ja
erityisesti omakuvillaan saanut hänet haluamaan taiteilijaksi jo lapsena. Häntä viehättää erityisesti Schjerfbeckin omakuvista välittyvä ihmisyyden ja olemassaolon pohdinta, jota hän omalla taiteellaan haluaa myös
toteuttaa. Heikki Marila taas on nykymaalareista
eniten vaikuttanut hänen kehittymiseensä taiteilijana. Innoittajina toimivat erityisesti Marilan teosten
rento ronskius ja materiaalisuus, jotka ovat keskeistä
myös Kallion tuotannossa.

Lahjakkaat naiset taiteessamme

1920-luvulla taiteessamme elivät vahvoina kansallinen
taide, ekspressiivisyys ja realistisuus. Eero Järnefeltin komea Koli-maalaus Hiekan taidemuseossa edustaa keskeistä osaa Järnefeltin tuotannossa. Kolin jylhistä maisemista
tuli tärkeä sielunmaisema hänelle itselleen. Järnefeltin aikalaiset näkivät hänen Koli-maisemansa kansallisuusaatteen värittäminä, ja ylväästä luontonäkymästä tuli koko
kansakuntamme ainutlaatuisuuden symboli.
Meri Westlin on syntynyt Joensuussa ja Koli oli
hänen nuoruudessaan perheen jokakesäinen matkailukohde. Häntä kiehtoo tämän saman paikan kohtaaminen
eri ajassa, niinpä hän on tehnyt näyttelyyn
oman versionsa Kolin mahtavista maisemista muuttaen värimaailman omien lapsuudenmuistojensa sekä oman nykymaalauksensa paletin mukaiseksi.

1900-luvun alussa suomalaisten naistaiteilijoiden tuotanto oli
kansainvälisen mittapuun mukaan poikkeuksellisen korkeatasoista. Näiden naisten joukossa oli Suomen taiteen rohkeimpia ja ennakkoluulottomimpia taiteilijoita. Sigrid Schaumanin
maalaaminen pääsi todella vauhtiin hänen päästyään eläkkeelle
1940-luvun lopussa. Vaikka hänen maalauksensa pohjautuivat
aina todelliseen maisemaan, ääriviivat tuntuvat katoavan ja ulkoisen todellisuuden tilalle nousee sisäinen näkeminen. Helena
Pokkinen tunnistaa Schaumanin taiteessa samaa merkitystä,
mitä hän itse taiteellaan haluaa ilmentää. Hänen öljyvärein kier-

Uusin silmin -näyttelyyn tarjottiin ennätysmäärä teoksia kommenttina taidegraafikko
Aukusti Tuhkan vedoksille ja piirroksille.
Sota-aikana Tuhka oli armeijan palveluksessa taiteilijana, ja sota hallitsi tuolloin hänen
teostensa aihemaailmaa. Tuhkan tehtäviin
kuului muun muassa rintamapiirtäjänä toimiminen ja hän dokumentoi maisemissaan
sodan synkkiä jälkiä.
Tuhkan Summa-nimisen puupiirroksen sotaisat varjot ovat mukana Anna Hyrkkäsen
pyöreässä reliefimäisessä teoksessa Kaikki elämäni hetket.
Mustaan, kiiltävään taustaan kiinnitetyt pienet veistoselementit vievät ajatukset lintuperspektiiviin, kaukaisuudesta
katsottuun näkymään, jossa sodan runtelema eloton taistelutanner voidaankin nähdä uusin silmin avaruudessa loistavana tähti-muodostelmana. Konkreettinen on muuntunut
ajattomaksi ja loputtomaksi maailmankaikkeudeksi.

rätysvanerille maalatut teoksensa ovat syntyneet koettujen maisemaelämysten sekä sisäisten tuntemusten kautta.
Marjo-Riitta Sasin hattupäisen omakuvan taustalta
löytyy Ellen Thesleffin Hattupäinen omakuva vuodelta 1935.
Thesleffin varhaisimmat omakuvat 1890-luvulta syntyivät omakohtaisesta tunne-elämyksestä. Isän varhainen
kuolema näkyy suruna tummasta taustasta nousevissa kasvoissa. Vuoden 1935 omakuvassa taiteilijatar on
6

Vionojan ikkunanäkymät
uusin silmin

Väriä, valoa ja
tiukkaa muotoa
1950-luvulta
Lars Holmström: Silentium I–III G, digitaaligrafiikka,
150 x 90 cm

Aukusti Tuhka –
näyttelyn
suosituin taiteilija

ti, jota kiehtovat historia ja uskonto, erityisesti symbolit
ja pyhät paikat. Hän kerää systemaattisesti aineistoa
lähinnä antiikin ja keskiajan kuvista, joista tekee oman
tulkintansa geometrisiksi abstrakteiksi maalauksiksi. Tähän näyttelyyn hän tekee kunnianosoitukset kolmelle
abstraktin taiteen mestarille, Sam Vannille, Lars-Gunnar
Nordströmille ja Juhana Blomstedtille, jotka kaikki ottivat taiteeseensa vaikutteita ajankohtaisista kansainvälisistä taidesuuntauksista.

Keski-Pohjanmaalta kotoisin oleva Veikko Vionoja
edustaa 1950-luvun taiteessa toista ääripäätä, taiteemme kansallista perinnettä. Hänen tyypillisiä aiheitaan
olivat pohjalaiset maisemat, joita usein katsotaan ikkunasta käsin. Vionoja teki taidettaan samaan aikaan, kun
suomalainen yhteiskunta koki siirtymän maaseudulta
kaupunkielämän rytmittämään maailmaan. 1950-luvun modernististen virtausten keskellä hänen rauhalliset
maisemansa olivat muistoja herättäviä, todellisia suomalaisia sielunmaisemia.
Veikko Vionojan tavoin Hanna Oinosen taiteen lähtökohtana ovat hänen omaan henkilöhistoriaansa liittyvät materiaalit ja paikat. Oinonen on taiteilija, joka ei rajoita tekemistään tiettyyn tekniikkaan
tai materiaaliin, vaan käyttää yhtä lailla grafiikkaa,
ompelua ja kirjontaa kuin lasia, valoa ja tekstiä. Hiekan taidemuseoon sijoittuva teos muodostuu mustiksi
spreijatuista terälehdistä. Oinonen on ottanut Vionojan maalauksessa kukoistavan kasvin oman teoksensa
lähtökohdaksi. Hänen versiossaan kasvi on kasvanut
suuremmaksi ja levittäytynyt köynnösmäisesti Hiekan
taidemuseon ikkunaseinälle.

1950-luku esiintyy Uusin silmin -näyttelyssä monipuolisesti.
Vuosikymmen oli taiteessamme uudistusten aikaa. Kulttuurialalle virisi suuri optimismi,
vaikka olot maailmalla olivat
kaikkea muuta kuin ihanteelliset. Suomalaiset taiteilijat olivat
jo vuosikymmeniä joutuneet
kamppailemaan ahdasmielisessä ilmapiirissä saadakseen kansainvälisiä virtauksia läpi. Vasta
1950-luvulla astui esiin nuori
taiteilijasukupolvi, joka ei enää
tyytynyt vanhoillisten auktoriteettien määräilyyn.
1950-lukua on Suomessa tapana pitää abstraktin taiteen vuosikymmenenä,
vaikka hallitseva tyyli oli värien varaan tukeutuva abstrahoitu luontoaiheiden kuvaus. Prisma-ryhmä perustettiin vuonna 1956. Sen perustajat olivat jo varttuneita
taiteilijoita ja heitä yhdisti kansainvälinen, erityisesti
Ranskaan suuntautunut taidekäsitys, joka tähdensi valon ja värin merkitystä. Uusin silmin -näyttelyssä viisikymmenlukulaista modernismia kommentoi Ilkka Väät-

Mänty metaforana
Tamperelainen Matti Petäjä oli puupiirtäjä ja hänet
tunnetaan myös serigrafian uranuurtajana Suomessa. Lars Holmström on ottanut Silentium-teossarjansa
lähtökohdaksi Petäjän Mänty-vedoksen vuodelta 1950.
7

polttamalla. Alkuperäinen Atlas-tyttö
on tehdastyöläinen ompelimossa, mutta
kuka tietää, minkä alan ihminen Mirja
Kurrin Atlas-tyttö on. Ehkäpä hitsaaja?
Uutta tekniikka on myös Krister Gråhnin ja Hannamari Matikaisen
yhdessä kehittämä silikonivedostekniikka, jossa kolmiulotteisia esineitä ja asioita voidaan vedostaa grafiikan syväpainomenetelmällä kaksiulotteiselle pinnalle.
Menetelmä toistaa vedostettaessa pinnan tarkasti, vaikka prässin paine litistää
ja vääristää itse muodon. Uusin silmin
-näyttelyssä on heidän mielenkiintoinen
tulkintansa kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen Kekkonen-patsaasta vuodelta 1967.
Helena Pokkinen: Tallattu polku on lämmin ja tuore, 2017,
öljy kierrätysvanerille ja löytöpuu, 57 x 87 cm

Underground ja
yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Alastomaan maisemaan on jäänyt törröttämään yksinäinen kuollut mänty. Holmströmiä askarruttavat teoksen
taustalla olevat merkitykset. Sen valmistumisen aikoihin
sodan päättymisestä oli kulunut vain kymmenen vuotta ja Eurooppa oli raunioina. Oliko teos metafora aikakauden tilanteesta, kaiken katoavaisuudesta vai jostakin
henkilökohtaisemmasta? Holmström rinnastaa kuolinkamppailua käyneen männyn siihen taisteluun elintilasta, jota paraikaa käydään suomalaisissa metsissä. Hän on
kuvannut yli kymmenen vuoden ajan Tohlopin järven
rannan suojelualueen puustoa ja kertoo, että alueella on
käynnissä luonnonvalinta, pyrkimys kohti valtaa ja valoa. Lopussa on yksinäisyys ja hiljaisuus – Silentium.

1960-lukua näyttelyssä edustaa Tukiaisen lisäksi Harro Koskinen. Henkinen ja tyylillinen välimatka näiden
kahden taiteilijan välillä ei voisi olla suurempi. Siinä kun
Tukiainen oli arvostettu monumentaalikuvanveistäjä,
professori ja Pro Finlandia -mitalisti, Harro Koskinen oli
vahvasti mukana suomalaisessa underground-liikkeessä.
Hänet tunnetaan populaarikulttuuria hyödyntävistä yhteiskuntakriittisistä teoksistaan, joista tunnetuin lienee
Sikamessias-maalaus, josta hän sai vuonna 1969 jumalanpilkkatuomion. 1970-luvulla hän sai lisäksi syytteen
Suomen lipun häpäisystä Suomalainen elämänmuoto
-sarjallaan, joka edusti ensi kertaa puhdasta käsitteellisyyttä hänen tuotannossaan.
Koskinen alkoi tällöin pohtia mitä tämä suomalainen elämänmuoto oikein pitää sisällään. Sen monia ulottuvuuksia hän kuvasi erilaisilla lipuilla: sulavilla,
palavilla, vääntyvillä, pullistuvilla ja lentävillä. Maamme taloudellisia kytkentöjä hän kuvasi liikemerkkien
avulla. Näitä liikemerkkejä ja Suomen lippua hyödyntää omissa teoksissaan myös SA Salmela, joka on ottanut Koskisen pahennusta herättäneet teokset työn alle.
Myös hänen lippunsa taipuvat moneksi ja Suomen vaakuna saa uusia ulottuvuuksia.
1970-luvulla suomalaiseen kuvataiteeseen tuli
mukaan muitakin yhteiskunnallisesti kantaaottavia taiteilijoita. Yhteiskunnallista realismia edusti muun muassa
lasten, naisten ja syrjäytyneiden puolestapuhuja, kuvanveistäjä ja taidemaalari Rauni Liukko, jonka Siivoojateoksessa ei hienostella. Siivooja seisoo työvälineidensä
kanssa sellaisena kuin on. Teos on kolmiulotteinen ja

Kuvanveiston innovaattorit
Essi Renvallin Atlas-tyttö on vuonna 1954 valmistunut pronssiveistos Marianpuistossa Pyynikin kupeessa. Tamperelaiseen teollisuuselämään olennaisesti
kuulunut Suomen Trikoo Oy lahjoitti veistoksen kaupungille yhtiön 50-vuotisen toiminnan muistoksi.
Renvall inspiroitui 1950-luvulla Egyptin taideaarteista. Se toi hänen töihinsä monivärisyyden. Veistokset
saivat pintaansa patinointia, kultaa ja kirkkaita värejä. Omintakeinen tyyli oli kansainvälisestikin uutta
omana aikanaan.
Uutta on myös kuvanveistäjä Mirja Kurrin kehittämä metallisekatekniikka, jolla hän toteuttaa oman versionsa Atlas-tytöstä. Hän kääntää teoksen kaksiulotteiseksi
ja ”maalaa” kuvan pellille hitsaamalla, hiomalla ja liekillä
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hyvin konkreettinen.
Katri Heinänen ottaa käsitteellisemmän kannan Liukon teokseen ja miettii teoksessaan itse siivoamistapahtumaa ja sen tuloksia. Siistijä on lyijykynäpiirros, jossa säntillisiin riveihin asetellut ja pikkutarkasti
piirretyt pioninkukat on tuunattu ja puunattu täydellisyyteen saakka. Täydellisyys on kuitenkin saanut särön,
kun huolimaton siistijä on käynyt liian tehokkaasti pintaan kiinni ja pyyhkinyt osan kukista pois. Siistimmekö
elämämme liian puhtaaksi? Facebook levittää täydellistä
kuvaa perheestämme, matkoistamme ja jopa aterioistamme. Kaikki näyttää hyvältä. Sellainen putsaaminen
pyyhkii lopulta kaiken. Olemisen rajoista tulee niin ahtaita, että oma persoona puristuu olemattomaksi.

ja kasvavat eri suuntiin peilikuvamaisen symmetrisesti ja
niinpä ärhäkkä Uho-teoskin uhoaa neljään eri suuntaan.
Emil Aaltosen museoon esille tuleva taiteilijapari B&C ensemblen Unikuvia, uhkakuvia? -teossarja
diginäytölle on kuvattu yhden huhtikuisen iltapäivän
aikana Tampereella Pyhäjärven rannalla. Kuvissa veden
pinta peilaa taivaan tapahtumat. Miltei epätodellinen
kevään kuulas valo maalaa kuvat mielen maisemiksi,
havaintoharhoiksi. Teos perustuu valokuvataiteilija Jorma Puranen Icy Prospect -kuvasarjalle arktisesta maisemasta. Niissä maisema kohtaa samalla lailla maiseman
heijastuksen. Purasen on sanottu teoksissaan pohtivan
ennemminkin ihmisen ja kokonaisten kulttuurien jättämiä jälkiä historiassa, luonnossa ja maisemassa kuin
maisemaa itseään.
Uusin silmin -näyttelyn taiteilijat ovat joutuneet
tekemään taidehistoriallisen matkan menneisyyteen,
mutta he eivät ole jääneet sinne asumaan. Toisen taiteilijan teoksen hyödyntäminen uuden teoksen luomisessa
on parhaimmillaan aktiivinen ja tulkinnallinen tapahtuma, jossa taiteilija joutuu pohtimaan taiteen tekemistä
omaa havaintomaailmaansa laajemmassa kontekstissa.
Myös katsoja joutuu mukaan prosessiin. Tunnistaminen
johtaa yllättymiseen, ajatusprosessi alkaa ja taide on jälleen rikastunut uudella tavalla.

Kuinka
Mouhijärven umpitollosta
tuli pelottava maailmanvaltias?
Muusikkona ja kirjailijana tunnetuksi tullut Martti Innanen alkoi maalata 1970-luvun alussa ja kohosi pian
Suomen ykkösnaivistiksi, joka sai myös kansainvälistä tunnustusta. Innanen kutsui mielellään suomalaisia
umpitolloksi kansaksi. Umpitolloja hän kuvasi myös
maalauksissaan. Mouhijärven umpitollo on ironinen ja
veikeä kuva peruskansalaisesta, jonka voi helposti kuvitella istumaan Esson baariin tupakoimaan ja turisemaan
muiden saman oloisten jössiköiden kanssa.
J-P Köykkä on muokannut Innasen pikkuruisesta umpitollosta kaksi- ja puolimetrisen hahmon,
joka on karistanut kaiken hellyyttävyyden olemuksestaan. Köykän rönsyilevä ja materiaalia pursuileva maalaustyyli korostaa teoksen aineellisuutta ja luo pelottavuutta maalin seasta nousevaan hahmoon. Harmiton
umpitollo on muuttunut hirviömäiseksi olennoksi,
jonka tekosia on vaikea ennustaa. Väistämättä mieleen
tulee meidän aikamme, jolloin vallan huipulle saattaa
nousta hahmoja, jotka ennen vanhaan oli helppo lokeroida umpitollojen kastiin.
Ristiriitaisia tunteita suomalaisessa yhteiskunnassa herättänyt kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä
tunnetaan erityisesti nauta-aiheisista veistoksistaan. Hänen risuista koostettu suurikokoinen Oxman-veistoksensa vuodelta 2001 syntyi Helsingin Vuosaaren Skattan
tilalla, jossa syntyivät myös hänen suurikokoiset peltilehmänsä. Oxman on ollut esikuvana Hannu Riikosen
Uho-veistokselle. Riikonen tunnetaan naivistis-realistisista ja usein myös humoristisista teoksistaan, jotka kuvaavat runsasmuotoisia ihmishahmoja ja eläimiä eri tilanteissa. Hänen uusimpien teosten muodot monistuvat

Näyttely on esillä
kolmessa näyttelypaikassa:
Taidekeskus Mältinranta 17.6.–4.7.2017
Hiekan taidemuseo 18.6.–20.8.2017
Emil Aaltosen museo 16.6.–20.8.2017
Näyttely on osa Suomi 100vuotta
-juhlavuoden ohjelmaa ja ennakoi
samalla myös Tampereen Taiteilijaseuran omaa 100-vuotisjuhlavuotta
vuonna 2020.
Näyttelyä tukee:
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Under g roundin
ka t ve e s ta
de s i g nt u otte e k s i
”The mainstream
comes to you, but you
have to go to the underground.”
Frank Zappa

Teksti: Mikko Snellman
Modernismin taidehistoriaan liittyy kiinteästi
undergroundia muistuttava termi ja kokonainen lahkoliikehdintä, avantgarde. Avantgarde, etujoukot, halusivat
1900-luvun alussa samaan tai ainakin vierekkäiseen poteroon kuin underground hieman myöhemmin, vavisuttaa
ja repiä yhteiskunnallisia instituutioita ja valtavirtakulttuuria, usein hyvin jämähtänyttä porvaristoa. Avantgarde, esimerkiksi dada ja futurismi, onkin helppo nähdä
esihistoriana esimerkiksi punk-liikkeelle ja anarkismille.
Taide vietiin klubeihin, kahviloihin ja kaduille.Hieman
myöhemmin natsit Hitlerin johdolla melkein toteuttivatkin tämän vanhan taiteen, sotasaaliinsa täystuhon.
Avantgardessa Hyvän taiteen, estetismin ja
perinteiseen nojaavan teknisen osaamisen arvot saivat
väistyä uuden ja villin nykyhetken virtaavuuden kokemukselta, usein varsin kehollisessa mielessä. Taiteellinen ilmaisu uudistui rytinällä. Taide oli aktivismia ja
poliittista tietoisuutta. Uusi taide osoitti tietä myös
uuteen maailmaan.
Tom of Finlandin ajankohtainen tapaus selventää undergroundin muuttumista hovikelpoiseksi mielenkiintoisella tavalla. Vuonna 1990, uransa lopulla,
Touko Laaksonen vielä itse ajatteli, että hänen lyijykynäpiirroksensa ovat naiiveja ja vanhanaikaisia, mutta ehkä tulevaisuudessa ihmiset näkevät ne eri tavalla.
Tässä vaiheessa hän oli jo luonut amerikkalaisgallerioiden (suuri osa tosin ns. Alakulttuuria edustavia homogallerioita) myötä näyttävän uran ja asiakaskunnan
USA:n taidemaailmassa.

Puhuttaessa taiteen laita- ja katvealueista käytetään
usein termiä underground. Tällöin viitataan myös vaihtoehtokulttuureihin tai vastakulttuureihin, jotka usein
olosuhteiden pakostakin ovat eläneet nimensä mukaisesti maan alla. Undergroundin alkuhistoria linkittyykin maailmansotien aikaiseen maanalaiseen armeijaan
ja vastarintaliikkeeseen. Vastaavasti myös myöhemmissä
totalitaristisissa hallinnoissa ja maissa vastarintaliike on
joutunut toimimaan äärimmäisessä hiljaisuudessa, salassa henkensä pelastamiseksi.
Jo 1800-luvun puolivälissä Amerikan mustat orjat kutsuivat salaista tieverkostoa nimellä Maanalainen
Rautatie, jonka varrelle sijoitettujen salaisten “asemien”
(esim. heinälatoihin, luoliin tai kirkon lattioiden alle sijoitettujen kokoontumispaikkojen) myötä orjat pääsivät
pakenemaan vapaisiin osavaltioihin tai Kanadaan. Sittemmin termi herätettiin henkiin uudelleen 1960-luvun
USA:n Vietnamin sodan vastarintaliikkeessä, joka auttoi armeijan kutsuntojen välttämisessä kuljettaen nuoria
miehiä Kanadaan.
Siitä lähtien termi on viitannut erilaisiin kulttuurisiin ja taiteellisiin “vastarintaliikkeisiin”, jotka ovat
uhmanneet enemmän tai vähemmän mainstream-kulttuuria, esimerkiksi hippi-, punk-, tekno-, rap- ja metallimusiikkikulttuurit. Tähän sisältyi aikaisempia vaiheita
paljon enemmän (uutta) ääntä, väriä, näkyvää hälinää ja
huumeita. Asiat tapahtuivat nimenomaan maan päällä.
Eikä kyseessä enää ollut hengissä säilyminen vaan kulttuurinen monimuotoisuus ja sen oikeutus.
10

Vuonna 1990 Kaj Kalin kirjoitti Image-lehteen
näyttävästi kuvitetun jutun Tomin taiteesta. Leena-Maija
Rossi sinetöi Tomin osaksi suomalaisen nykytaiteen kaanonia 1992 teoksessa ”Koko hajanainen kuva: suomalaisen taiteen 1980-luku”. Tässä vaiheessa Tom of Finland
oli vielä Suomessa varsin tuntematon homokuvittaja.
Tomille oli tosin myönnetty vuonna 1990 Puupäähattu
sarjakuvan genressä ansioistaan kuvittajana.
Tätä tietä Tom löysi myös museot ja galleriat:
sarjakuvan kategoriassa. Mutta koska pop-taide oli jo
1960-luvulla avannut ovet populaaritaiteelle museoihin,
toki myös Tom of Finland löysi ne Suomessa hieman
myöhemmin. Kiasma (silloinen Nykytaiteen museo)
osti jo 1992 kokoelmiinsa Tomin piirustuksia ja myy
nykyään suurikokoisia kuvateoksia kaupassaan ilman
minkäänlaisia kysymysmerkkejä. Finlaysonin pussilakanailmiö 2015 nosti Tom-tietoisuuden aivan uusiin sfääreihin tuomalla fetisistisen homokuvaston kenen tahansa
makuuhuoneeseen.
Ensimmäisiä taidekontekstissa järjestettyjä näyttelyitä oli Galleria Pelinillä järjestetty Tom of Finland
-säätiön näyttely 1992. Varmasti 1990-luvun postmodernissa hengessä väljentynyt kulttuuri-ilmapiiri avasi
ovia Tomin kaltaisille underground-ilmiöille ja vastakulttuurin edustajille. Taidemaailma ikään kuin halusi
jotain uutta ja ravistelevaa sisäänsä.
Hämmentävää ja vaikuttavaa Tomin kohdalla on
kuitenkin se kurinalainen taito ja barokkinen ote, jolla
hän teoksensa sommittelee ja viimeistelee. Tämä ei kaikelle undergroundille ole ominaista. Tomin kuvat eivät
edusta fotorealismia vaan juuri camp-hengessä liioittelevaa barokkia. Ne esittävät fantasioita. Ja sopiihan Tomin
mieshahmot erittäin hyvin aikamme kehopolitiikkaan ja
maskuliinisuuden ihanteeseen.
Undergroundista puhuttaessa ei voi sivuuttaa campin kaksimielisyyttä ja burleskia vallattomuutta,
joka ilmiönä tunnistetaan vasta 1960-luvulla homoyhteisöjen liioittelevasta puhetyylistä ja drag-kulttuurista
ja sitä kautta Hollywoodin spektaakkeleista. Campiin
liittyy aina kuitenkin tietoisen ironinen asenne toisin
kuin kitschiin, jossa henkilö voi pitää täysin yksiselitteisesti imelän kauniista estetiikasta. Susanne Sontagin
kuuluisa essee Notes on Camp muotoili ilmiötä kulttuuriteoreettisesti 1964.
Campissa liioitellaan huonon maun puitteissa
(rajathan silläkin on), mutta aina lopputulos ei ole hauska, vaan voi olla hyvinkin vakava, lähes ylevä. Mielestäni Anssi Kasitonnin kuratoima Mäntän kuvataideviikot
vuonna 2016 esitti camp-estetiikkaa ja underground-

meininkiä koko Pekilon täydeltä. Osin Kasitonnin esittelemä taide menee ehkä jo trashin puolelle, jolloin puhutaan halvalla tuotetusta, selkeästi liioitellun törkyisestä
ja mauttomasta tuotannosta, joka menee toisinaan “inhorealismin” puolelle, ironian säestämänä. Osa Mäntän
kuvataideviikkojen taiteilijoista toimii enemmän ja toiset
vähemmän ns. populaarimman taiteen piirissä.
Käsitetaide syntyi 1960-luvulla reaktiona silloiseen abstraktismipainotteiseen ja minimalismin äärimmilleen virittämään tilatietoisuuteen, joka johti
lopulta taiteen avautumiseen ympäröivään maailmaan.
Käsitetaiteilijat olivat filosofisia, mutta tosiasiassa usein
vakavalla naamalla pilailevia kuvantekijöitä, jotka halusivat kuvan toiselle puolen. Mukana oli paljon kriitikoita, kielentutkijoita ja kulttuuriteoreetikkoja. Oli myös
maalareita, jotka kieltäytyivät abstraktismin viettelyksistä. Käsitetaide halusi haastaa taideteoksen muodon,
mutta kohta jo koko taideinstituution. Taidemaailma
nikotteli hetken ja pian markkinat jo avautuivat näille
valkoisille A4-kokoon koneella kirjoitetuille esseille ja
aforismeille, karttapiirroksille.
Käsitetaiteen osoittama institutionaalinen kritiikki vei taiteilijat instituution sisään, tekijöiksi, kulissien paljastajiksi ja samalla he uudistivat jälleen taideteoksen muotoa, mutta ennen kaikkea taiteen käsitteellistä
sisältöä. Samaan aikaan taiteen markkinatodellisuudesta
tehtiin huumoria. Vuonna 1969 Douglas Huebler etsintäkuulutti itsensä pankkiryöstöstä valenimellä ja lupasi
maksaa rikollisesta etsintäpalkkion. Palkkio oli alussa
1100 $, mutta se pieneni kuukausittain sadalla dollarilla.
Tällä tavoin Huebler vitsaili taideteoksen hinnanmuodostuksesta sekä taiteilijasta rikollisena. Olisiko kyseessä
ollut nk. Huijarikompleksi?
Tänä päivänä elämme ilmeisesti niin vakavasti talouspoliittisessa todellisuudessa, ettei Hueblerin kaltaiset
pilailut taiteen hinnasta tunnu sopivilta tai tahdikkailta. Taiteilija nähdään ammatinharjoittajana, joka on
palkkionsa ansainnut. Näin tietysti onkin. Apurahasysteemimme laajuus auttaa taiteilijan hengissä pysymistä,
enkä usko sen syvällisemmin kaitsevan ilmaisunvapautta. Mutta asialla ei tunnuta tekevän edes huumoria enää.
Toisaalta kaikki yhteiskunnalliset ratkaisut pohditaan
ensiksi taloudellisin perustein. Ihmisen kärsimyskin on
muuttunut valtion menoeräksi. Ehkä underground on
vielä se katvealue taiteen ja yhteiskunnan poimuissa, jossa kaikella voidaan leikkiä ja tehdä huumoria, liioitella ja
nauraa partaansa. Mutta undergroundin kielletty hedelmä on muuttumassa yhä enemmän myös tuotteeksi ja
designiksi. Eikä tästä ole vielä nähty kaikkea.
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Teksti: Riikka Laitinen
Kuvat: Riikka Laitinen ja Peter Rosvik
odottamatonta ry:n puheenjohtaja Disa Kamula ja taiteilija-aktivisti, Hirvitalon toiminnassa tiiviisti mukana
oleva Mira Heija.

Tampereen omaehtoiset
kulttuuritoimijat verkostoituivat. Tampere Underground NYT -nimellä
toimiva kollektiivi kutsuu mukaan kaikki, jotka
eivät pelkää määrittelemättömyyttä.

Kerrotteko aluksi hieman itsestänne ja edustamastanne ryhmästä.
Kamula: Jotain odottamatonta on yhdistys, jonka
tavoitteena on leikillistää maailma muun muassa taiteen avulla. Pyrimme työllistämään taiteilijoita ja tekemään erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja tutkimuksia.
Meidän ihan ensimmäinen ensi-iltamme oli vuonna
2010 Kelan odotussalissa. Me esitettiin siellä runoperformanssi, jonka teemana oli odottaminen. Esityksen
nimi oli Jotain odottamatonta, ja me tykättiin nimestä niin paljon, että se jäi myös kollektiivin nimeksi.
Vuonna 2015 kollektiivista tehtiin yhdistys.
Rahkila: PERFO! on performanssitapahtumia
järjestävä ryhmä, joka on toiminut nyt vähän yli kymmenen vuotta. Tapahtumien pääpaikaksi on muodostunut Telakka, mutta myös vierailemme kiinnostavissa
paikoissa muualla, kuten viime kesänä Onkiniemessä.
Heija: Olen Hirvitalolla jo pitkään toiminut
aktiivi. Hirvitalon tämän vuoden näyttelyteema on
”Kasvu”. Ensimmäinen teemaan liittyvä näyttely oli
huhtikuun alussa, ja se oli minun henkilökohtainen
näyttelyni otsikolla ”Jatkuvuus”. Tätä Kasvu-teemaa
Hirvitalo jatkaa koko vuoden ajan monella eri tapaa, ja
koko ajan on tapahtumia.

Viime vuonna syntynyt ja koko ajan laajentuva Tampere Underground NYT -verkosto haluaa edesauttaa riippumattomien kulttuuritoimijoiden työtä Tampereella,
synnyttää uutta yhteistyötä ja yllättäviä rinnastuksia.
Toiminta starttasi vuoden 2016 loppupuolella yleisötapahtumien sarjalla ja siihen liittyvällä näyttelyllä, jossa
toimijat esittäytyivät. Näyttely oli kävijämäärältään Vanhan kirjastotalon Galleria Emilin viime vuoden suosituin
sisältäen esimerkiksi julisteita, videotaidetta ja installaatioita. Mukana olivat muun muassa Hirvitalo, Nature
Morte, PERFO!, Vapaa Nekala, VHS-klubi, Keltainen
talo, Vastavirta-klubi ja Maailmantango-festivaali.
Kollektiivin toiminnasta ja undergroundista
keskustelemaan istahtivat tuoreen verkoston aktiivi,
PERFO! -ryhmässäkin toimiva Janne Rahkila, Jotain
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Tampere Underground NYT -kollektiivissa toimivat aktiivisesti mm. Mira Heija, Disa Kamula ja Janne Rahkila. Myös taustalla
näkyvä Vastavirta-klubi on verkostossa mukana.
Kuva: Riikka Laitinen.

Keskiössä tekemisen tahto
Kamula: Myös Jotain odottamatonta ry:n toiminnassa tietty epäjärjestyksellinen toiminta tai anarkia on
olennaisena osana, eli tehdään mitä halutaan. Mutta
toimimme yhdistyksenä, koska mielestämme taiteilijan
pitäisi myös tienata tekemisillään leipänsä. Yhdistyksenä
voimme yhteisessä rintamassa turvata sitä omaa elämäntapaa ja valintaa.
Heija: Mä tuen tuota, mutta olen sitä mieltä että
underground tapahtuu Tampereella koko ajan myös ilman mitään apurahoja. Se on hirveän iso osa sitä, että
se tekemisen tahto, luomisen tahto, on vain se suurin
motivaatio siihen.
Rahkila: Tuo oli hyvä tuo ”tekemisen tahto”. Undergroundhan voi olla vähän harhaankin johtava sana
tässä yhteydessä. Se saatetaan jonkinlaisena jatkumona
tai taidesuuntauksena, mutta mielestäni se tässä yhteydessä tarkoittaa omaehtoista ja itsenäistä toimintaa ja

Mikä tai mitä kaikkea on Tampere Underground NYT?
Rahkila: Mun näkökulmastani se on yksinkertaisimmillaan vain verkosto tapahtumia ja toimijoita, jotka
ovat halukkaita tekemään yhteistyötä ja laajentamaan
jollakin tavalla omaa toimintaansa kulttuurialalla eri
suuntiin, eli ovat avoimia niin sanotusti monitaiteelliselle järjestämistavalle. Millaisena se ulospäin sitten näyttäytyy, riippuu aivan niistä ihmisistä, jotka kulloinkin
ovat tekemässä sitä. Nyt ollaan pidetty näyttelyä, ja tulossa on klubeja ja iso festari juhannukseksi, mutta sitten
se voi pitää sisällään ihan mitä vain.
Heija: Mun mielestä se on myös epäjärjestäytynyttä. Esimerkkinä katutaide ja sellaiset asiat, jotka eivät
kuulu minkään yhdistyksen alaisiksi, ja jotka vain tapahtuvat ihan spontaanisti ja ilman valmisteltua järjestämistä vaikkapa Tikkutehtaalla tai muualla. Rakennetaan
vaikka skeittipuistoja. Se kaikki on undergroundia.
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aika paljon sellaista tee-se-itse -meininkiä, ja niin kuin
sanoit, tekemisen tahtoa. Enkä haluaisi määritellä Tampere Underground Nyt -verkostoa pelkästään taideverkostona, vaan on parempi käyttää sanaa kulttuuri, koska
mukana on myös esimerkiksi skeittaamista.
Kamula: Luulen, että yritätpä millä lailla tahansa
määritellä sen, niin joku voi sanoa, että ei se oikeastaan
tuota ole. Minun mielestäni underground myös perustavanlaatuisesti pakenee kaikkia määritelmiä, ja sitä sen
pitääkin tehdä.
Heija: Nimenomaan.
Kamula: Se on tänään jotain, mutta voi huomenna
olla jotain ihan muuta. Ja siinä tavallaan myös se leikki
tulee peliin, että ei se ollutkaan ihan näin.
Rahkila: Minusta siinä, miksi tätä verkostoa kannattaa pitää hengissä ja liikkeessä, ei ole oleellista se, mitä
verkoston nimellä tehdään varsinaisesti. Pelkästään jo se
on tärkeätä, että ihmiset tutustuvat toisiinsa, ideat lähtevät itämään ja ihmiset tekevät yhdessä jotain. Ollaan
kuitenkin alalla, jossa yksin tekeminen on hirvittävän
raskasta, eli se että ylipäätään tuntee ihmisiä ja voi jakaa
tietoa ja resursseja, on tärkeätä.

sinne. Siinä mielessä kokonaisuus oli tosi onnistunut. Ja
Keltainen talo oli siellä auki koko ajan jammailulle ja
muulle, se oli todella hienoa.

Hedelmällisiä törmäyksiä

Mitä kaikkea verkostoituminen antaa undergroundtoimijoille? Entä millaisia uusia yhteistyöprojekteja
verkosto on jo synnyttänyt?
Kamula: Yksi ihan konkreettinen asia on Tammelassa sijaitsevan seuraintalo Morkun pelastamissuunnitelma. Monet ovat sitä miettineet omilla tahoillaan,
mutta nyt kun kokoonnuimme yhteen, saimme tehtyä ELY-keskukselle virallisen suojelulupaesityksen.
Se on tehty Tampereen tammelalaiset ry:n, Jotain
odottamatonta ry:n ja Tampere Underground NYT
-yhteisön nimissä.
Rahkila: Asiaa voi ajatella myös yleisön kannalta. Kyllähän myös näkyvyyttä pystyy saavuttamaan sillä että liittyy yhteen, ja erilaisia yleisöjä on kiva jollain
lailla törmäyttää. Jos on tottunut käymään esimerkiksi raskaamman musiikin tapahtumissa, niin yhtäkkiä
saattaa löytää itsensä vaikka jostain runotapahtumasta. Ja tykkäät siitä sitten tai et,
se antaa uusia näkökulmia.
Heija: Sen takia olikin
”Ja mielestäni kaikkein
tärkeää, että tämän verkoston
siisteimpiä juttuja ovat
ensinäyttely oli Galleria Emimonesti ne, joissa saatlissä. Se toi aivan toisen tyyptaa olla 85-vuotiaita
pistä yleisöä, joka kävi saman
ja 5-vuotiaita samassa
rakennuksen muissa tapahtutapahtumassa. Tapahtumissa, mutta samalla tutusman tunnelma on täysin
tui underground-näyttelyyn.
erilainen kuin silloin, kun
Vaikka joku vanhusryhmä,
siellä on vain tietty yksi
joka on tulossa aivan toiseen
ikäryhmä. Ja ne ovat
juttuun sinne yläkertaan...
hedelmällisiä hommia.”
Kamula: Niin he vahingossa joutuvatkin taiteen vaikutuksen piiriin!

Miten tällainen omaehtoisten
kulttuuritoimijoiden verkosto
tuli syntyneeksi?
Rahkila: Se syntyi ehkä
vähän vahingossa. Jonkinlainen
verkosto on ollut vääjäämättä
olemassa, koska Tampere on
sen verran pieni paikka, mutta nyt ikään kuin järjestäytyneemmin koottiin ihmisiä
yhteen ja annettiin verkostolle
nimi, jonka alla toimia. Se on
uutta. Kaikki ovat varmaan jossain vaiheessa miettineet, että
tällaista yhteistyötä voisi tehdä
paljon enemmänkin. Alun perin tarkoitus oli koota Tampereen pitkän linjan kulttuuritoimijoista näyttely Galleria
Emiliin, mutta pian ajatus muuttui niin, että miksei mukaan otettaisi kaikkia mielenkiintoisia toimijoita, joilla
on kiinnostusta tulla mukaan.

Tampere Underground NYT -verkostohan ei sulje
pois myöskään korkeakulttuuria, jos nyt tällaista sanaa halutaan käyttää.
Heija: Ei missään tapauksessa. Esimerkiksi viimeksi kun kävin Morkussa keikalla, siellä soi sello. Se
että talo on vallattu, ei sulje todellakaan korkeakulttuuria pois. Eikä mikään underground -toiminta sulje sitä
pois. Ja minun mielestäni underground-teokset ovat
samaan aikaan myös korkeakulttuuria, se riippuu vain
siitä, missä saleissa ne esitetään. Kuka määrittää oikeasti

Näyttelytilassahan järjestettiin myös paljon tapahtumia.
Rahkila: Kolmen viikon aikana oli ehkä kaksi päivää, jolloin tapahtumia ei galleriassa ollut. Eli me vietiin
se toiminta ja underground sinne galleriaan, eikä niin,
että galleria olisi määrittänyt sen, mitä me voidaan tuoda
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korkeakulttuurin? Juuri äsken oli Tampereen filmijuhlilla esityksessä nimenomaan Tampere UG Nyt -näyttelyä
varten valmistettu video.
Rahkila: Ja mielestäni kaikkein siisteimpiä juttuja
ovat monesti ne, joissa saattaa olla 85-vuotiaita ja 5-vuotiaita samassa tapahtumassa. Tapahtuman tunnelma on
täysin erilainen kuin silloin, kun siellä on vain tietty yksi
ikäryhmä. Ja ne ovat hedelmällisiä hommia.

pystyvät antamaan työpanosta ja muita resursseja. Kun
joltakulta löytyy videotykki ja toiselta äänentoistolaitteet, voit tosi lyhyellä varoitusajalla laittaa asioita pystyyn. Ja vaikka meistä tuntuu, että maailma muuttuu
koko ajan hirveän nopeasti, niin on olemassa myös sellaisia asioita, joita pitääkin purkaa ja käsitellä hitaasti.
Ne muuttuvat hitaasti ja ovat olleet aina olemassa. Niitä
voi taas käsitellä sitten ihan eri volyymillä, kun on rahaa

Underground-toimintaan liittyy erottamattomasti omaehtoisuus. Mitä kaikkea se teille tekijöinä
tarkoittaa?
Kamula: Vapautta.
Heija: Mulle se merkitsee sitä, että en hae
apurahoja, vaan hankin ne rahat itse tekemällä
töitä muutaman tunnin viikossa. Apurahoja hakiessani joudun etukäteen määrittelemään teoksen, ja vaikka idea muuttuisi sen jälkeen, niin mä
kuvittelen jotenkin että mun täytyisi seurata sitä
apurahapäätöstä. Koen sen huonoksi.
Kamula: Tässä me ollaan erilaisia myös.
Rahkila: Mutta riippumattomiahan me ei
olla koskaan, kukaan ihminen tai mikään taho.
Omaehtoinen ei tarkoita sitä, että olisi riippumaton täysin. Mutta se tarkoittaa sitä, että
omista sisällöistä ei ala tinkimään niiden riippuvaisuuksien ehdoilla. Eikä omaehtoisuus liity
pelkästään rahaan tai muihin resursseihin, vaan
se tarkoittaa enemmän ideaa ja sisältöä. Että
pystyy tekemään oikeissa paikoissa just ne oikeat
kompromissit, jotta se juttu mitä sä teet ei vaarannu eikä laimennu.

Yksityiskohta Ilkka Piiraisen teoksesta ”Laika”, joka oli esillä
Tampere Underground NYT -toimijoita esittelevässä näyttelyssä joulukuussa 2016.
Kuva: Peter Rosvik.

Underground on usein matalan kynnyksen toimintaa, spontaaniakin. Koetteko, että undergroundkontekstissa tehdyt jutut voivat olla helpommin
ajassa kiinni tai reagoida lyhyemmässä ajassa ympäröivään maailmaan ja sen tapahtumiin?
Heija: Tottakai. Esimerkiksi julistekampanjat,
joissa saman tien reagoidaan johonkin ja liisteröidään
kaupunkikuvaan jotain. Se on tämmöistä nopeata toimintaa, esimerkiksi. Totta kai sitä voi tehdä joillain facebook-meemeilläkin.

ja eri tyyppisiä resursseja. Aina kun puhutaan omaehtoisuudesta tai tinkimättömyydestä, pitäisi mielestäni katsoa sen asian sisällön ehdoilla, minkälaista käsittelytapaa
se vaatii. Ja toisaalta ei pidä väheksyä myöskään sitä, että
paljon asioita pitää järjestää vain siitä syystä, että se on
hauskaa, ja että ihmisillä olisi hauskaa.

Underground ennen ja nyt
Undergroundista alettiin käsitteenä tai skenenä
puhua Suomessa 60-luvun loppupuolella, ja varhainen underground oli lähellä avantgardismia.
Nykyään underground-käsitettä käytetään paljon
laajemmin, kuten esimerkiksi juuri Tampere Underground NYT -verkoston yhteydessä. Millä lailla

Keltaisella talollakin järjestettiin käsittääkseni keikkoja lyhyelläkin varoitusajalla, jos joku muusikko ilmoitti olevansa tulossa Tampereelle.
Rahkila: Keltaisella talolla oli oma tila, ja se mahdollisti tosi hienolla tavalla sellaisen. Kaikilla ei sitä ole,
ja silloin auttaa se, että sulla on ympärillä ihmisiä, jotka
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kea myös ei-poliittisia asioita. Se ei ole siihen enää sisäänkirjoitettuna, että sen täytyisi olla poliittista.

niin kutsuttu underground on nykyään eri asia kuin
se on ollut aikanaan? Onko siinä jotain ikuista, vai
muuttuuko kaikki siinä koko ajan?
Kamula: Se ei ainakaan ole enää niin pienen porukan käsissä. Joskus 60-luvulla se oli tosi pieni jengi,
joka loi Suomeen undergroundia. Nykyään kaikilla on
mahdollisuus olla osa sitä.
Heija: Minun mielestäni underground nykyään
käsittää hyvin paljon punk-liikkeen toimintaa, joka tuli
70-luvulla, eli tee-se-itse -juttua. Se menee sinne taiteen
luomisen alkupuolelle.

Varhaiseen undergroundiinhan liittyi usein tietty
shokkiarvo tai vaarallisuus, ja underground-toimijoiden kimpussa oli virkavaltakin.
Kamula: Ja se mitä underground on Suomessa, on
ihan eri asia kuin mitä se on esimerkiksi Kreikassa tai
Espanjassa tai muualla Euroopassa tällä hetkellä. Underground on myös vastareaktio siihen, kun asiat menevät
huonosti ihmisten arjessa ja elämässä. Jotakin kautta sen
täytyy tulla ulos sen huudon, että
näin ei voi jatkua.
Heija: Esimerkiksi Hirvitalolla koko jengi on poliittisesti todella
aktiivista koko ajan. Puhutaan yhteiskunnallisista asioista ja yritetään
nostaa niitä esille.
Rahkila: Ja ihmisiä voi saada
ajattelemaan muullakin tavalla kuin
shokeeraamisella. Joskus se, että
järjestää tilaisuuden, jossa ihmiset
puhuvat toisilleen, voi olla paljon
shokeeraavampaa kuin se, että teet
jotain tosi rajua.
Kamula: Minun taustani on
aika vahvasti teatterissa, eikä siellä
puhuta niinkään undergroundista,
vaan harrastajateatterista. Ja Suomihan on ihan täynnä harrastajateattereita, joissa tehdään nimenomaan sitä että väännetään ne omat
käsikset, ja rakennetaan yhdessä
jostain lavasteet ja äidin kaapista
vaatteet. Siinä tekemisen meininki
on se idea, mutta harvemmin siitä
puhutaan underground-nimikkeellä. Vaikka se on sitä,
sen taiteenalan kannalta.
Heija: Ja jos sanotaan että harrastaja on yhtä kuin
underground, niin ei se ole suoraan niinkään. Myös
koulutetut taiteilijat voivat tehdä underground-juttua.

Omaehtoisen toiminnan keitaana tunnettu Keltainen talo
heräsi henkiin Tampere Underground NYT -näyttelyssä Galleria Emilin tiloissa. Galleriatilaan tuotu konsepti oli avoinna
jammailulle, äänittämiselle ja monen tyyppiselle taiteen tekemiselle. Näyttelyn aikana tilassa järjestettiin myös paljon
yleisötapahtumia. Kuvassa Keltaisen talon aktiivit Kalevi
Suopursu, Sini Mäenpää ja Maria Mattila.
Kuva: Peter Rosvik.

Rahkila: Varsinkin tuo tee-se-itse -homma on tosi
tärkeätä. Mutta tuntuu, että underground on myös pirstaloitunut todella paljon. Sitä ei pysty määrittelemään enää
sellaisena yhteinäiskulttuurisuuntauksena, kuin sitä ollaan
määritelty aikanaan. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin
silloin 60-luvulla se oli hyvin, hyvin voimakkaasti vastakulttuuri, eli instituutioita ja yhteiskuntaa kyseenalaistava
ja härnäävä tekijä, mutta nykyään undergroundiin voi las-

Nykyisessä modernin tiedonvälityksen maailmassa
myös underground on löydettävissä helpommin ja se
lähtökohtaisesti tavoittaa isomman joukon ihmisiä
kuin aiemmin. Esimerkiksi se, minkä kokoisessa kaupungissa asut, ei määritä enää sitä, millaista underground-sisältöä saat käsiisi.
Rahkila: Teknologia on mahdollistanut sen, että
ihmiset pystyvät vaikkapa äänittämään levyjä kotonaan,
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ja viidakkorumpu on mennyt nettiin. Se demokratisoi
isoa ohjelmatoimistoa ja pientä tapahtumajärjestäjää.
Isojen yritysten markkinointikoneistot, jotka syytävät
hirveästi rahaa siihen, että ihmiset saisivat jotain tietoonsa, eivät olekaan enää määräävässä asemassa.

Määrittelemätön on vapaa
Tampere Underground NYT on tehnyt yhteistyötä
muun muassa Tampereen kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Mitä te ajattelette siitä, että nykypäivän
underground voi tehdä yhteistyötä myös niin sanotusti etabloituneiden toimijoiden kanssa?
Heija: Esimerkiksi Hirvitalolla, jossa on monen
tyyppisiä toimijoita, käytiin todella pitkä keskustelu siitä, mennäänkö kaupungin tiloihin esittelemään undergroundia. Asia ei ollut itsestään selvä. Järjestin itse gallerian tiloissa asunnottomien illan. Tarkoituksena ei ollut
provosoida, mutta halusin pitää kiinni siitä periaatteesta,
että jos tehdään undergroundia, niin mukaan saavat tulla katumuusikot, asunnottomat ja muut.
Rahkila: Minun mielestäni asia on niin, että kaikki, mitä ilmaiseksi saadaan, otetaan vastaan ja niistä väsätään sitten jotain todella hienoa!
Kamula: Tuo on just sitä!
Rahkila: Niin kauan, kuin kukaan ei sano, että
kun sä saat tämän leivänpalasen, niin sun pitää tanssia
meidän pillin mukaan. Niin kauan kuin sisällöstä ja
tinkimättömyydestä pystyy pitämään kiinni, niin kaikki, mitä ilmaiseksi saadaan, otetaan ja pyydetään vielä
vähän lisääkin, että pystytään tekemään vielä vähän siistimpi homma.
Heija: Ja roskiksesta käydään hakemassa loput,
mitä tarvitaan.

Tampere Underground NYT -näyttelyn ava jaisissa esiintymässä runoilija J.K. Ihalainen.
Kuva: Peter Rosvik.

välty taiteilijatkaan. Underground-kontekstiin liittyvä
vapaus olla määrittelemättä itseään voi olla huojentavaa.
Rahkila: Alakulttuureihin ja omaehtoiseen toimintaan liittyy sellainen positiivinen asia, että järjestäjien, esiintyjien ja yleisön roolit sekoittuvat koko
ajan. Ei ole kankeita rakenteita, vaan kaikki vaikuttaa
kaikkeen jollain eriskummallisella tavalla. Se liittyy
siihen, että ihmisillä on tarve tehdä asioita. Vaikka ei
olisi mitään Tampere underground -verkostoa, ei itse
tehty kulttuuri suostu kuolemaan. Ihmiset tekevät sitä
joka tapauksessa. Verkostojen tehtävä on vain tehdä
tekeminen helpommaksi.
Kamula: Underground on itse asiassa mielentila.
Ehkä siinä vaiheessa, kun mielentila loppuu, et ole enää
undergroundia. Ja ihmettelet, että mihin se katosi. Sen
huomaa tuolla instituutioissa. Sieltä on loppunut usko,
rohkeus ja mahdollisuuksien näkeminen. Raha sieltä ei
lopu koskaan. Instituutioissa on tulosvastuu siitä, että
sisältö tavoittaa tietyn kokoisen yleisön. Undergroundtoimintaan sellainen ei kuulu. Sillä ei ole väliä, näkeekö
esityksen yksi ihminen vai 5000 ihmistä. Pointti on siinä, että sen täytyy päästä ulos.

Tässäkin asiassa jotkut ovat paljon puristisempia kuin
toiset. Jos joku juttu saavuttaa tietyn tavoitettavuuden,
se ei ole enää jonkun mielestä undergroundia.
Rahkila: Ihmiset alkavat helposti puolustaa omaa
reviiriään. Minun mielestäni se on turhanpäiväistä.
Heija: Vain asenne on merkittävä tekijä. Missä ja
miten ja millä asenteella esiinnyt. Kaikki on määrittämätöntä, mutta undergroundiin voi kuka tahansa osallistua koska tahansa. Vapaus on siinä, että sinun ei tarvitse
määritellä itseäsi taiteilijana, vaan sä voit osallistua siihen
ihan vain kun teet asioita.
Nykyaikaa leimaa brändäys ja imagotietoisuus, joka
ulottuu yksilötasollekin. Itsestä olisi luotava kuvaa sosiaalisessa mediassa myös työnhakijana, eivätkä tältä
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Galleria: Anni Arffman ja Elina Strandberg
Studio: Anna Aho

19.8.–5.9.

Galleria: Tiina Vehkaperä
Studio: Inka-Maaria Jurvanen

9.9.–26.9.

Galleria: Jouni Toni | Studio: Silja Selonen

30.9.–17.10. Galleria: Distribution of Crisis -ryhmänäyttely:
Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Nayab Ikram,
Nina-Maria Oförsagd, Sepideh Rahaa ja
Magdalena Åberg | Studio: Matti Rantanen
21.10.–7.11.

Galleria: Dave Berg | Studio: Jesse Avdeikov

11.11.–28.11.

Galleria: Markku Laakso | Studio: Raman Hussain

2.–20.12.

Talo täynnä taidetta -myyntinäyttely

Sebastian Boulter:
Seuraa pauhua II, 2016, hiili paperille, 150 x 110 cm

Jesse Avdeikov: What if dog was one of us,
2016, akryyli kankaalle, 120,5 x 93,5 cm

Maria Stereo:
Lantern, 2016, sekatekniikka, 20 x 45 cm

Matti Rantanen: Nimetön, 2016, akryyliväri
mdf-levylle, 100 x 205 cm

Inka-Maaria Jurvanen: Elävät kuolleet, 2016, lyijykynä ja akryyli vanerille,
90 x 70 cm

Galleria: Hannu Leimu
Studio: Maria Stereo

Anni Arffman ja Elina Strandberg

8.7.–25.7.

Uusin silmin, Tampereen Taiteilijaseuran näyttely osana
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

29.7.–15.8.

Silja Selonen: feelthemoire sarjasta Preesens, 2017,
pastelli ja öljy puulle, 78 x 78 x 2 cm

Taidekeskus
Mältinrannan
näyttelyt
syksy 2017
17.6.–4.7.

Hannu Leimu:
TOGETHER, 2014, öljy kankaalle, 135 x 200 cm

Kalle Hamm & Dzamil Kamanger,
Nayab Ikram, Nina-Maria Oförsagd,
Sepideh Rahaa ja Magdalena Åberg

Tiina Vehkaperä: ART FRAGILE, 2017,
puuvilla, lanka, peili, lasi, ledit, tummennuskalvo

Anna Aho: Prinssi, 2017, akryyli, kaiverrus ja liima
muoville, varjo, 100 x 100 cm

Taidekeskus
Mältinrannan
näyttelyt
syksy 2017
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Monimuotoinen
underground-Tampere
Millaisena underground-kaupunkina koette Tampereen Suomen tai koko maailman mittakaavassa?
Heija: Parhaana! Olen asunut Virossa, Tsekeissä,
Belgiassa ja Espanjassa ja sen takia tulin takaisin, koska
Tampereella on vaan paras meininki.
Kamula: Mistä se syntyy?
Heija: Paljon johtuu Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta. Siellä oli sellainen pääopettaja aikanaan, joka otti nimenomaan punk-asenteisia tee-se-itse
-tyyppejä taidekoulutukseen. Esimerkiksi Hirvitalon perustajajäsenet ovat hyvin pitkälti TTVO:lta.
Rahkila: Ja meidän täytyy antaa kiitosta myös
Tampereen alkuperäisille punkkareille. Osittain se lähtee sieltä, että täällä on säilynyt tietty terve punk-asenne
tekemisessä. Ja käsittääkseni Tampereen asukkaista on
tänäkin päivänä noin puolet tänne muualta muuttaneita. Kun ihmiset muuttavat uuteen paikkaan, he löytävät
uusia ihmisiä ja uusia tapoja tehdä.
Kamula: Olen itse Nilsiästä alun perin, eli savolainen.
Rahkila: Tässä pöydässä taitaa olla ihan ympäri
Suomea nämäkin ihmiset, kukaan ei ole alkuperäinen
tamperelainen.
Kamula: Nimenomaan. Kun halusin vuonna 1999
muuttaa isommalle paikkakunnalle, enkä halunnut tehdä muuta kuin teatteria, niin vaihtoehtoina oli vain kaksi kaupunkia, Helsinki tai Tampere. Juttelin Juankosken
lähibaarissa erään miehen kanssa ja hän sanoi, että Tampere ottaa sinut ystävällisesti vastaan, mutta Helsinki ei
välitä. Kun tulin tänne, totesin, että todellakin. Kaupungin henki oli ystävällinen.
Rahkila: Ja luulen, että Tampere on sopivan kokoinen. Tarpeeksi iso, että on tilaa tosi erilaisille jutuille,
mutta tarpeeksi pieni, että jos vähänkin näet vaivaa, niin
saat helposti selville ne erilaiset jutut.
Heija: Asuin Belgiassa saman kokoisessa kaupungissa, Gentissä, ja siellä oli sama juttu, koko underground- tai taideskene oli yhtenäistä. Ja myös sillä on
merkitystä, ettei ole pääkaupunki. Olen huomannut monessa maassa tämän. Toiseksi suurimmassa kaupungissa
on se hyvä underground-meno, mutta pääkaupunkiin
hakeutuvat pyrkyrit.
Rahkila: Mulla on yksi teoria, joka mulle tuli just
nyt mieleen. On sellaisia ihmisiä, jotka valittavat, että
kun mitään ei tapahdu, ja tämä kaupunki on tylsä, niin
ne muuttaa sinne Helsinkiin hakemaan niitä tapahtumia. Mutta ne tyypit, jotka valittavat että kun mitään ei
tapahdu, ja toteavat, että nyt mun pitää alkaa itse järjestää näitä asioita, ne jää Tampereelle.
Kamula: Hyvin tiivistetty!

Aktiivinen

Hiedan-

rannan
kulttuuri-

paikka
Lielahdessa

Kuvat ja alkuperäiset tekstit:
Tampereen kaupunki / Leena Karppi /
Ekokumppanit Oy
Tekstimuokkaukset: Petri Seppä

Hiedanrannan Pa ja-rakennus kätkee sisäänsä käsityöläisten ja taitelijoiden työtiloja. Pajassa toimii muun muassa suutari, verhoilija, muusikoita, puuseppä ja kuvataiteilijoita.
Hiedanrannassa eletään uuden luomisen ja
tekemisen parasta kautta, sääntöjä vasta luodaan ja kaikkia kuunnellaan. Kaupunki antaa hyvät puitteet uusien
ideoiden ja uusien kulttuuritapahtumien synnyttämiselle. Nyt kannattaa hypätä kyytiin.

Hiedanrannassa annetaan ihmisille ja yhteisölle vapauksia tehdä itse. Esimerkiksi graffititaidetapahtuma
Spraycankontrol järjestettiin vapaaehtoisvoimin ja yksittäisten aktiivien toimesta. Tapahtumaan saapui taiteilijoita ympäri Suomen ja he maalasivat vanhoista tehdasrakennuksista ulkoilmagallerian.
Lielahden Vanhan kartanon alueella järjestettiin mm, puistojoogaa, kirppiksiä, taide-esityksiä ja ohjelmaa lapsiperheille. Kartanokahvila avattiin kesällä 2016.
Kulttuuritila Kuivaamo on uusi 2000m²:n ja
1000 asiakaspaikan kulttuurikeskus, joka avattiin lokakuun lopussa. Vuoden 2016 aikana keskuksen tapahtumat keräsivät noin 6000 hengen yleisön.
Kuivaamoa hallinnoi tamperelainen voittoa tavoittelematon musiikin ja visuaalisen taiteen
yhdistys Swäg ry, joka vuokraa tilaa monenlaiseen
käyttöön, esimerkiksi tapahtumiin, harjoitustilaksi ja
vaikkapa työpajoihin.
Swäg ry järjesti elektronisen musiikin festivaalin kesällä 2016 Kuivaamossa ja Aamulehti kommentoi
sitä seuraavasti: ”Tampereen uusin festarimiljöö hurmasi
juhlijat: Siis ollaanko me Berliinissä vai Pirkanmaalla?”
Syyskuussa järjestetty Maagillinen Teatteri
-tapahtuma keräsi yhteen musiikkia ja eri taidemuotoja,
kuten tanssia, performanssia, installaatioita ja videoprojisointia Kartanolle sekä sen pihamaalla. Vuosittain järjestettävän tapahtuman erikoisuuteena on, että esiintyjät
julkistetaan vasta yleisön tullessa paikalle.

valiaikainenhiedanranta.fi
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Kulttuurinvaihto
altaan
syvässä
päässä

Äänimaisema työhuoneesta. Jokainen Grand-Popossa vieraileva
kuulee kalasta jien rytmikkään työlaulun.

Piripinnassa.
Sadepäivänä
tie muuttuu
puolimetriseksi
mutavelliksi.

Teksti ja kuvat: Johanna Havimäki

”Tutustun paikalliseen taidetarjontaan museoissa ja gallerioissa. Verkostoidun kollegoiden
kanssa ja etsin paikkaa tulevalle näyttelylleni. Vierailen myös naapurimaiden taidekohteissa
hyvien kulkuyhteyksien mahdollistamana.” Ehkä olet käyttänyt jotain edellisistä a jatuksista
residenssihakemuksissasi. Hakiessasi Villa Karoon saat keksiä jotain muuta.
Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus Villa Karo sijaitsee Grand-Popon kylässä Beninissä, Länsi-Afrikassa.
Siinä kohdassa Afrikan Tähteä minne juutut kolmeksi
vuoroksi avatessasi tyhjän pylpyrän. Keskuksen yhtenä
päämääränä on edistää suomalaisten kulttuurivaikuttajien Afrikka-tietämystä ja sen se totisesti tekee. Afrikka
lyö lekalla päähän ja jättää pysyvän jäljen.
Residenssissä on yhtä aikaa eri kulttuurialojen tekijöitä. Millainen yhteisö paikallaolijoista muodostuu, on
arpapeliä. En pidä itseäni leirikouluhenkisenä ja pohdin etukäteen, jaksanko sosialiseerata päivästä toiseen,
mutta huoli oli turha. Rantaviivaa riitti etääntymistarpeeseen ja hyvä retkiseura tuotti tärkeitä keskusteluhetkiä. Täällä kohtaat toiset päivittäin talon tarjoamalla aamiaisella ja päivällisenhakuretketkin punoutuvat usein
yhteen. Paikallisessa ruokaravintolassa annosten odotus
saattoi kestää yli kaksi tuntia, joten siinä ehtii kollegan
kanssa vaihtaa päivän kuulumiset.

Lukemisto:
Villa Karon perustajan
Juha Vakkurin tuotanto
Kuvia ja tietoa:
villakaro.org
Kuvataiteilijoita, joiden
tuotannossa LänsiAfrikan kokemus vilahtaa:
Perttu Saksa, Sakari Kannosto,
Anna Retulainen, Teemu Mäki

yli päästyäsi, että kaikelle on hinta, voit luottaa oppaaseesi, jonka avulla pääset moniin paikkoihin, joihin et
hoksannut pyytääkään. Myös Villa Karon henkilökunta auttaa monin tavoin. Keskus onkin enemmän kuin
majapaikka, se on mutkien suoristaja ja kulttuurishokin
loiventaja hyvässä. Siksi kannattaa lukea matkustusohjeet ajatuksella. Se on kaikki totta. Oma suositukseni on
ottaa siivu ranskanalkeita haltuun.

Eläinten ystäville riittää seuraa. Tässä Villa Karon Paula-koira. Koiria
näkee myös pelkkinä päinä, niitä myydään uskonnollisiin tarpeisiin.

Talletuksia ajatuspankkiin
Grand-Popossa kuvataideskene on yhtä vilkas kuin Ylöjärven Kurussa. Oman taidetyöskentelyn mahdollistaa
huoneen rauha sekä yhteinen suuri työskentelytila. Tuottoisinta tekemistä on tarkkailu ja sitä riittää, vaikka vain
istuisi akaasiapuun alla kuukauden. Oma pääni täyttyi
niin, että lakkasin näkemästä unia.
Oleskelun minimiaika on viisi viikkoa ja sille on
hyvä syy. Lennot ovat hintavat ja ensimmäiset viikot
kuluvat hämmästykseen. Arkiset toimet uudessa ympäristössä käyvät työstä. Loppuoleskelusta ymmärrät
kupletin juonen, osaat nähdä takapihoille ja turismimuurin taakse. Kysymykset saavat syvyyttä ja vastaukset vakavuutta. Kuvataideaukkoa paikkaa Villa Karon
uusi museorakennus, jossa on vaihtuvia näyttelyitä ja
länsiafrikkalaista veistoshistoriaa. Lähikaupunki Ouidahissa on nykytaiteen museo.

Aurinko ja yhteiskunta
Villa Karon residenssi on sinulle, joka haluat loikata
hetkeksi aivan toisenlaiseen elämään. Oman työskentelyn tarkoitus, Eurooppa-keskeinen maailmankuva,
sosiaaliturva ja oikeudenmukaisuus joutuvat uudelleen
arviointiin. Jos nuo sanat tuntuvat liian mahtipontisilta,
voit puhua residenssihakemuksessasi myös nuottakalastajien rytmikkäästä hii-opista, aamukuuden kiekuvasta
kukosta, pihan poikki juoksevista lampaista, voodoosta,
hehkuvista väreistä tai kuumasta auringosta.
Dakouin on paikallinen herkku.

Pohjoinen–Etelä -sillan ylitys

Yovo (”valkolainen”) pääsee löytöretkeläistunnelmaan.
Oma ihonväri ei täällä unohdu. Nämä iloiset koululaiset
esittivät meille kumma jaisille hienot tanssikuviot ja
tarjoilivat kookospähkinän toisensa perään.
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Grand-Popon kylä on piskuinen maalaiskylä, joka on
saanut tottua suomalaisiin vieraisiin, jotka vaihtuvat,
innostuvat, ärsyyntyvät, aloittavat uutta, lähtevät, osin
unohtavat ja osin muistavat, palaavatkin. Jokaista uutta
stipendiaattierää odottaa innokas epävirallisten paikallisoppaiden joukko, joiden toiveissa olet ovi Eurooppaan
tai loppumaton sampo. Vähävaraiselle kuvataiteilijalle on
kiusaannuttava tilanne olla yhtäkkiä rikas valkoinen. Sen
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Taidetta
tehdasympäristössä

WE
ARE
RESIDENT

Vieraanvaraisuutta
suurmanchesterilaiseen
tapaan
Teksti: Saara Sillanpää
Kuvat: Saara Sillanpää,
Laurent Chambon

Loka-marraskuussa 2016
tamperelainen kuvataiteilija
Saara Sillanpää perheineen
asui kaksi viikkoa PohjoisEnglannin Salfordissa Islington Millissa sijaitsevassa We
Are Resident -perheresidenssissä. We Are Resident on
manchesterilaisen kuvataiteilija Nicola Smithin perustama, Arts Council Englandin
ja Tampereen Taiteilijaseuran
tukema projekti.

– Perheeseeni kuuluvat minä, mieheni Laurent sekä viisija kolmevuotiaat poikamme Etienne ja Aarni. Kahden
pienen lapsen äitinä olen pohdiskellut paljon äitiyden
ja taiteilijuuden kysymyksiä. Löysin aiheeseen uusia lähestymistapoja keskusteltuani Helen Sergeantin kanssa,
joka oli We Are Resident -taiteilijana Tampereella syyskuussa 2016, sekä haastateltuani muita taiteilijaäitejä.
– Minulla ei ollut juurikaan ennakkokäsitystä paikasta ja residenssistä, tosin Manchester ei ehkä kuulosta
maailman romanttisimmalta kolkalta. Saati sitten Salford - Dirty old town. Yllätyin kuitenkin monta kertaa
positiivisesti. Paikan kauneus, ihmisten ystävällisyys ja
jopa sää osoittautuivat aivan huipuiksi.
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Islington Mill on tiilestä rakennetusta tehdaskompleksista
muodostunut kulttuurikeskus,
jossa on työtiloja lähes sadalle
eri alojen taiteilijalle ja kulttuuritoimijalle. Yhdessä rakennuksessa on Bed and Breakfast,
jossa residenssiperhe majoittuu,
toisen talon yläkerroksissa sijaitsevat taiteilijoiden työtilat,
yhteiset sosiaalitilat kirjastoineen ja keittiöineen, ja alakerrassa on galleria ja konserttisali.
– Niin kuin olin arvellutkin, työskentely oli hankalaa,
kun lapset olivat koko ajan
läsnä. Hyvä puoli tilanteessa
oli se, että opin käyttämään aikaa tehokkaammin. Residenssissä lapset tarvitsivat minua niin kovasti. Kotona heillä on omat rutiininsa ja tapansa, mutta reissussa
he olivat vähän eksyksissä ja tarvitsivat meitä vanhempia koko ajan. Käytin työskentelyyn kaikki illat, kun
lapset olivat nukkumassa. Pystyin työskentelemään vähän, mutta en voinut olla ajattelematta, millaista olisi
ollut, jos olisin ollut residenssissä yksin: olisin voinut
jättää ruoka-ajat väliin työskennellen senkin ajan, viettää sosiaalista elämää ja verkostoitua iltaisin. No, tällä
kertaa se ei ollut mahdollista. Yhtäkaikki tunsin itseni
ja perheeni etuoikeutetuiksi, kun pääsimme mukaan
tähän projektiin.
Ennen matkaa Saara Sillanpää oli suunnitellut saavansa koko perheen mukaan taiteen tekemiseen niin, että
he kuvittelisivat olevansa tutkimusmatkailijaryhmä, joka
kerää näytteitä tuntemattomasta maasta esittääkseen, tutkiakseen ja kuvaillakseen millaista siellä on. Homma ei
kuitenkaan toiminut ihan niin kuin hän oli suunnitellut.
– Olin varannut mukaan sanelukoneen äänten
tallentamista varten, enkä käyttänyt sitä lainkaan. Samoin kävi yhden kameran kanssa. Lapset keräilivät
aarteita tien reunoilta, mutta ei se heitä kiinnostanut
sillä tavalla kuin olin ajatellut. Itse piirtelin ja kuvailin
neulanreikäkameralla sen verran kuin ehdin. Tarkoituksenani oli tallentaa jotain paikan hengestä.
Suomalainen perhe otettiin lämpimästi vastaan.
Projektin perustaja Nicola Smith huolehti, että matkasta väsyneellä perheellä oli kaikki tarpeellinen kahden huoneen residenssissä.

– Nicola oli tuonut lastenhuoneeseen leikkikaluja, dvd-soittimen ja lastenvideoita. Näistä lapset innostuivat ja rupesivat heti kokoamaan palikoista tornia.
Seuraavana päivänä kylään saapui Traë, kuvataiteilija,
jonka kanssa olimme jo kirjoitelleet etukäteen, poikansa Xanderin kanssa leikkimään ja taiteilemaan. Ajatuksena oli koristella vajoja, jotka olivat Islington Millin
sisäpihalla. Minulla ei ollut suuria odotuksia, koska
poikani ovat yleensä liian ujoja osallistumaan mihinkään, ja erityisesti jos eivät tunne ihmisiä tai ymmärrä heidän puhumaansa kieltä. Kuitenkin näytti siltä,
että idea oli mitä parhain erityisesti Etiennelle. Traëlla
näytti olevan aivan erityinen kyky toimia lasten kanssa.
Etienne oli aivan ihastuksissaan!

Residenssiympäristöön
tutustumista
Manchesterin keskusta sijaitsee vain noin kahden kilometrin päässä Islington Millistä, joten perhe pystyi tutustumaan myös sen nähtävyyksiin.
– Keskiviikkona pystyin keskittymään kunnolla
työskentelyyn, sillä Nicola oli niin kiltti, että vei Laurentin ja pojat Manchester-museoon katsomaan Tyrannosaurus Rexin luita. Minä sain aikaa ihan itselleni! Ihme
juttu, kuinka ajasta tulee kallisarvoista. En olisi malttanut edes syödä, kun olisin halunnut piirtää senkin ajan.
Iltapäivällä Elyssa vei minut tutustumaan muutamiin Islington Millin työhuoneisiin ja taiteilijoihin sekä omaan
pimiöönsä, jossa minun oli tarkoitus tehdä valokuvia.
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Hyvä n Taite ilijan rutii nit

oli suljettu. Islington Millissä kokeilimme syanotypiaa,
mutta valoa ei ollut tarpeeksi. Otin myös muutamia
neulanreikäkuvia, jotka onnistuivat paremmin. Illalla
piirtelin vielä.
– Tiistaina Laurent vei pojat tiedemuseoon. Minä
piirsin ja otin neulanreikäkuvia sillä aikaa niin paljon
kuin ehdin. Lounaan jälkeen Nicola haki minut ja Aarnin työpajoille, joissa tehtiin koristuksia Breaking Bread
-tapahtumaa varten. Työpajat näyttivät hauskoilta. Pääasiassa niissä roiskuteltiin maalia vähän kaikkialle. Aarni
ei halunnut osallistua, vaan oli kiinnostuneempi koulun
leikkipaikoista ja leluista.
– Keskiviikkona oli sitten varsinainen tapahtuma, joka pidettiin galleriassa. Siellä oli suuri koristeltu
pöytä, jossa oli erilaisia leipiä eri maista, myös meidän
hapanleipämme ja näkkileipämme. Ympärillä oli pieniä
työpisteitä ja lasten koristelemia paperipusseja, joissa sai
viedä leipää myös kotiin. Meidän poikamme tykkäsivät
tapahtumasta, mutta olivat liian ujoja leikkimään toisten
lasten kanssa. Samana iltana pidettiin myös Potluck,
sekä minun ja Nicolan
Artist Talkit. Paikalla olivat meidän perheen lisäksi
Nicola, Traë ja Elyssa, sekä
muutama muu taiteilija.
Minä kerroin taiteellisesta
työstäni, residenssistä sekä
Tampereesta ja Nicola luki
kirjoituksensa A Woman’s
Work is Never Done ja
jonglöörasi samaan aikaan.
Tunnelma oli kodikas ja
hieman kaihoisa, koska
lähdön hetki lähestyi.
– Islington Mill ja
We Are Resident -residenssi
osoittautuivat inspiroiviksi
ja vieraanvaraisiksi. Tuntui
että kaikki on mahdollista.
Oman taiteellisen työni tekemiseen löysin uutta intoa. Tapasin monia lahjakkaita taiteilijoita ja osasta tuli myös ystäviäni. Paljon kiinnostavaa jäi vielä näkemättäkin.

– Torstaina lähdimme junalla Yorkshiressa sijaitsevaan pieneen kaupunkiin Hedben Bridgeen, jossa sijaitsi
Helen Sargeantin, Tampereella olleen taiteilijan työhuone. Hedben Bridge oli ihastuttava kaupunki, jossa mieleenpainuvimpia olivat jokilaivat, käytetyn tavaran kaupat
sekä maailman paras pitseria. Myös Helenin työhuone oli
kiinnostava. Meillä oli hauska päivä, ja illalla Salfordissa
Nicola vei minut näyttelyn avajaisiin erääseen vasta-avattuun, vanhaan teollisuusrakennukseen perustettuun galleriaan aivan majapaikkamme naapurissa.
– Perjantaiaamuna Traë tuli puuhaamaan lasten
kanssa, ja lapset nauttivat siitä todella. Minä menin piirtämään ja tekemään neulanreikäkokeiluja Elyssan kanssa.
Ehdin vain vähän aloitella. Iltapäivällä kävimme hankkimassa materiaaleja tulevaan taide-leipä-työpajaan.
– Lauantaina lähdimme Halloween-tapahtuman
tieltä Nicolan asuntoon evakkoon. Nicola asuu Manchesterissa alueella, joka ensi näkemältä vaikutti aika tavanomaiselta, mutta kun lähdimme kävelylle, tulimme
kauniiden kanaalien varrelle. Se oli päivän paras hetki.
Seuraavana päivänä kiirehdimme valmistamaan suurta
We Are Resident -tapahtumaa. Tapahtumaan tuli paljon äititaiteilijoita ja lapsia, sekä muutamia galleristeja ja
kriitikkoja. Minä ja Etienne teimme koristeellisia leipiä.
Helenillä ja Nicolalla oli kummallakin performanssi. Helenin performanssi kertoi hänen residenssistään Tampereella. Teksti oli minulle tuttu jo hänen blogistaan, mutta se oli yhä koskettava. Nicolan #Work-performanssi oli
hilpeä ja oivaltava. Hän jonglöörasi samalla kun hoiti
kotitöitä, ja hänen poikansa ja miehensä olivat osa performanssia. Myös monet muut taiteilijat olivat tuoneet
töitään esille. Ihmisiä oli niin paljon, etten oikein tiennyt kuka oli kuka, mutta joihinkin ihmisiin tutustuin.
– Maanantaina vietimme aikaa oman perheen kesken. Lähdimme Manchester-museoon uudestaan ja tällä
kertaa katsoimme bussit valmiiksi niin, että pääsimme
ajelemaan kaksikerroksisella bussilla suoraan määränpäähämme. Yritimme vielä Salfordin museoonkin, mutta se

Saara Sillanpää kirjoitti residenssin
aikana blogia omista ja perheensä
kokemuksista Salfordissa:
http://familygoesart.blogspot.fi/
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Yksi: pidetäänkö minun töistäni
Kaksi: kukaan ei pidä minun töistäni
Kolme: haistakaa kaikki vittu
Neljä: kaikki työni ovat paskoja
Tuossa on Hyvän Taiteilijan ensimmäinen ajatus aamuherätyksen jälkeen.
Huonona Päivänä siihen ne ajatukset sitten jäävätkin ja hän
katselee loppupäivän Netflixiä alasti peiton alla tai sitten
perheellisenä ihmisenä teeskentelee heräävänsä ja nukkuu
muiden lähdettyä sohvalla villasukat jalassa.
Edellä mainittu voi olla myös taiteilijan Hyvä Päivä. Taiteilijat ovat erittäin arvaamattomia.

Aamurut iinit
Tehdään lyhyt pikakelaus aamurutiineista. Nykyään pitää
tehdä aina lyhyt pikakelaus. Pitkällä pikakelauksella lukija,
kuuntelija, katsoja, pelaaja ja kommentoija vaihtaa kanavaa.
Se on paha juttu, mainostaja kärsii.
Hyvän Päivän aamurutiinien pikakelaus: Start! <p>
Aamun ensimmäinen ajatus (kts. ylempää), ylös makuupaikasta, onko puhelimessa akkua, työhuoneelle. Lainataan
naapurihuoneen eiliset leivät ja lisätään kofeiini tai nikotiini
tai molemmat. </p> Stop.
Jotta olisi varaa kovempiin piristeisiin pitäisi olla erittäin
paljon ansaitseva Hyvä, ehkä jopa Kuuluisa Taiteilija, sillä
kovat piristeet tulevat kalliiksi.

Päivä- ja iltar utiin it

Koska taide on luovaa työtä, sitä ei voi pakottaa syntymään
ja tästä syystä aamurutiinien jälkeinen aika on käytännössä sekavaa mössöä. Joskus paniikissa, joskus apaattisena,
joskus maanisena. Aloitetaan työt, lopetetaan työt. Näin
hienosti se homma hoituu Hyvänä Päivänä.
Näin se hoituu normaalisti.
Pikakelaus; Wait for it...START! <p>
Maali loppui, kaatui, ei aukea! Pensselit
puhdistamatta, valo on väärinpäin, kaikki
pohjat väärää kokoa, mikään ei ole kuiva, onko
tuo hometta, värit sammuu saatana! Tuo on
kesken, tuo kesken, tuo on paska, tuo on kesken, tuokin paska, tuo on ehkä jonkun muun.
Häädetyn vuokralaisen? Ihan sama, maalaan
päälle. Miksi tuosta rapisevat värit lattialle? Puhelin soi, unohdin vaihtaa työvaatteet,
kestääköhän luuri liuottimia? En osta mitään,
kiitos ja kuulemiin! Laturi kotona, sähköposti ilmoittaa <b> 500 Intern al Serve r
Error </b>. Hei tuolla ulkona menee orava!
Seuraavat neljä tuntia oravaa katsellessa, FaceInstaWhatsappTube ja kotiin. Kaappi tyhjä,

unohdin syödä, vittu. Lähikaupasta Dr. Oetker -pitsa ja kokista. Vatsaan sattuu, ei nukuta, elokuva, “PAM !, kello on 3”.
Oravan katselun jälkeen reittejä kotiin on myös muitakin ja
lopputuloksena sama “PAM ! kello on 3” ja lisäksi, “PAM !
kello on 4”, “PAM ! kello on 8”, “PAM ! Herään
työhuoneelta iltapäivällä tuntematon taulu kainalossa”. En
uskalla katsoa sosiaalista mediaa. </p>

No mitä siitä ! Hyvä Taite ilja ei
lann istu!
Hyvän Taiteiljan lannistumattomuudelle on monta nimeä:
inspiraatio, visio, sisäinen palo, elämäntehtävä, sielunhuuto, ääni joka vaatii päästä ulos. Vuokraisäntä käyttää sanaa
“Ihmehiippari” ja kollega sanaa “Lahjatonmulkku”. Ei
ihme, että Hyvä Taiteilija on aina vähän eksyksissä. Muiden mielestä. Omasta mielestään hän on aina perillä. Tästä
ristiriidasta syntyy tietysti (kaikki hyppää ilmaan ja huutaa
kädet ylhäällä) “Hyv ää Taide tta!”.
Hyvää Taidetta voisi kuvata seuraavasti; pikalyhytkelauksella: taiteilija pyörii ihme paikassa ihan normaalissa ympäristösssä ja löytää jonkun ihmejutun joka oikeasti ei ole
mikään ihmejuttu muuta kuin taiteilijan päässä. Taiteilija
siirtää jollain ihme-tekniikoilla, pääosin ihme-tuurilla, tuon
ihmejutun jotenkin jollain materiaalilla muidenkin näkyville jonnekin paikkaan missä hän maksaa siitä, että saa
ihmeen näyttää. Muut toteavat, että ihan kiva ja lähtevät
pois. Tästä sitten taas alkaa tuttu sykli: aamuajatus, työhuone, orava, “PAM ! Kello on kolme ja mikäs taulu
tämä on?”.
Pitäkää huolta toisistanne ja tehkää niitä ihmejuttujanne
vaikka ketään ei kiinnostaisi. Respe ct.
Teksti ja kuva: Petri Seppä
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Taidelainaamon
sivupiste
tavoitti kävijät
Taidekeskus Mältinrannassa sijaitseva Tampereen Taiteilijaseuran taidelainaamo sai viime syksynä muutamaksi
kuukaudeksi sivupisteen Vanhalle kirjastotalolle. Galleria Emilin Studiossa1.9.–18.12.2016 toiminut lainaamo keräsi kehuja kävijöiltä, joista monet myös lainasivat
teoksen.
– Idea sivupisteen perustamiseen lähti siitä, että
saimme käyttöömme tilan, joka oli lähempänä keskustaa
kuin Taidekeskus Mältinrannan taidelainaamo. Tila oli
iso ja siellä oli enemmän ripustusmahdollisuuksia. Oli
kiva kokeilla, millaista on laittaa taidelainaamo isoon
tilaan, johon saa kunnolla teoksia esille. Tämä meidän
varsinainen taidelainaamomme on melko pieni, kertoo
Taiteilijaseuran koordinaattori Katri Heinänen.
Kokeilu onnistui Heinäsen mukaan todella hyvin,
ja kävijöitä tuli paljon muualtakin kuin Tampereelta.
– Asiakkaita tuntui kiinnostavan nähdä, millaista
on tamperelainen taide. Ihmiset viihtyivät lainaamossa
ja viettivät siellä paljon aikaa. Tunnelma oli ihanan kii-

Lyhyesti
Teksti: Riikka Laitinen
Kuva: Katri Heinänen

reetön, ihmiset nauttivat taiteen katselemisesta ja juttelivat paljon. Moni lainasi teoksen ja niitä myös ostettiin,
Heinänen kertoo.
Näyttelyyn osallistui 36 taiteilijaa Pirkanmaan
alueelta. Lainaamon tiloissa järjestettiin marraskuussa
Dark Reindeer -ryhmän poikkitaiteellinen esitys, ja yleisö pääsi jututtamaan lainaamon taiteilijoita pitkin syksyä järjestetyissä taiteilijatapaamisissa. Muutama taiteilija piti tilassa kahden viikon mittaisen mininäyttelyn,
joka toimi samalla taiteilijaesittelynä.
Osa lainaamon teoksista esiteltiin myös nettisivuilla, ja sosiaalisessa mediassa julkaistiin visailuja, joihin
osallistumalla sai osallistua teosarvontaan.
Heinänen kertoo, että haaveena on vielä joskus pitää vastaavantyyppistä sivupistettä jossain.
– Vaikka taidelainaamokonsepti on monelle tuttu,
se on aina jollekin uusi. Olisi hyvä olla esillä eri paikoissa muistuttamassa ihmisiä siitä, että tällainenkin juttu
on olemassa, Heinänen sanoo.
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Teksti:
Arja Moilanen
Kuva:
Katri Heinänen

Teksti:
Riikka Laitinen
Kuva:
lonnstrominmuseot.fi

Päivölän tilasta
tuli Khronoksen talo
Kuvataiteilijat Visa Suonpää ja Patrik Söderlund olivat
jo pidemmän aikaa etsineet tilaisuutta toteuttaa projekti, jossa ihmisen rakentama alue annettaisiin takaisin luonnolle vallattavaksi. Idea konkretisoitui viime
vuonna, kun Lönnströmin taidemuseon ensimmäiseksi nykytaideprojektiksi valikoitui myös nimellä IC-98
tunnetun taiteilijakaksikon Khronoksen talo -konsepti. Tarkoituksena oli löytää talo, joka voitaisiin eristää
ihmisiltä tuhanneksi vuodeksi.
Sopiva talo löytyi lopulta Pöytyältä. Tyhjilleen
jäänyt Päivölän tila pihapiireineen rajautuu luontaisesti omaksi saarekkeekseen keskelle peltoaukeaa, ja pihapiirin kasvillisuus on monimuotoista. Tilan puinen
päärakennus on rakennettu 1940-luvun alussa. Syksyllä 2016 taiteilijat lahjoittivat tilan Pöytyän kunnalle
sillä edellytyksellä, että uusi omistaja hakee tilalle suojelukohteen statusta.
Muun muassa omistamista ja ihmisen toiminnan
ekologisia pitkäaikaisvaikutuksia tarkastelevassa konseptissa ajan kuluminen pyritään dokumentoimaan perusteellisesti. Päivölän tila on kartoitettu maaperää, kasvistoa ja esineistöä myöten. Aidatun alueen sisällä luonto
saa villiintyä ja vallata talon, jonka ovet ja ikkunat on
jätetty auki. Projektiin voi tutustua Lönnströmin taidemuseon nettisivuilla, ja talolle on myös määrä tehdä
virtuaalimallinnos, jotta yleisö voi tutustua taloon sen
rappeutumista häiritsemättä.

Galleriaviikko järjestetään
ensimmäisen kerran
marraskuussa 2017
Tamperelaiset taidegalleriat lisäävät yhteistyötään tänä
vuonna. Galleriat suunnittelevat yhdessä, kuinka tavoitetaan uutta yleisöä ja millaisia uusia kokemuksia näyttelykäyntien yhteyteen voidaan toteuttaa. Jo kevääksi
uudistettiin galleria- ja taidemuseokalenteri Galleriat &
Taidemuseot, joka toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa.
Elokuun 13. päivä galleriat esittäytyvät Hämeenpuiston Puistofiestassa ja marraskuussa 2017 on tamperelaisille taiteen ystäville luvassa täysin uusi tapahtuma,
Galleriaviikko. Tapahtuma tulee tarjoamaan moninaista
ohjelmaa ja erilaisia opastettuja kierroksia taidegallerioihin. Tapahtumia ovat järjestämässä Taidekeskus Mältinranta, Galleria Saskia, Valokuvakeskus Nykyaika, Galleria Himmelblau, Galleria Rajatila ja Galleria Ronga.
Vuonna 2016 tamperelaisten taidekeskusten ja
gallerioiden kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
kiinnostivat sekä kaupunkilaisia että turisteja. Mältinrannan, Nykyajan, Saskian, Galleria ja Studio Emilin,
Rajatilan, Rongan ja Himmelblaun yhteenlaskettu kävijämäärä oli yli 50 000 henkilöä.
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1.4.2017–1.4.2018 | ESTHER SHALEV-GERZ:

TEHDAS ON ULKOPUOLELLA
Ensimmäisessä näyttelyssään Suomessa Shalev-Gerz
muovaa paikallisen paperitehtaan entisen pääkonttorin
tilaksi, joka kutsuu pohtimaan historian ja
Huom!
tarinoiden olemusta sekä luonnon,
Serlachiusteollisuuden ja kulttuurin kiertokulkua.

Gustaf | R. Erik Serlachiuksen katu 2 | Mänttä | serlachius.fi
© Esther Shalev-Gerz, Les Inséparables, Erottamattomat, 2000. Kuva: Florian Kleinefenn.

Haiharan taidekeskus

13.5.–4.6. Sara Hildén -akatemian Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen opiskelijoiden teoksia.
Talli
10.6.–2.7. Löytöretki, Pirkka-Hämeen
kuvataiteilijoiden näyttely. Talli
8.–30.7.

Kotimaisen lastenkirjan rakkaimpia kuvittajia itsenäisyyden alkuvuosilta tähän
päivään: Suomi 100 – Kuvitustaiteen
klassikot ja Tarinoiden puisto
– 18 nykykuvittajaa. Päärakennus

8.–30.7.

Aino Louhi: Kuvituksia. Talli

5.8.–3.9. Kaupunki, 11. valtakunnallinen
teemanäyttely. Päärakennus ja talli.
9.9.–1.10. Taideyhdistys Elo. Talli

16.6.–27.8.2017

Haiharankatu 30, 33710 Tampere
Avoinna: ti–su klo 12–18
TAMPEREEN KAUPUNGIN KULTTUURIPALVELUT

Puutarhakatu 34, Tampere | ti–to 9–17, pe 9–18, la–su 10–18 | Puh. 03 5656 6577

VALOKUVATAIDETTA,
NÄYTTELYITÄ, TAPAHTUMIA

NÄYTTELYT
AUKI 9.9.
Backlight Photo
Festival esittää 22
teossarjaa yhteensä
12 maasta.
www.backlight.fi

Nykyaika
Kauppakatu 14, Tampere
p. 050 441 2040
29.10.
29.10.
2.10.
30.9.
28.9.

Tampereen taidemuseo
Museokeskus Vapriikki
Nykyaika
Galleria Koppelo
Galleria Ronga

ma-pe 12–18
la-su 12–16

Taidelainaamo Tampere
Kuninkaankatu 2 | 33210 Tampere
tampereen-taiteilijaseura.fi/taidelainaamo
@taidelainaamo.tampere
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valokuvakeskusnykyaika.fi

@nykyaika

valokuvakeskus.nykyaika

@nykyaika

NÄYTTELYKALENTERI 2017

© Delphine Schacher

T

bussilla
Tampereelta
suoraan
museoihin!

2.9. – 26.9.2014
Nokian kaupunki ja Nokian Kuvataiteilijat ry kutsuvat suomalaisia kuvataiteilijoita osallistumaan jälleen
valtakunnalliseen pienoisgrafiikan näyttelyyn Nokian Taidetaloon. Näyttely on avoin kaikille
suomalaisille kuvataideyhdistysten jäsenille.
Näyttelyssä palkitaan taiteilija, jonka teoksessa pieni on erityisen kaunista.
Teokset
• Näyttelyyn voi tarjota enintään kolme taidegrafiikan menetelmällä toteutettua teosta.
• Teoksen kuva-alan koko max 15X15 cm.
• Vedospaperin koko tulee olla tarkalleen 20x20cm.
• Vedosten taakse tulee merkitä
o Taiteilijan yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
o Teosten tiedot: teoksen nimi, tekniikka ja hinta.
o Puutteellisesti merkittyjä teoksia ei oteta mukaan näyttelyyn.
• Teosten mukana tulee toimittaa erillisellä paperilla
o taiteilijan yhteystiedot, tilinumero, teosten nimet, tekniikka, tekovuosi ja hinta.
• Teoksissa ei saa olla kehyksiä tai paspiksia.
• Taiteilija huolehtii itse halutessaan omien teostensa vakuuttamisesta. Taidetalossa on
hälytysjärjestelmä.
• Lähetyksessä tulee olla mukana A3 kirjekuori teosten takaisinpostittamista varten.
o Kuoressa tulee olla riittävä määrä postimerkkejä ja vastaanottajan tiedot valmiiksi
kirjoitettuna.
o Ilman palautuskuorta toimitetut teokset siirtyvät Nokian Kaupungin omaisuudeksi.
Näyttelyyn osallistuminen
• Näyttelyn osallistumismaksu on 5€.
• Osallistumismaksu tulee suorittaa ennen näyttelyn alkua yhdistyksen tilille:
Nokian kuvataiteilijat ry IBAN : FI92 1158 3006 104212
Viesti: ”Pienoisgrafiikan näyttely ”
sekä osallistujan nimi, jos maksaja on eri.
• Kuitti osallistumismaksusta tulee liittää mukaan teoslähetykseen.
Ilman kuittia toimitettuja teoksia ei hyväksytä mukaan näyttelyyn.
Teosten postitus perjantaihin 29.8.2014 mennessä
• A3 kirjekuoressa, kuoreen merkintä ”Pienoisgrafiikan näyttely”
Nokian Taidetalo, Souranderintie 7, Nokia
Tämän jälkeen saapuneita lähetyksiä ei huomioida.
Näyttelyn avajaiset ovat tiistaina 2.9. klo 17-19
• Näyttely on avoinna ti-to klo 11-18, pe ja su klo 11- 16, ma ja la suljettu
• Myymättömien teosten takaisinpostitus tehdään lokakuun alussa.
• Myytyjen teosten tilitys taiteilijoille tehdään näyttelyn päätyttyä.
Nokian Kuvataiteilijat ry perii näyttelystä myydyistä teoksista 15% provision.
Lisätietoja
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut, kulttuurikoordinaattori Pia Keltti p. 040 133 4101.
Nokian Taidetalo, Nokian kuvataiteilijat sihteeri Miia Granath, p.050 395 8817
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6. – 29.5

Touko Hujanen

3.6. – 3.7.

Marja-Liisa Torniainen

8. – 31.7.

Mansikkapaikka-ryhmä

5. – 28.8.

Viivi Nieminen, Hans Viebrock

9.9. – 2.10.

Backlight: Riina Rinne ja Delphine Schacher

7. – 30.10.

Jaana Tyrmi

4. – 27.11.

Kukka-Maria Rosenlund, Kaisa Karhu

Näyttelyitä kahdessa kerroksessa. Galleriaan ja käsikirjastoon vapaa sisäänpääsy.

Merja Haapala: At Your Service, 2009, lasitettu kivitavara, keraaminen pigmentti, 36 x 21 x 17 cm. Kuva: Jouko Järvinen

M E RJA HA APAL A
Olipa kerran

Meiltä löydät kaikki tarvitsemasi
taidetarvikkeet edullisesti!
Tervetuloa!

Tule taidekurssille

tampereen-taiteilijaseura.fi/kurssit

Ihanien tavaroiden kauppa

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

Taito Shop Tampere

Hatanpään valtatie 4
ma-pe 10-18, la 10-15 p. 03 225 1415

www.galleriakoppelo.com

Kuninkaankatu 2 | 33210 Tampere
010 420 2040, info@tampereen-taiteilijaseura.fi

Galleria

13.5. – 1.6. Mikko Ängeslevä
ja Henri Ijäs
VAPAA
PÄÄSY
3. – 22.6. Elina Parjanen
8. – 27.7. Noora-Maija Tokee TK LOI –1 2S–1U8
29.7. – 17.8. Miiro Valle
19.8. – 7.9. SA. Salmela
9. – 28.9. Backlight Photo Festival
30.9. – 19.10. Ville Pellikka
21.10. – 9.11. Juhani Koivumäki
11. – 30.11. Leena Räsänen
2. – 21.12. Ismo Jokiaho
www.avarataide.fi

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

KUVIS ON KIVAA!
SARA HILDÈN -AKATEMIA

Taiteen perusopetus lapsille,
nuorille, aikuisille
Haku tamperelaisille lapsille
16.5. mennessä
Myös lyhytkurssit ja
kesäkurssit
ALAVERSTAANRAITTI 5, TAMPERE
PUH. 03 5656 6966 / 12/6 ¤
WWW.VAPRIIKKI.FI
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www.tampere.fi/tyovaenopisto/sarahildenakatemia
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Juhlanäyttely

PURNU 5

Kulttuurin ja lasin löytöretki 6.-9.10.2017

LOISTAVA AIKA
GLORIOUS TIME
LYSANDE TID

- VENETSIA
JA MURANO

Kuraattorit Miina Hujala | Arttu Merimaa

PIRiTALIA

Avoinna joka päivä klo 11 – 18

18.6.– 6.8.2017

PORTUGALIN NAZARÉSSA
14. – 24.10. ı 2 298 €

Lumoava Nazaré hurmaa upeilla
näköaloillaan ja aidoilla perinteillään.
Opettaja taidemaalari Marjukka Paunila

PÄRNUSSA

5. – 10.6. ı 588 €

Viron idyllisen kesä- ja kylpyläkaupungin
koristeelliset puutalot, hyvin hoidetut
puutarhat ja upea hiekkaranta inspiroivat
maalaamaan.
Opettajana taidemaalari Mika Törönen

tilauksesta 20.5. – 28.8.2017

SORRENTOSSA

Kaija Poijula, Ulla Pohjola

Aikuiset 11 | 9 € | kausilippu 25 € | lapset ilmaiseksi
Lipun hinnalla savusauna
ma klo 13 – 15 miehet | 15 – 17 naiset
pe klo 14 – 15.30 naiset | 15.30 – 17 miehet

AKVARELLIKURSSEJA

12. – 19.9. ı 1 396 €

Napolinlahden helmi. Kauneudellaan
lumoava Sorrento - appelsiinien,
sitruunoiden ja merenneitojen kaupunki
kutsuu maalaamaan.
Opettaja kuvataiteilija Metta Savolainen

XXII
MÄNTÄN

KUVATAIDEVIIKOT
KESÄ | 11.6.–31.8.2017
Kesä – vakavaa ja
hysteerisen hauskaa!
Kuraattori Pirjetta Brander
Pekilo,
Tehtaankatu 21, Mänttä
+358(0)44 259 9194
kuvataideviikot@gmail.com
www.kuvataideviikot.fi

Kuva: Marko Marin

Lisätietoja ja varaukset: 040 967 8820 | 050 331 5820
purnutaidekeskus@gmail.com
www.purnu.fi

Ainutlaatuinen matka romanttiseen
palatsien ja kanavien Venetsiaan.

Kohokohtana taiteilija Markku Pirin taidelasia ja
maalauksia -näyttelyn avajaiset legendaarisessa
Muranon lasimuseossa sekä gaalaillallinen.
Asiantuntijaoppaina Markku Piri ja Anneli Koskinen

MATKAOHJELMA

HINTA

1. PÄIVÄ
Muranon saari, Markku Pirin näyttelyn
avajaiset, gaalaillallinen
2. PÄIVÄ
Lasinpuhallusta, Palazzo Mocenigo
3. PÄIVÄ
Pyhän Markuksen aukio ja kirkko,
Venetsian taidebiennaali ja/tai ooppera
”Sevillan parturi”
4. PÄIVÄ
Santa Maria e San Donaton kirkko

Markku Piri

1 698 €

HINTAAN SISÄLTYY

• Lufthansan reittilennot turistiluokassa
• majoitus kahden hengen huoneessa
• ohjelman mukaiset ateriat (3 x aamiainen,
1 x lounas, 1 x aperitiivi, 1 x illallinen,
1 x gaalaillallinen ruokajuomineen)
• ohjelman mukaiset kuljetukset ja retket
• asiantuntijaoppaiden palvelut

LISÄMAKSUSTA

VALOKUVAUSNAUTINTOJA
SISILIASSA
2. – 8.9. ı 1 895 €

Opettajat valokuvataiteilija Marja Pirilä
ja Iris Nuutinen

TAITEILIJOIDEN OSLO
15. – 18.6. ı 876 €

Norjalaisen taiteen jäljillä Oslossa; Munchin
museo ja ”Huuto”, lasia, veistoksia,
muinaiskoruja, puistoja ja kuninkaallisia.
Asiantuntijaopas Tuija Peltomaa

• yhden hengen huone 395 €
• oopperalippu 95 €,
Musica a Palazzossa Rossinin
ooppera "Sevillan parturi”
Korkein luottoluokitus
Bisnode 2017

©

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA LOMASI I 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
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Taidekeskus Mältinranta
Tampereen Taiteilijaseura
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
010 420 2040
info@tampereen-taiteilijaseura.fi
www.tampereen-taiteilijaseura.fi
Toimisto avoinna: ma–pe 10–15
Taidelainaamo avoinna:
ma–to 12–18, pe–su 12–16
Näyttelyt avoinna:
ma–to 12–18, pe–su 12–16

Yksityisille

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

Yrityksille ja yhteisöille
Taiteen vuokrausta
Taidekonsultoinnit
Virkistys- ja koulutuspäivät
Uniikit liikelahjat
Asiantuntijapalvelut

Taiteen ammattilaisille
Vuokrattava monumenttityötila
Yhteistyötila metallityölle
Keramiikan polttouuni
Yhteistyötilat grafiikalle
Ammattilaiskurssit
Jäsenpalvelut
Taidenäyttelytilat

