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Tämä on Täydellisen ympyrän 16. julkai-
suvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdes-
kymmeneskolmas. Täydellinen ympyrä 
on Tampereen Taiteilijaseura ry:n kes-
kustelufoorumi taiteilijoille ja kuvatai-
teesta kiinnostuneille. Kirjoittajat vas-
taavat itse tekstiensä sisällöistä.
Julkaisija: Tampereen Taiteilijaseura ry
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
Yhteystiedot: puhelin 010 420 2040  
ty@tampereen-taiteilijaseura.fi 
www.tampereen-taiteilijaseura.fi/verkkolehti/
Päätoimittaja:  Anna Kirstinä
Taitto: Minna Soraluoma
Nettilehden päivitys: Anne Paldanius 
Paino: Tampereen Offsetpalvelu Oy 
2011, Tampere. Painos:  1500 kpl
Kansi: Novatech Ultimatt 1.1  200 g,  si-
säsivut: Novatech Ultimatt 1.1 115 g 
Map Suomi Oy
Ilmoitushinnat Täydellisessä ympyräs-
sä: Koko sivu 175 x 235 mm väri 575 €, 
näyttelyilmoituksissa 480 €. 
Puoli sivua 175 x 115 mm väri 300 €, 
näyttelyosastossa väri 240 €. Neljännes-
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Vuonna 1920 perustettu Tampereen 
Taiteilijaseura ry on Suomen toiseksi 
vanhin yhä toimiva ammattitaiteilijoi-
den yhdistys,   johon  kuuluu noin 270 
kuvataiteilijaa. Toiminnan tavoitteena 
on alueen taiteilijoiden tukeminen ja 
Pirkanmaan kuvataiteen edistäminen. 
Seura järjestää näyttelyitä ja koulu-
tusta, tiedottaa ammatillisista asioista 
sekä pyrkii aktiivisesti edistämään uu-
sien työtilojen saamista taiteilijoiden 
käyttöön. Myös kansainvälinen toi-

Tampereen  
Taiteilijaseura ry

sivu tekstissä 175 x 55 mm väri 165 € 
Pikkuilmoitus tekstissä 55 x 55 mm väri 
70 €. Neljäsosasivu 85 x 115 mm näyt-
telyosassa väri 135 €, kahdeksasosasivu 
85 x 55 mm väri 75 €.
Koko  Lehden koko on 220 x 275 mm.

minta on tärkeä osa seuran toimintaa. 
Yksityiset henkilöt ja yhteisöt voivat 
liittyä seuraan kannatusjäseniksi.

Seuran toimintakeskus on Taide-
keskus Mältinranta, jossa ovat näyt-
telytilat Galleria ja Studio, toimisto, 
Taidelainaamo sekä Työpajakeskus. 
Taidekeskus Mältinranta valmistui 
alunperin vedenpuhdistuslaitokseksi 
1926. Laitoksen toiminnan päätyttyä 
Tampereen kaupunki kunnosti tilat 
ja vuokrasi ne Tampereen Taiteilija-
seuralle vuonna 1983. Vuonna 2008 
rakennuksen takaosaan saneerattiin 
uudet työpajatilat, joissa on yhteis-
työpajatiloja (grafiikka, metallityö ja 
keramiikka) sekä monumenttiateljee.

Seuran johtokuntaan kuuluvat 2011 
Anna Kirstinä puheenjohtajana, Tuomo 
Rosenlund ja Virve Lilja varapuheen-
johtajina sekä muina jäseninä Arto Nur-
ro, Krister Gråhn, Pia Feinik,  Jarmo 
Kallinen, Elina Lind, ja Johanna Pihla-
jamaa sekä sihteeri-rahastonhoitajana  
toiminnanjohtaja Arja Moilanen. 

Haloo kuuluuko

Viime kesänä uudistettiin seuramme 
kotisivut ja niiltä löytyy nyt entistä 
helpommin tietoa esimerkiksi taitei-
lijoista, näyttelyistä ja vuokrattavina 
olevista työtiloista. Sivuston pirteästä 
graafisesta ulkoasusta vastasi mainos-
toimisto Atomi, jolle lämpimät kiitokset 

yhteistyöstä. Sivut löytyvät osoitteesta 
www.tampereen-taiteilijaseura.fi.

ART360 -hanke päättyy vuoden 
lopussa, mutta jatkamme myös tule-
vina vuosina siitä syntyneitä kehittä-
mistoimia:  taidelainaamotoimintaa 
uudistetaan edelleen sekä taidelai-
naamoesittelyissä, netissä että Taide-
keskus Mältinrannassa. Laaja esittäy-
tyminen ensi kesän asuntomessuilla 
Vuoreksessa on suuri ponnistus.

Jotta seuramme jäsenet pääsisivät 
paremmin osallistumaan toimintaan, 
korvasimme vuoden alusta alkaen 
osan yleiskokouksista epämuodolli-

silla jäsentapaamisilla. Tapaamisissa 
keskustellaan seuran toimintaan 

liittyvistä asioista tai niihin 
kutsutaan kiinnostavia vi-

suaalisella alalla toimivia henkilöitä 
kertomaan näkemyksistään, toimin-
nastaan ja suunnitelmistaan. Syksyn 
alussa vieraanamme oli läänintaiteilija 
Tero Karvinen, jonka kanssa keskuste-
limme tässäkin lehdessä esillä olevasta 
graffititaiteesta. Yhdistyksen sääntöjen 
mukaiset ja yhdistystoiminnalle olen-
naiset kaksi kokousta toki järjestetään 
edelleen maalis- ja marraskuussa.

Haluan vielä lopuksi onnitella lämpi-
mästi seuramme puolesta 80-vuotiaita 
Tampereen taidemuseota ja Hiekan 
taidemuseota juhlavuoden johdosta! 
Taiteen ystäville taidenautintoja ja tai-
teilijoille työn iloa toivottaen 

Anna Kirstinä



Tässä numerossa

Lyhyesti 
MS

Veljeskunta Vapaamaalarit
Kristiina Sario syväluotaa graffitimaailmaa  

Uria uurtavaa työtä 
Karla Löfgren haastattelee Matti Koistista

Taidehäirikkö
Pia Feinik kyselee kummia  
Anna Kontulalta ja Tero Karviselta  

Plussan puolella
Karla Löfgren haastattelee 60+-ryhmää

Taiteen paikka
Jaana Rämän kolmas ja viimeinen selvitys  
Tampereen näyttelymahdollisuuksista

Hälläpyöränkadun ateljeetalo
Karla Löfgren haastattelee  
Ilkka Väättiä ja Anna Alapuroa

Millaista on taiteenedistäminen?
Tiina Lamminen valottaa  
taidehallinnon muutosta

Taidelainaamo Tampereen Taidemessuilla
Katri Heinänen kertoo tunnelmista

Tartu Tarttoon
Hanna Oinonen viihtyi Taiteilijaseuran  
residenssivaihdossa

Kirja-arvostelu ja Kalevi Mäkisen sarjakuva

Kolumni
Juhani Tuomi pohtii taiteilijana elämistä  
ja toimeentuloa

Taidekeskus Mältinrannan  
näyttelykalenteri

4    

6

10  

13  

14

16

18 

20

22

23

24

25

28

Kannessa graffiteja Kekkosen 
sillan alta. Kuva oikealla: Ka-
tutaidetta Keskustorilta. Ku-
vat Minna Soraluoma.

Baarithan ovat täynnä itseään taitei-
lijoiksi tituleeraavia pöytälaatikko-

runoilijoita... Sitten ihmiset luulevat, 
että nämä oman elämänsä kynänie-

kat ovat niitä ammattitaiteilijoita, 
vaikka kyseessä on useammin am-

mattialkoholisti.
s. 25.
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Taiteen tuki  
kasvaa prosentin

Hallituksen talousarvioesitys lupaa tai-
teen tukeen yhden prosentin kasvua. 
Kaikkiaan taiteen tukeen käytetään ensi 
vuonna 429 miljoonaa euroa. Tästä noin 
puolet katetaan veikkauksen tuotolla.

Taiteenaloista muotoilulle ja sirkustai-
teelle on luvassa noin 40 prosentin nou-
su. Ensi vuonna vietetään muotoilun 
pääkaupunkivuotta. Säästöjä kohdistuu 
museoiden, teattereiden ja orkesterei-
den valtionosuuksiin. 

Ja taide edistyy

Taidetoimikuntajärjestelmän on 
määrä uudistua 2013 alusta, jolloin 
Taiteen edistämiskeskus aloittaisi toi-
mintansa. Tarkoituksena on laajentaa 
tehtäväkenttää ja lisätä itsenäisyyttä. 
Myös tehostaminen ja menojen kar-
siminen on mukana suunnitelmissa. 
Varsinaisista apurahoista suurin osa 
katetaan veikkauksen tuotolla. 

Taidekentän tärkeänä pitämän ver-
taisarvioinnin kerrotaan pysyvän nyt 
mukana päätösprosessissa ja tekijän-
oikeuslainsäädäntö säilyy opetus- ja 
kulttuuriministeriössä. Uudistuksen 
suunnittelu keskeytettiin aiemmin 
kritiikin vuoksi.

Frame muuntuu

Nykymuotoisen Framen toiminta lop-
puu vuoden lopussa. Näyttelyvaihtokes-
kus on jatkanut kaksi vuotta määräaikai-
sena sen jälkeen, kun koko henkilökunta 
irtisanottiin ja uusittiin henkilösuhtei-
den tuoman kriisin vuoksi. 

Toimintaa tulee jatkamaan säätiö, 
jonka on määrä palkata uudet työn-
tekijät. Vuoden 2012 aikana luotavan 
säätiön taustalle on tulossa Suomen 
taiteilijaseuran lisäksi eri kaupunke-
ja. Opetusministeriö ilmoitti jo viime 
vuonna vetäytyvänsä toiminnasta. Ai-
emmin säätiön  oli määrä käynnistää 
toimintansa jo viime kesän aikana.

Muutoksista huolimatta Framen 
toimintaa halutaan pitää yllä niin, 
etteivät apurahojen jakaminen ja Fra-
men hankeet keskeydy. Framen joh-
tajana toiminut Laura Köönikkä joh-
taa Framea myös vuoden vaihteessa 
alkavan muutosvaiheen aikana.

Hiljaista aikuisten  
perusopetuksessa

Syventäviä opintoja ei tänä syksynä 
järjestetä liian vähäisen hakijamäärän 
vuoksi Nokialla, Ylöjärvellä eikä Tampe-
reella kuten aiemmin, vaan ainoastaan 
Pirkkalassa. Aloittavia perusopintoryh-
miä on kuitenkin järjestetty.

Taiteen perusopetus on taidekasva-
tusta, joka etenee tavoitteellisesti, an-
taa valmiuksia itseilmaisuun ja ammat-
tiopintoihin hakeutumiseen.

Taiteen AMK-opetus 
vaarassa

Opetusministeriö on esittänyt ammatti-
korkeakoulun aloituspaikkojen vähen-
tämistä etenkin kulttuurialalta ja tai-
teista. Lakkautusuhan alla ovat Lahden 
taideinstituutti, Kankaanpään taide-
koulu ja taidealan opetus Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulussa.  Yhteensä am-
mattikorkeakouluista on aikeena vä-
hentää noin 2 200 aloituspaikkaa. 

Esityksen ei oleteta menevän läpi sel-
laisenaan. Karsittaviksi sanotaan valitun 
pieniä ja heikosti menestyneitä yksik-
köjä. Uusia aloituspaikkoja ehdotetaan 
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle yh-
teensä 50 paikkaa, luonnontieteisiin 20 
ja liiketalouteen 40 paikkaa.

Valtion Taidemuseo  
muutoksessa

Säätiö-, Veikkaus- ja työryhmäbuu-
mi vaikuttaa myös Valtion Taidemu-
seossa, jonka säätiöittämistä suun-
nitellaan. Säätiön oletetaan tuovan 
liikkumavaraa muun muassa rahoi-
tukseen ja rekrytointiin. Rahoituk-
sen suhteen tämä tarkoittaa, että 
museon kustannuksia voitaisi mak-
saa Veikkauksen voittovaroista.

Säätiöittämisen valmistelu on aloitettu 
perustamalla työryhmä, jonka selvityk-
sen pitäisi olla valmis vuoden 2012 lop-
puun mennessä. Organisaatiomuutoksia 
alettaisiin toteuttaa vuoden 2014 alusta.

Valtion taidemuseoon kuuluvat 
Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen 
museo Kiasma, Sinebrychoffin taide-
museo ja Kuvataiteen keskusarkisto.

Aiemmin keväällä pohdittiin myös 
muita vaihtoehtoja, kuten Valtion 
Taidemuseon yhdistämistä muun 
muassa design-, valokuva- ja raken-
nustaiteen museoiden kanssa laa-
jemmaksi keskusmuseoksi.  Vaihto-
ehtona oli myös hallinnon suhteen 
keveämpi  Kansallisgalleria-organi-
saatio, jonka yhteydessä Kiasma toi-
misi. Hankkeilla on tavoiteltu muun 
muassa säästöjä.

Taidekorkeakouluja 
niputetaan

Aalto-yliopiston Taideteollisesta kor-
keakoulusta ja Insinööritieteiden kor-
keakoulun arkkitehtuurin laitoksesta 
muodostettu uusi korkeakoulu aloittaa 
vuoden 2012 alussa. Nimeksi on tulossa 
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnitte-
lun korkeakoulu. Molemmat jatkavat 
omissa tiloissaan, kunnes uudet tilat 
Otaniemessä valmistuvat. Yhteenmuu-
ton arvioidaan toteutuvan 2015.

Lisäksi Kuvataideakatemian, Teatte-
rikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian 
yhdistymisestä neuvotellaan edelleen. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön työ-
ryhmän ehdotuksen mukaan uudessa 
monialaisessa yliopistossa yhteistä oli-
si johto, hallitus ja strateginen päätök-
senteko. Yksiköt toimisivat kuitenkin 
erillisinä nykyisissä tiloissaan. 

Uutta taideyliopistoa on suunnitel-
tu jo 1990-luvun alusta lähtien. Myös 
tämänhetkinen hanke on ollut välillä 
vastatuulessa. Suomen kolmen pienim-

män yliopiston yhdistämisen yhdeksi 
taideyliopistoksi on laskettu maksavan 
noin 18 miljoonaa euroa, joten säästöt 
eivät liene yhdistymisen motiivi. 

Koulun englanninkielinen nimi The Aal-
to University School of Arts and Creativity 
on herättänyt kritiikkiä Taideteollisen kor-
keakoulun opiskelijoiden keskuudessa.

Pyöreitä vuosia

Pirkanmaan rahasto juhli 50 vuot-
taan muun muassa tulishowlla. Sa-
malla julkistettiin rahaston histo-
riikki, joka on luettavissa verkossa. 

Hieman aiemmin Rajataide juhli 
15-vuotista taivaltaan ja Tampereen 
taidemuseo 80 vuoden taivaltaan. Tasa-
vuosia täytti myös Hiekan taidemuseo.

Rajataiteen 15-vuotisjuhlanäyttelyssä 
on mukana yhdeksän taiteilijaa, jotka 
työpajan aikana päivittivät omaa suh-
dettaan uskontoon. 
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G-museo puhuttaa

Selvitys Guggenheim-museon mahdol-
lisesta tulosta Helsinkiin julkistetaan 
30. joulukuuta. Aihetta pohtinut työ-
ryhmä uskoo uuden museon virkistä-
vän Helsingin kulttuurielämää, luovan 
taiteellista ja intellektuaalista dialogia 
ja nostavan suomalaisen taiteen pro-
fiilia. Museon paikaksi on kaavailtu Ka-
tajanokan Kanavaterminaalin aluetta. 
Museon oletettaisi valmistuvan 2018. 

Museon tuloa myös epäillään muun 
muassa kustannusten ja monien to-
teutumatta jääneiden suunnitelmien 
vuoksi. Ylen Strada-ohjelman kyselyn 
mukaan Helsingin kaupunginvaltuus-
tosta vajaa puolet kannattaisi hanketta 
nykyisillä tiedoilla. Hanketta vastusti 
noin neljäsosa valtuutetuista.

Suurimmat ongelmat liittyvät rahoi-
tukseen. Rakennus maksaa arvioiden 
mukaan 100–200 miljoonaa euroa. 
Jo toteutettamismahdollisuuksien 
selvittämiseen tarvittiin Suomesta ra-
hoitusta noin kaksi miljoonaa euroa, 
jonka maksoivat Helsingin kaupunki, 
SKR ja Svenska Kulturfonden.

Guggenheimin museoprojekteista 
onnistunein on New Yorkin ohella ollut 
Frank Gehryn suunnittelema Bilbaon 
museo Espanjassa. Bilbaon museon 
arkkitehtuuri ja kaarevista titaanile-

Pirkanmaan  
5. Triennaali

 
Triennaalin teemana on elämäntapa. 
Kuraattori Veikko Halmetoja kertoo 
painottaneensa taiteilijoita, jotka ovat 
suunnitelleet tekevänsä jotain erityistä 
juuri tähän näyttelyyn.

Näyttely on samalla Pirkanmaan ku-
vataiteen aluenäyttely, joka on esillä 
useissa paikoissa. Triennaaliin tehdään 
myös kaksi grafiikan salkkua, ja julki-
seen tilaan tuleva videoteos. Näyttely-

Löytöjä 
Mäntässä

Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorik-
si vuodelle 2012 on valittu loviisalainen 
kuvataiteen maisteri Ilona Valkonen (s. 
1980). Valkonen on tehnyt performans-
seja ja kokeellista esitystaidetta.

Kuvataideviikkojen teemana tulee 
olemaan Löytäjä saa pitää. Valkonen 
aikoo kerätä näyttelyyn taiteilijoita, joi-
den ajatuskäsiala on aistillista ja yllä-
tyksellistä. Taide on Valkosen mukaan 
löytämistä, sattumia ja onnenpotkuja. 
Toisinaan jokin teos kolahtaa. Ensi ke-
sän näyttelyn taiteilijalista julkistetaan 
vuoden 2012 alkupuolella

Mäntässä tullaan järjestämään myös 
katsojakahveja, joita näyttelyn katsojat 
järjestävät toisilleen. Kuvataideviikot 
järjestetään nyt 17. kerran.

Viime kesän näyttely, jonka teemana 
oli Otso Kantokorven kuratoimana 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, sai ennätyksel-
liset kymmenentuhatta kävijää.

vyistä koostetut seinät herättivät laajaa 
huomiota, kun museo avattiin 1997, ja 
paikasta tuli tärkeä turistikohde. Museo 
toi viiden ensimmäisen vuoden aikana 
seudulle yli miljardin dollarin tulot ja 
toistasataa miljoonaa verotuloina. 

Viimeisin rakenteilla oleva hanke Abu 
Dhabissa on taas kohdannut ongelmia. 
Bilbaon  efektin ei oleteta olevan tois-
tettavissa. Guggenheimilla on myös 
pienimuotoisempia museoita, kuten 
Berliinin Deutsche Guggenheim, joka 
ei sijaitse uudisrakennuksessa, ja Peggy 
Guggenheimin kokoelmat Venetsiassa.

lyhyesti

julkaisu tulee olemaan aikakauslehden 
tyylinen julkaisu, jossa esitellään trien-
naalitietojen ohessa myös taiteilijoiden 
projekteja. Triennaaliin liittyy erikseen 
kuratoitu CD-levy ja sarjakuva-albumi, 
lisäksi triennaalin alussa järjestetään 
nuorille suunnattu graffititapahtuma.

Berliiniläistä katutaidetta. Eri puolilla kaupunkia on pieniä laattoja keskitysleireillä kuolleiden juuta-
laisten entisten asuintalojen kohdalla. Tässä Auswitzissa kuolleen avioparin laatat.

Berliiniä kokeeksi

Pirkanmaan taidetoimikunnan resi-
denssi Italiassa jäi lyhyeksi kokeiluksi. 
Tilalle tuli Berliini. Haussa oli muitakin 
uutuuksia, kuten tarkka deadline ja sen 
myötä vertaisarviointi.

Berliini, jota oli tarjolla seitsemän 
viikon verran, saattaa kuitenkin jää-
dä sekin yhteen kokeiluun. Käytän-
nössä residenssi tarkoittaa osuutta 
Kirjallisuus- ja kulttuuriyhdistys Särö 
ry:n taiteilija-asunnosta, joka sijaitsee 
Weddingin kaupunginosassa.

Prahan asuntomahdollisuus on ollut 
tarjolla jo yli vuosikymmenen ja siellä 
on vieraillut jo satoja pirkanmaalaisia 
taiteen ja kulttuurin lähettiläitä. Myös 
Prahan suhteen vuosi 2012 lienee vii-
meinen.
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”On vaikeeta kuvailla sellaselle, joka ei oo kokenu, millanen elämys 
se jaardi on. Koko se juttu: äänet ja tuoksut ja valaistus siellä ra-

tapihalla, sydämentykytykset, adrenaliini, se et ne junat on se 
kaikkein kielletyin kohde... sä oot hypertarkkana ympäristös-

täs, kaikki aistit on virittyny äärimmilleen niin et huomaat pie-
nimmätkin äänet tai muutokset lämpötilassa tai ilmanpai-

neessa, oot joka hetki valmis juoksemaan elämäs nopeinta 
kyytiä karkuun.

Mut samalla sä oot tyyni ja rauhallinen meditoiva zen-
mestari, koska jos et oo, sä et pysty peinttaamaan, 

ja se on just se mitä varten oot sinne tullu etkä sä 
voi lähtee veke ennenkun oot tehny sen. Hie-

noimpia juttuja on ollu ne kerrat, kun sä oot 
kyhänny sen junan ja sit sä bongaat sen 

liikenteestä jostain. Siellä se on kierrel-
ly jossain, todennäköisesti Euroo-

passa asti ja sit se tulee takas ja 
sillä on ollu hulluna yleisöä 

matkan varrella.”
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Graffiti mielletään usein hämärillä 
takapihoilla lymyävien reppusanka-
ripoikien touhuksi. Ja niin se onkin. 
Paitsi että aika usein poika on mies 
ja pikemminkin ikähaarukassa 20–40 
kuin 13–17 vuotta. Graffitiharrasta-
ja, tai sanoisinko ammattilainen, on 
gourmetravintolan kokki Lontoos-
ta, ammattikuvataiteilija Berliinistä, 
työtön sosiologi Helsingistä ja per-
heenisä Tampereelta. Lomia viete-
tään rakkaan harrastuksen parissa ja 
globaali matkatoimisto toimii: joku 
tuntee aina jonkun, joka on kuul-
lut jostain, jonka luona voi yöpyä ja 
joka tietää parhaat mestat. 

Yhteisö on tiivis, lojaali, miespainot-
teinen ja salamyhkäinen kuten mikä ta-
hansa herrasmieskerho. Meidän maalli-
koiden on kovin vaikea sitä ymmärtää, 
mutta kyse on tunteen palosta, elä-
mäntavasta – tosirakkaudesta. Tai ku-
ten Tero Karvinen sen ilmaisee: Peint-
taaminen on vähän kuin tupakanpoltto 
– breikkiä voi pitää, muttei lopettaa.

Täällä Suomen luvatussa graffitikau-
pungissa ei ole vaikeaa löytää jotakuta, 
joka tuntee jonkun, jolta kysyä: mistä 
oikein on kysymys?

 

Klassikkoaineksia
 

”I was, after the fashion of humani-
ty, in love with my own name and, as 
young educated people commonly do, 
I wrote it everywhere”, kirjoitti Goethe 
Poetry and Truth -teoksessaan 1811. 

”Kuin suoraan 16-vuotiaan meikän 
suusta”, kommentoi Tero Karvinen. 
Tapaan kuvataiteilija Tero Karvisen 

Tampereen Patosillalla, jonne hän on 
yhdessä muutaman alan taiteilijan 
kanssa toteuttanut sähkölaitoksen toi-
meksiannosta sillan mittaisen graffiti-
maalauksen. Tuore läänintaiteilija on 
ehtinyt herättää kiihtyneitä puheen-
vuoroja puolesta ja vastaan keskuste-
lupalstoilla. Tästä teoksesta ei luulisi 
kenelläkään olevan napisemista, on-
han tyyli vedonnut kansaan jo pidem-
män aikaa: koulupoikien t-paidoissa, 
mustan nahkaliivin selustassa, rekan 
kyljessä tai käsivarsissa voi nähdä sa-
man henkistä kuvitusta. Tuli ja alla 
ryöppyävä vesi solmivat peräti ikiaikai-
sen symbolisen liiton. Onhan maalaus 
huomionosoitus Flamma-tulishow-
ryhmän kalevalaisessa hengessä teh-
dylle Väinämöinen palaa -esitykselle.

Karvinen kertoo, nyt 38-vuotiaana, 
pyörineensä kuvioissa 25 vuotta. Graf-
fitit tai ’töhryt’, kuten monet oikeaop-
pisen kaupunkikuvan asiantuntijat sa-
novat, eivät suinkaan ole teinipoikien 
juttuja. Sillä nyt puhutaan elämäntapa-
taiteilijoista, jotka kunnioittavat oman 
yhteisönsä kirjoittamattomia sääntöjä. 
Tekijöillä on aina ollut mafiatyyppinen 
kunnioitus ja käsitys siitä, mitkä seinät 
ovat ok ja mitkä eivät. Tähän mafiaan ei 
ole helppo päästä sisälle saati ansaita 
sen kunnioitusta. Ensin täytyy seisos-
kella varmistamassa selustaa ja sitten 
pikku hiljaa kiivetä arvoasteikolla.

Mistä johtuukaan alan miesvoittoi-
suus? Karvinen ei kiistä, etteikö juuri 
homogeenisyys pitäisi jengiä kasassa, 
mutta vastaus on myös käytännöllinen: 
”Kaikki ne hullut stuntit, aitojen yli kii-
peilyt ja karkuunjuoksemiset ja se adre-
naliini. Ne muutamat naiset, jotka ovat 

päässeet sen testosteronimuurin yli, 
ovat universaalisti arvostettuja tekijöitä. 
Esimerkiksi Lady Pink, joka on NYCin 
suurimpia tähtiä.”

 

Kahdet häät

Graffitista on mukava kinastella. Sitä 
vihataan, tietenkin, mutta myös arvos-
tetaan. Ainakin vasemmistohenkiseksi 
tai liberaaliksi mielletyillä tahoilla se 
lasketaan kunnioitettavan itseilmaisun 
piiriin muiden taiteenalojen rinnalla.

Kuvataiteena graffiti on pitkään ol-
lut salonkikelpoista. Sitä toteutetaan 
tilauksesta suoraan gallerian puhtaaksi 
pakkeloituun seinään ja ryhmänäytte-
lyitä koostetaan katutaidetaustaisten 

Ajatuksia graffititaiteesta

Veljeskunta

Posteljooninpuistossa maalataan.
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taiteilijoiden töistä. Ex Vandals  -näytte-
ly Kiasmassa vuonna 2008 oli maamme 
merkittävimpiä hatunnostoja elävälle 
katukulttuurille. Kaupungin laitokset 
tilaavat suurikokoisia graffiteja pi-
ristämään väliaikaisia työmaaseiniä, 
läänintaiteilijaksi valitaan graffitimaa-
lariksi profiloitunut kuvataiteilija ja 
erilaisia graffititermiä lainaavia ele-
menttejä, kuten pehmeitä neulosso-
misteita katukuvassa, sympataan niin 
yksityis- kuin viranomaistahoillakin.

1980-luvulla graffiti ja kuvataide ku-
hertelivat keskenään eritoten newyorki-
laisen Basquaitin löytämisen ansiosta. 
Graffitiin liitetty räikeys, alleviivaavuus, 
poptaidemaisuus tai sarjakuvamaisuus 
huomioon ottaen ei ole yllättävää, että 
aihe kävi kuumana silloin ja viettää nyt 
toisen kerran häitään. Graffitissa toteu-
tuu ainakin viisi ajan kuvataiteen hen-
gen mukaista peruspilaria:

l Ei ole mitään peruspilareita.
l  Taide astuu kadulle ja lähelle ihmistä.
l  Teoksen arvo on sen hetkellisyydessä.
l  Teos on toteutettu hyväntahtoisen 

anarkian hengessä.
l  Taide on ja ei ole paikkasidonnaista sa-

manaikaisesti – esimerkiksi junavau-
nun kyljessä  toteutuvat molemmat.

Jos graffiti todella on ajan kuuminta 
kuvataidetta, niin Tampereen Pis-
palanharjun alta Näsijärven puolel-
ta löytyy yksi ajankohtaisimmista ja 
merkittävimmistä taidekeskuksista. 

Alue pitää sisällään muun muassa 
monikerroksisen ”museorakennuksen”, 
jossa esillepano on ilmavaa ja persoonal-
lista. Kyse on tietenkin Pispalan Feimis-
tä, joka käsittää mm. vanhan kattohuo-
patehtaan, vanhan tulitikkutehtaan ja 
junaradan viereisen seinän. Hatanpään 
Feimi vanhassa junatunnelissa on toi-
nen suositeltava keskus kulttuurinnäl-
käisille. Pienemmissä ”gallerioissa” taas 
pistäytyy helposti matkalla lähikaup-
paan: ajankohtaista ja herkkää runoutta 
voi lukea monen harmaan sillan alla.

Vaikka graffiti esiintyy luontevasti 
galleriatilassa ja muutamissa sallituis-
sa ulkokohteissa, ala ei todellisuudes-
sa nauti nyt sen suurempaa vapautta 
kuin 1980-luvulla. Pikemminkin päin-
vastoin. Monista 1990-luvulla luval-
listetuista graffitipaikoista on tehty 
kiellettyjä 2000-luvulle tultaessa. 
Maalauksia on pesty puhdasoppisen 
kiihkon vallassa. Vuonna 1998 alulle 
töräytetyn legendaarisen Stop töhryil-

le -hankkeen ansioksi voidaan lukea 
taloudellisten resurssien tuhlaamisen 
ja mielivaltaisen viranomaisvoiman-
käytön lisäksi se, että graffiti voi asen-
netasolla niin pulskasti tänään. Tero 
Karvisen mielestä on kunnioitettava 
tahdonvoiman näyte, etteivät alan 
harrastajat suinkaan ole musertuneet 
sortovallan alla tai oppineet tavoille 
nollatoleranssihenkisen asennekam-
panjan painostuksesta.

Hän  huomauttaa vielä, että samaan 
aikaan kun töhrykampanja kävi kuu-
mimmillaan ja tarraliimailijoita metsäs-
tettiin raateluhampaat tanassa, Finnair 
asensi seinän kokoisen laittoman mai-
noksen Töölön asuinkerrostalon kylkeen 
julkisivuremontin ajaksi. Esimerkkejä 
riittää. Toinen toistaan suuruudenhul-
lummat mainosplakaatit liehuvat kau-
punkimaisemassamme soosoosakkojen 
ja pullakahvihyvittelyjen jälkeen paikal-
leen unohdettuina. ”Me ollaan niin to-
tuttu näkemään mainoksia, ettei niitä 
edes näe. Se ei saisi mennä niin että se, 
jolla on fyrkkaa, kontrolloi ja yksittäinen 
ihminen ei pysty ilmaisemaan itseään. 
Graffiti ja katutaide muuttuu tässä vai-
heessa tosi arvokkaaksi, koska tekijät 
ottavat silloin vallan,” sanoo Karvinen.

Kuinka paljon graffititaiteella on sit-
ten sisällöllistä merkitystä? Kuinka kan-
taaottavaksi Karvinen kokee teoksensa?  
Ei kovinkaan. Graffitin poliittisuus on 
hänen mukaansa siinä, mihin niitä teh-
dään ja että niitä tehdään ylipäänsä. 
Tärkein kysymys graffiti- ja katutaitees-
sa onkin tänään varmasti se, kenelle jul-
kinen tila kuuluu.  

Kirjoittelua

Italiankielessä graffiare tarkoittaa raa-
puttamista ja termillä viitattiin aluksi 
kaikkiin seinäkirjoituksiin. Karvinen 
selventää, että junakirjoittelun myö-
tä tekijät alkoivat kutsua itseään ni-
mellä writers. ”Vaikka media luokitte-
li junataiteen graffiti-sanan alle, moni 
tekijä kutsuu itseään nimenomaan 
wraitteriksi ja pidän itsekin sitä jon-
kunnäköisenä kunniamerkkinä. Se 
on just sitä mitä mä olen tehnyt – kir-
joittanut sitä nimeäni tonne kaduille,” 
sanoo Karvinen ja vertaa graffitia kal-
ligrafiaan, jossa tussijälki sallii hyvin 
vähän pähkäilyä tai virhevetoja. 

Vaikka kaikkea julkisessa ulkoti-
lassa tehtyä taidetta voidaan kutsua 

katutaiteeksi, Karvinen vetää graffitin 
ja katutaiteen välille selvän viivan: 
ensimmäinen edustaa newyorkilais-
ta taidemuotoa, jossa keskiössä on 
teksti ja nimenomaan oman nimen 
kirjoittaminen. Tämän sisälle lukeutu-
vat tagit, throw upit, muraalit ja muut 
termit, jotka määrittävät esimerkiksi 
teoksen kokoluokkaa. Kaikki voivat 
olla enemmän tai vähemmän master-
piecejä, eli piissejä. Helpommin hy-
väksytty katutaide taas keskittyy voi-
makkaasti kuvaan, Karvinen kuittaa.

Nerokkaisiin katutaidetempauksiin 
lukeutuvat ilman muuta Antti Pussisen 
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roskistuunailut Tampereen Hämeen-
puistossa vuonna 2009. Roskikset oli 
viilattu sellaiseen juhlakuntoon, että 
harva koki tarpeelliseksi pohtia, onko 
toteutus ollut luvallista vai luvatonta.

Voidaan määritellä viitteellinen stan-
dardi sille, minkälaisen katutaiteen lu-
pakysymyksiä katsotaan sävytettyjen 
piilolinssien läpi: teokset, jotka herättä-
vät välitöntä ihailua sympaattisuutensa, 
teknisten ominaisuuksiensa tai tilan-
neälynsä vuoksi. Tätä lajia edustavat 
brittiläisen Banksy-nimellä tunnetun 
graffititaiteilijan arkkitehtuurin yksityis-
kohtia hyödyntävät poliittisesti latautu-

neet sapluunamaalaukset sekä lukuisat 
taidokkaasti optisia illuusioita esimer-
kiksi katuun maalaavat taiteilijat.

 

Kosketus
 

Tamperelaisen tatuointitaiteilijan Toni 
Kosketuksen kädentaidot ovat myös 
lähtöisin kadulta. Hän ei enää maalaa, 
mutta näkee graffititaiteen ja tatuoin-
titaiteen läheisinä sukulaisina. Nyt hä-
nellä on asiakkaana aktiivinen peintta-
ri, jonka kyynärvarteen hahmotellaan 
luonnosta tatuointia varten. 

Kosketuksen keskittyessä orgaani-
siin kaariin käsivarren iholla alan udella 
Herra Asiakkaan maalauskokemuksis-
ta. Niitä on paljon, niin laittomista kuin 
laillisista maalauksista. Millä lailla hän 
mahtaa hahmottaa näiden välisen suh-
teen? Asiakas vahvistaa, että yli puolet 
tekemisen filosofiaa on nimenomaan 
oman käden oikeus ja että tilaustöistä, 
jotka tehdään tiettyjen raamien sisällä, 
jää puuttumaan spontaani freesiys. ”Sel-
lasta aika freestylea se on, en kauheesti 
hahmottele. Ja kun lähtee tekemään, 
niin koko ajan täytyy tiedostaa että 
kohta joutuu ehkä juoksemaan.” Graf-
fiti on tosiaan haastava laji, täsmentää 
Kosketus työnsä lomasta. Maalaukset 
toteutetaan yleensä myös haastavissa 
paikoissa ilman etäisyyden suomaa mit-
tasuhteiden hahmottamisen etua.

Ehdotan vielä, että puhuisimme ju-
nista, ja Asiakkaan silmissä välähtää 
kuriton innostus. ”Junista saa älyttö-
mät kiksit! Vuosi pari sitten onnistuin 
tekemään koko vaunun.” Junia on Asi-
akkaan kertoman mukaan tullut maa-
lattua melko lailla vuosien mittaan ja 
läheltä piti -tilanteita on tietenkin ollut 
lukemattomia. Eikö hän sitten näe mo-
raalista ongelmaa siinä, että junien put-
sailu saattaa välillisesti koitua matkus-
tajien maksettavaksi lipun hinnoissa?  
Ei. Tällä miehellä on niin paljon ham-
paankolossa valtiomme ylihinnoiteltua 
rautatielaitosta kohtaan, että pieni sa-
botaasi taiteen nimissä on hänen mie-
lestään paikallaan.

 

Liikkuva galleria
 

Junavaunut ovat edelleen yksi arvos-
tetuimmista maalauskohteista. MOAS 
eli Monsters of Art on legendaari-
nen, vuonna 1991 Tanskassa alkunsa 
saanut junavaunuihin spesialisoitu-

nut ryhmä, jonka metodeja jäljittelee 
varmasti moni hardcore-junamaa-
lariksi aikova. Tero Karvinen selittää 
junavaunujen suosiota: ”Se oli strate-
ginen veto, joka lähti 1980-luvun New 
Yorkin metrovaunuista. Liikkuvalla sei-
nällä on valtava yleisö!”  Suomessa VR 
huolehtii tehokkaasti siitä, ettei kovin 
moni ehdi nähdä näitä gallerioita.

Herra Asiakas valaisi, että varsinkin 
muualla Euroopassa junaprojekteja on 
viety absurdin vaarallisiin mittasuhtei-
siin. Ryömitään viemäreissä, murretaan 
lukkoja, ujuttaudutaan läpi pikkuruisis-
ta rotankoloista ja kehitellään mitä us-
komattomampia rautalankaviritelmiä, 
joilla käännellään valvontakameroita.

 

Suloinen anarkia
 

Olen näitä keskusteluja kokeneempana 
ymmärtänyt, että vaikka luvallisia maa-
lauspaikkoja kaivataan kipeästi lisää, 
graffitin perusluonne pesii anarkian ja 
tottelemattomuuden suloisissa onka-
loissa. Mikään ei voita sitä, että yhdessä 
suunnitellaan, otetaan tila haltuun, var-
mistetaan toisen selustaa ja juostaan. 

On siis nimenomaan yhteiskunnan 
asennoitumisvaikeuden ansiota, että 
graffiti on säilyttänyt hohdokkuuten-
sa, eikä välttämättä tämänkään nou-
sukautensa krapulassa täysin menetä 
mystikon mainettaan. Eikö siis graffi-
tin sisäsiistiminen ole vähintäänkin 
epäilyttävää? Onko graffitilla mitään 
tekemistä keskikaupunkilaisen siloi-
tetun galleriaseinän kanssa, jonka nä-
kee hyvin marginaalinen yleisö?

Tero Karvinen toteaa melkein har-
mistuneeseen sävyyn, ettei graffitia voi 
opiskella koulussa. Mutta voiko graffiti 
pysyä hengissä, jos sitä alkavat harras-
taa naapurintäti Pelargonia ja setä Lä-
hikauppias? Se nyt katsottakoon läpi 
sormien, että graffitityyliä voisi oppia 
taidekoulussa, mutta siinä vaiheessa, 
kun ala-asteen luokanopettaja kirjoit-
taa lukujärjestykseen kuvataidetunnin 
kohdalle graffiti ja äiti ihastelee koto-
na että no jopa, katsopas minäkin tein 
piha-aitaan samantapaisen, on toivo jo 
menetetty. 

Niin kauan kun vastustajia riittää, 
graffitilla menee hyvin. 

Teksti Kristiina Sario
Kuvat Kristiina Sario ja  

Minna Soraluoma

Hatanpään Feimi.
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Tässä talossa on tehty kuvia 
maailmasta 50 vuotta
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Valtakunnallisen Art360-projektin 
osana on Tampereella ja lähiympä-
ristössä kehitetty kuvataiteilijoiden 
ja yritysten välistä yhteistyötä, jonka 
parissa on helmikuusta 2009 hyörinyt 
Taiteilijaseuran manageri Matti Kois-
tinen. Luonnossa liikkumista harras-
tava kulttuurintuottaja muistelee ku-
luneita vuosia hyvillä mielin ja toivoo 
luotujen toimintamallien kantavan 
hedelmää jatkossakin. 

Yritysyhteistyötä olisi vain saanut 
syntyä enemmän, hän tuumaa. ”Suh-
teiden luominen osoittautui yllättävän 
aikaavieväksi. Yrityksille, jotka eivät ole 
aiemmin ostaneet taidetta, oli selitettä-
vä juurta jaksaen, miten ne hyötyisivät 
yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa. Jos 
yritys taas on jo budjetoinut varoja esi-
merkiksi työhyvinvointiin ja kulttuuri on 
nimetty yhdeksi toimintavaihtoehdoksi, 
yhteistyöhön on lähdetty helpommin. 
Taloussuhdanteet ovat olleet laskevia 
lähes koko projektin ajan, mikä ei voi 
olla vaikuttamatta. Vaikka taiteeseen 
sijoittaminen on suurissa kokonaisbud-
jeteissa suhteellisen pieni menoerä, 
johtajat ovat taipuvaisia luopumaan en-
simmäisenä juuri siitä.”

Tyhjä paperi

Tampereen Taiteilijaseurassa on kehi-
tetty yrityksille markkinoitavia, moni-
puolisia palvelupaketteja, kuten taide-
pajoja, ryhmätöitä ja näyttelykierroksia. 
Yritykset voivat myös tilata esimerkiksi 
valmistamistaan tuotteista tai histori-
ansa muistoista tehtyjä persoonallisia, 
yrityksen ilmapiiriä kuvastavia tai pa-
rantavia taideteoksia. Erityisasiakkaiden 
yksilöllisiin tarpeisiin muokattuina näitä 
palvelupaketteja on toteutettu menes-
tyksekkäästi. 

Erääseenkin yritykseen oli tilattu ”tai-
teilija paikalle” keskijohdon koulutus-
tilaisuuden päätteeksi. Päivän aiheena 
oli ollut itsensä johtaminen, ja taiteilija 
Kanerva Niemelä avasi teemaa taiteen 
keinoin. Tyhjän paperin kammo herätti 
osallistujassa oivalluksen epäonnistu-
misen pelosta, joka häntä vaivasi myös 
työtehtävien edessä. Tällaisia käytännön 
huomioita itsestä ja omasta toiminnasta 
voi saavuttaa luovuuteensa tutustumal-
la. Kyseinen tilaisuus koettiin poikkeuk-
sellisen onnistuneeksi, ja muistakin on 
tullut positiivista palautetta.

Koulutuksilla 
kysyntää

Projektin puitteissa järjestettyihin 
koulutuksiin Koistinen sanoo olevan-
sa erityisen tyytyväinen. Kansainväli-
syyteen, markkinointiin, viestintään, 
sähköiseen liiketoimintaan, yritysyh-
teistyöhön, valokuvaamiseen ja ku-
vankäsittelyyn, tekijänoikeuksiin ja 
talousasioihin on perehtynyt ainakin 
140 taiteilijaa Pirkanmaalla. 

Innokkaimmin ovat osallistuneet kes-
ki-ikäiset naiset – ajattelevatko miehet 
yleensäkin osaavansa ja tietävänsä tar-
peeksi? Tietokoneenkäyttöä ja kirjanpi-
toa sisältävillä kursseilla heitä sentään 
näkyi ahkerammin. Nuoret taiteilijat hal-
litsevat tietotekniikan paljolti juuri kou-
lujensa ansiosta, mutta vanhemmatkin 
voivat aina hakea oppia esimerkiksi työ-
väen- ja kansalaisopistoista. Koistisen 
mielestä taiteilijan ei kuitenkaan tarvit-
se osata tehdä esimerkiksi kotisivuja; se 
ei ole hänen ammattinsa. Paljonko ai-
kaa kannattaa uhrata tällaisten asioiden 
opetteluun, hän kysyy, jos voi saada 
jonkun sivuja tekemään. Ja laittaa aina-
kin facebookiin oman fanisivun, erilleen 

henkilökohtaisesta profiilistaan. Koisti-
nen tietää jo tapauksen, jossa taidete-
os on näin löytänyt ostajansa. Nettiin 
ei kuitenkaan pidä luottaa liikaa, hän 
muistuttaa. Vaikka se on viestintämuo-
tona edullinen, siellä on vaikea nousta 
esiin tarjonnan paljouden vuoksi.

Kuvataidealan oppilaitoksissa luen-
noidessaan Koistinen on huomannut, 
että liiketoimintaosaamista opetetaan 
liian vähän, ja onkin ehdottanut tuot-
tamispuolen lisäämistä opetusohjel-
miin. Ikävä kyllä taiteilijuus vaatii sitä, 
jos taidetta haluaa tehdä ammatikseen, 
elinkeinona, hän toteaa. On luonnol-
lista, että ihminen keskittyisi mieluiten 
siihen, mistä pitää ja minkä taitaa, mut-
ta ainakin ne kuutisenkymmentä tai-
teilijaa, jotka Koistinen on kohdannut 
henkilökohtaisissa managerointitapaa-
misissa, ovat suhtautuneet avoimesti 
työnsä markkinoimisen ajatukseen. 

Vaikka oma identiteetti onkin ensisi-
jaisesti taiteen ammattilaisuudessa ja lii-
ketoimintaopit tuntuvat lievästi vasten-
mielisiltä, hännän pystyyn nostaminen 
on näkyvyyden kannalta välttämätöntä. 
Kaikenlaiset kontaktit ovat tärkeitä, sillä 
asiakas löytyy usein lähipiiristä, henkilö-
kohtaisesti luodun verkoston kautta. 

Sosiaalisuus ei ole asia, jota yhdellä 
on ja toisella ei, vaan kyse on opetel-
tavissa olevista vuorovaikutustaidoista. 
Art360:n viimeinen koulutus syyskuus-
sa 2011 keskittyikin juuri asiakkaan koh-
taamiseen. Koulutus pyrki antamaan 
taiteilijalle varmuutta ja itseluottamusta 
työstään kertomisessa sekä opettamaan 
toisen kuuntelua ja havainnoimista, 
jotka ovat vuorovaikutuksen yhtäläisiä 
edellytyksiä. Aitoon kohtaamiseen ei 
ainakaan suomalaisessa kulttuurissa 
päästä päällekäyvällä äänekkyydellä, 
joka saatetaan kokea pikemminkin ää-
rimmäisen rasittavaksi. Itse pohjoiskar-

Uria uurtavaa työtä
Art360-manageri toivoo  
toimintamallien säilyvän
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jalaisen rento ja vaatimaton Koistinen 
toteaa taiteilijoiden itse tietävän, mikä 
heidän työssään on tärkeää, ja miten 
kertoa siitä.

Messuaminen  
kannattaa

Vahvasti vilkastuneesta taidelainaa-
motoiminnasta Koistinen suo kiitok-
sen koordinaattori Katri Heinäselle 
ja sanoo itse vain autelleensa markki-
noinnissa. Jos kehittämistyötä jatke-
taan, hän uskoo, että tulevaisuudessa 
toteutuu myös sisustusalan kanssa 
syntynyt idea taidelainaamon teos-
ten näyttämisestä suurelta screeniltä 
sisustusliikkeissä. Näin taide voitaisiin 
alusta pitäen ottaa mukaan sisustuk-
sia suunniteltaessa. Taidelainaamon 
verkkonäkyvyyden lisääntyminen hel-
pottanee tämänkin hankkeen etene-
mistä. 

Toinen taidelainaamotoiminnan piris-
tysruiske ovat messut. Tampereen Taide-
messujen järjestämiseen läheisesti osal-
listunut Koistinen toivoo tapahtumalle 
jatkuvuutta, sillä se tuo taidetta taval-
lisen ihmisen lähelle ja taiteelle uusia 
ostajia. Myös asunto-, rakennus- ja sisus-
tusmessut ovat taiteilijoille loistavia ti-
laisuuksia yhteyksien luomisessa näihin 
aloihin ja uudentyyppisiin asiakkaisiin.

Taiteilijaseuran toimiston väki eli toi-
minnanjohtaja Arja Moilanen, näyt-
telykoordinaattori Anne Paldanius ja 
edellämainittu Katri Heinänen jatkavat 
myös suuria rakennetun ympäristön 
projekteja, joista monet ovat hyvässä 
vauhdissa, parhaana esimerkkinä Vuo-
reksen kaupunginosa, jonka rakenta-
minen jatkuu vielä vuosikymmenen. 
Mikäli suunnitelmat toteutuvat, taide 
tulee näkymään koko alueella vahvasti 
integroituna rakentamiseen, mikä on 
yksi parhaita tapoja yhdistää yritystoi-
mintaa ja taidetta. Rakennuttajat saavat 

teosten ansiosta persoonallisempia, ar-
vonsa säilyttäviä ja houkuttelevia taloja, 
taiteilijat taas mielenkiintoisia ja näkyviä 
projekteja, toteaa Koistinen blogissaan 
Sivellin & Saldo. Ja kuten Freizimmer 
Oy:n Tuula Lehtinen on huomautta-
nut, taide on sangen halpaa vaikkapa 
verrattuna Vuorekseen tehtävään jät-
teiden putkikeräysjärjestelmään. Kun 
taideteos toteutetaan jo rakennusvai-
heessa kiinteäksi osaksi ympäristöä, sen 
kustannukset muodostuvat vieläkin vä-
häisemmiksi.

Taide palkitsee

Sen sijaan, että karsisivat kulut aina 
minimiin, rakennuttajien olisi ymmär-
rettävä, että arkkitehtuurin ohella juuri 
taide tekee rakennuksesta arvokkaan 
ja lisää sen käyttömukavuutta. 

Maailmalla näkyy jo paljon hyviä esi-
merkkejä taiteesta rakennetussa ym-
päristössä. Tampereen kaupunginkin 
olisi pidettävä kiinni talousarvioonsa 
kirjatusta prosenttiperiaatteesta, joka 
tarkoittaa, että uudis- ja korjausraken-
tamisen kustannuksista varataan noin 
prosentti taiteen hankkimiseen joko ra-
kennukseen tai sen ympäristöön. Toteu-
tuessaan tämä työllistäisi taiteilijoita, 
toisi taiteen osaksi ihmisten arkea, lisäisi 
hyvinvointia ja parantaisi työviihtyvyyt-
tä sekä kohentaisi kaupungin ja myös 
rakennuttajien imagoa. Miksi taide on 
aina lapsipuolen asemassa? Taiteen 
merkityksen epäilijöiltä Koistinen ky-
syy: haluaisikohan vaikkapa VR luopua 
Helsingin rautatieaseman julkisivun ki-
vimiehistä tai tamperelaiset Hämeensil-
lan patsaista? Taideteoshan on yleensä 
juuri se, mikä ihmisille jää mieleen. 

Koistinen kertoo blogissaan Lontoon 
yliopistossa tehdystä tutkimuksesta: 
neurobiologian professori Zeki toteaa 
taide-elämysten tuottavan hyvinvointia 
aivojen mielihyväkeskusta aktivoimalla. 
”Tämänhän tiedämme jo intuitiivisesti, 
mutta yllätyimme siitä, miten voima-
kas reaktio oli,” professori sanoo. Suur-
ten taiteilijoiden teosten katseleminen 
kohdistaa aivokuoreen samankaltaisen 
dopamiiniryöpyn kuin huumausaine 
tai romanttinen rakastuminen. Tieteel-
liset mittauksetkin siis todistavat, että 
esteettisesti kiinnostavan ympäristön 
arvo on mittaamaton.

Teksti ja kuvat Karla Löfgren



131-2/2011  täydellinen ympyrä.

<Sinut asetetaan näytteille 
Helsingin Guggenheim-muse-
oon. Mitä on tapahtunut?
 
Pirkanmaan läänintaiteilija 
Tero Karvinen:  
Olen murtautunut kattoikkunan kaut-
ta museoon sisälle maalatakseni sinne 
oman piissini tiukkana vastalauseena 
taiteen elitistymiselle ja muuttumiselle 
halvaksi kulutuskitschiksi, mutta juuri 
saatuani maalauksen valmiiksi hälytys-
laitteet pärähtävät päälle. Vartijoiden 
juostessa sisään jähmetyn paikalleni 
eläväksi patsaaksi. Rikokseni on täydel-
linen, sillä kaikki luulevat minun olevan 
osa installaatiota eikä kukaan huomaa 
tilanteessa mitään poikkeuksellista!
 
Kansanedustaja Anna Kontula:
Palohälyttimet kytkeytyvät yllättäen 
päälle ja sekasorron hälvettyä huoma-
taan, että toverit ovat käyneet pelasta-
massa mut.

<Olet biotaiteen teos. Sinul-
la on hämmentävä orgaani-
nen olemus, jonka avulla 
tunkeudut elävien organis-
mien alueelle. Et mahdu tur-
vallisesti minkään taideins-
tituution sisään etkä sitoudu 
mihinkään jo olemassa ole-
vaan kiinteään diskurssiin. 
Sitä vastoin luikertelet vai-
vaannuttavasti ympäriinsä. 
Kuvaile itseäsi.

Tero Karvinen: 
Minulla on supersankarin stealth-voi-
mia: kykenen ilmestymään kenenkään 
odottamatta tai huomaamatta paikkaan 
kuin paikkaan, eikä minua pysty pysäyt-
tämään – samaan aikaan, kun minua sii-
votaan toisaalla pois, olen jo ilmestynyt 
kahteen uuteen paikkaan!

Anna Kontula:
Liikun pieninä nestemolekyyleinä ja 
tavoitan siten yleisöni parhaiten ruuh-
kissa, varsinkin flunssa-aikaan. Hajautu-
neen muotoni vuoksi uuden henkilön 
tavoittaminen ei edellytä edellisen hyl-
käämistä, vaan hyvän taiteen tavoin jä-
tän lähtemättömän jäljen ihmisen sisim-
pään. Minua on usein kuvattu silmien 

avaajaksi, joka tarjoaa kriittisen mutta 
toiveikkaan näkökulman aikalaisyh-
teiskuntaan. Mainittakoon vielä, 
että välittämäni taide-elämys saa 
monet ostamaan Che Guevara 
-paidan, vaikka muuten suhtau-

tuvatkin kaupallisuuteen ai-
kaisempaa varautuneem-

min.

 
<Kumpi on tuhmempi, graffi-
timaalari vai poliitikko?
 
Tero Karvinen:
Kyllä poliitikko on tuhmempi. Kun graf-
fitimaalari lähtee rellestämään, siinä 
ohessa syntyvistä ”vaurioista” pääsee 
eroon uudella maalikerroksella; poliiti-
kon rellestäessä jälki on sen verran tylyä, 
että sattuu muihinkin kuin pelkästään 
seinään, ja sitä ei peitellä, vaikka maalia 
olis miten paljon!

Anna Kontula:
Se riippuu maalarista ja poliitikosta. 
Kummallakin on välineet niin hyvään 
kuin pahaankin. On hyvä myös muistaa, 
etteivät nämä tyypit ole aina niin kauka-
na toisistaan: poliitikko näkee mielellään 
itsensä katujen varsilla ja monilla taita-
vimmista graffitimaalareista on poliittisia 
motiiveja – esimerkiksi Chilen ja Irlannin 
vastarintaliikkeissä seinämaalauksilla on 
ollut aivan keskeinen asema.

Teksti Pia Feinik
Kuvat Kristiina Sario ja  

Wikipedia Commons
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Hannu Ojala: Ursma, puupiirros.

Ossi Somman  veistos Minne meitä viedään 2011,, taustalla Kirsti Melartinin piirustuksia.

Mauno Kiviojan veistos. Taustalla Veikko  Stål-
hammarin teoksia.
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Ryhmä 60+ koostuu tamperelaisista 
kuvataiteilijoista, jotka ovat pitäneet 
yhdessä jo kaksi näyttelyä Taidekeskus 
Mältinrannassa vuosina 1998 ja 2004. 
Tämänvuotinen teema on aika. 

Taiteen tekeminen on ajatonta, Tai-
teilijaseuran kunniapuheenjohtaja 
Kirsti Melartin kirjoittaa. ”Taiteilija jos 
kuka joutuu työssään käsittelemään ai-
kaa, tilaa, jossa elää ja jonka juuria kan-
taa itsessään. Tällä näyttelyllä ryhmä 
haluaa muistuttaa, että kuvan syntymi-
nen on hyvin yksinäinen tapahtuma.” 

Melartin on tuonut näyttelyyn viivan 
taituruudella ja teränkärjen herkkyy-
dellä mykistäviä tussipiirroksia. Hän ky-
syy minulta, löydänkö töistä ahdistusta. 
Meillä kaikilla on omat traumamme, 
joille löydämme taiteesta ilmaisun ja 
myös purkautumisen, terapian. Melar-
tin ei selittele töitään, ne ovat kuin ole-
massaolo itse, suuntaa ja perspektiiviä 
vailla. Näkemisen ja kokemisen tapah-
tuma on itsessään mielenkiintoinen: 
mitä voi löytää? ”En ikinä lopeta piirtä-
mistä”, hän sanoo. ”Koulussakin piirsin 
aina tunnilla, ja kun opettaja yritti estää, 
vastasin vain, että kyllä minä piirrän!”

Ryhmän uusina jäseninä debytoivat 
taidegraafikko Hannu Ojala ja kuvan-
veistäjä Erkki Kannosto, jotka tuntevat 
toisensa jo Tampereen työväenopistos-
sa, ”tamperelaisten taideakatemiassa” 
vietetyiltä vuosilta 1959-1964. Tuolloin 
mukana oli myös 60+-ryhmäläinen 
Veikko Stålhammar ja opettajina mm. 
Gunnar Pohjola ja Aarre Vatanen. 

Stålhammar lausuu Lauri Viitaa mu-
kaillen: ”Kavereita kaatuu kahta puolta, 
mikset jo minua ota? Mutta vintissä on 
vielä tavaraa ja kun fysiikkakin kestää, 
taidetta tehdään.” Maalauksista ja veis-
toksista nyt kivipiirroksiin siirtynyt ”Ham-
mar” sanoo kuvaa reiäksi, jota katsoa ja 
tirkistellä. Korjattuaan rakennuksia ja 
työhuonettaan 10 vuotta hän on nyt 
löytänyt narun pään uudelleen ja iloitsee 

hienosta yhteisnäyttelystä, joka ei näytä 
tippaakaan vanhakantaiselta! Hän on 
mukana kivipiirroksilla, joista löytyy aja-
tusta, sanomaa ja omakuvaakin – ”Kar-
vakala”  herättää kaikissa ihastusta. 

Hannu Ojala on asettanut esille 
vilpittömän itsensä oloisia puupiir-
roksia, joissa tekniikka kohtaa luon-
non. Edellinen on taiteilijalle vieras, 
jälkimmäinen tärkeä ja läheinen ele-
mentti. Omasta päästä on syntynyt 
persoonallisia, luonteikkaita eläin-
hahmoja kuten Ursma ja Mörffe. ”En 
tee taidetta jollekulle, vaan itsestäni 
ulospäin: sen, mikä päässäni pyörii. 
Jos katsoja näkee siinä eri asioita kuin 
minä, se on rikkautta”, hän selittää.

Vaikka Kannosto on helsinkiläistynyt 
eikä puheenparrestakaan kuulu tam-
perelaisuus, yhteyttä vanhoihin kave-
reihin pidetään viikoittain ja pohditaan 
taiteen filosofiaa. Kannosto muistelee 
työväenopistoaikojaan: ”Työskentelin 
Aamulehden metalliverstaalla, mutta 
samalla tunsin, miten taide puhui ai-
van eri kieltä: todellinen maailma oli 
siinä. Täällä minulla ei ollut ikätovereita 
ja niinpä lähdin Taideakatemian kou-
luun Helsinkiin. Taide koitui elämäni 
henkiseksi ja fyysiseksi pelastukseksi. 
Olen hyödyntänyt kaikkea opistossa 
ja metalli-, kipsi- ja konservointityössä 
oppimaani kuvanveistossani.” 

Kannosto tunnetaan monumentaa-
lisista muistomerkeistään, mutta näyt-
telyssä hän esittelee  puupiirroksiaan, 
jotka suovat mahdollisuuden dynamiik-
kaan, revittelyyn vastapainona veistos-
ten askeettisemmalle, pidättyväisem-
mälle muotokielelle. Epäortodoksisten 
puupiirrosten sarjan hän on toteuttanut 
voimapaperille ja käyttänyt painamises-
sa hiomakoneella kaiverrettuja vanhoja 
pulpetinkansia. ”Hylkymarmorinpalois-
ta veistettyjen unikonlehtien sarjassa 
kuvastuu elämän rajallisuus. Tartu het-
keen! Raskas elementti ilmentää kepe-

yttä kiehtovasti. Lehdissä näkyy myös 
inhimillisiä piirteitä, ne etsivät turvaa 
toisistaan: tämä on sanatonta kieltä, 
jota kaikki voivat ymmärtää.”

Materiaalien mestari Mauno Kivi-
oja esittelee faneerin kauneutta monin 
näyttävin veistoksin.  Tsunami-teos vuo-
delta 2005  kuvaa pyörteen syntyä ja sen 
aiheuttamaa tuhoa. Voima ja loistokas 
taidokkuus esiintyvät sekä haukkana ja 
pääskysenä että pusukalana. ”Olen kii-
tollinen ja koen meidän kaikkien olevan 
etuoikeutettuja saadessamme yhä tehdä 
taidetta”, eloisa kuvanveistäjä myhäilee. 

Ossi Somman taiteessa tuoli on ollut 
vallan ja tavaran symboli jo vuodesta 
1964, jolloin hän näki humalaisen nuk-
kuvan tuolissa jossain läpikulkutunne-
lissa, ja ystävä huomautti, että tuoli voisi 
olla veistoksellinen elementti. Somma 
puhuu taiteellaan ihmiskunnan tasa-
arvon ja  vähäosaisten puolesta syvällä, 
vahvalla ja sydäntä puristavalla äänellä. 
Paitsi kolmannen maailman hahmoja, 
näyttelyssä esiintuu myös Ahneus, tuo-
liksi muuttunut ihminen. 

Somma sanoo: ”Käsittämättömässä 
ajassamme markkinatalous on astunut 
demokratian tilalle, ahneudesta tullut 
hyve ja välinpitämättömyydestä ylei-
nen ominaisuus. Elämän säilyttämis-
pyrkimysten tilalle on tullut tappava 
itsekkyys ja tavarasta tulevaisuutta tär-
keämpi. Näin meitä viedään viimeiselle 
matkalle – mitä muuta tavaraksi muut-
tunut ihminen voisikaan toivoa?” Som-
maa tekee mieli halata ja koko ryhmä 
herättää kunnioitusta vapautuneella 
energisyydellään. Näyttely tavoittaa 
tunteen ajattomuudesta, joka muistut-
taa marmoriin veistettyjen unikonleh-
tien painottomuutta.

Teksti Karla Löfgren
Kuvat Karla Löfgren  
ja Minna Soraluoma
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Kolmiosainen Taiteen paikka -artikke-
lisarja esittelee Tampereella sijaitsevia 
kuvataiteen näyttelytiloja. Ensimmäi-
nen artikkeli käsitteli kaupungin taide-
organisaatioita. Sen lisäksi kartoitettiin 
Hämeen museon tilanne. Artikkelisar-
jan toisessa osassa keskityttiin tam-
perelaisiin gallerioihin ja esiteltiin 
yksityiskohtaisemmin Galleria Ronga. 
Tässä viimeisessä Taiteen paikka -ju-
tussa listataan Tampereen Taiteilija-
seuran omia kuvataidetiloja. 

Aikaisemmissa jutuissani pyysin lu-
kijoita lähettämään minulle tietoja 
museoiden ja gallerioiden rinnalla toi-
mivista epävirallisista näyttelytiloista. 
Niistä ei ole tullut minulle viestejä, jo-
ten Pispalassa toimiva Hirvitalo – jossa 
kokoontuu mm. anarkistinen lukupiiri 
ja järjestetään tottelemattomuustyöpa-
joja – saa yksin edustaa ”taiteen paikan 
epävirallisuutta” Tampereella. 

Visuaalisen kulttuurin arvostus ei 
muodostu itsestään, ja vähemmän ku-
vataidetta tuntevien ihmisten käsityk-
set taidekentästä muotoutuvat usein 
paikallislehtien taidetta käsittelevi-
en juttujen pohjalta. Sanomalehtien 
taidejournalismi on merkkinä myös 
lehden toimituskunnan arvovalinnois-
ta: taide koetaan lukijoiden kannalta 
tärkeäksi asiaksi. Paikallisen taiteen 
esittely ja näkyvyys on suurelta osin 
maakuntalehtemme Aamulehden va-
rassa. Tilanne ei näytä tässä suhteessa 
hyvältä: kuvataidekriitikot Tiina Nyr-
hinen ja Veikko Halmetoja ovat läh-
teneet Aamulehdestä muihin tehtäviin 
ja lehden kulttuurisivujen kuvataide-
uutiset ovat vähentyneet muutamassa 
vuodessa miltei olemattomiin. Toivot-
tavasti Aamulehden muutaman vuo-
den takainen epäasiallinen kirjoittelu 
taiteilijoista ”tärisevinä menninkäisinä” 
ei edusta koko lehden toimituskunnan 
käsitystä ammattikunnastamme. 

Tamperelaisista näyttelytiloista ja nii-
den vaihtuvista näyttelyistä ei ole ne-
tissä ajankohtaista, keskitettyä tietoa 
saatavilla. Hakusanat ”kuvataidenäyt-
telyt Tampereella” ohjaavat tiedonhaki-
jan Tampereen matkailun verkkosivus-

toille. Siellä paikalliset näyttelypaikat 
esitellään, tosin vain pitkänä tekstiluet-
telona ja ilman kuvamateriaalia. Taide-
näyttelyjen valtakunnallisessa tiedot-
tamisessa Helsinki ja sen lähikaupungit 
ovat vahvoilla: nettipalvelu www.nayt-
tely.info esittelee kattavasti kaikki pää-
kaupunkiseudun näyttelyt. Syyskuun 
lopussa sivuston ainoa pirkanmaalai-
nen kuvataideuutinen oli Tampereella 
järjestettävät, ensimmäiset valtakun-
nalliset taidemessut. Sinänsä tärkeä 
tieto, mutta entä sitten, kun viikonlo-
pun kestävät messut ovat ohi, eikä si-
vustoilla ole tietoa yhdestäkään tam-
perelaisesta kuvataidenäyttelystä? 

Tämä artikkelisarja on lainannut ni-
mensä Tampereen taidemuseolla lop-
puvuodesta 2009 järjestetyltä keskuste-
lutilaisuudelta, jossa pohdittiin taiteen 
paikkaa. Mielestäni pirkanmaalaiset 
taiteen alueen toimijat voisivat taas lä-
hitulevaisuudessa kokoontua yhteen 
keskustelemaan paikallisen taiteen nä-
kyvyydestä ja näkymättömyydestä.

Taidekeskus  
Mältinranta

Tampereen kaupunki kunnosti 
vuonna 1983 Mältinrannan entisen 
vedenpuhdistuslaitoksen Tampe-
reen Taiteilijaseuran ja Pirkkalais-
kirjailijoiden käyttöön. Sitä ennen 
Taiteilijaseura oli ollut jo vuosia 
ilman omaa näyttelytilaa, koska ai-
kaisemmin näyttelytilana toiminut 
Kirjastotalo (nykyinen Vanha kirjas-
totalo) keskustorin laidalla oli otet-
tu kaupungin omaan käyttöön. 

Taidekeskus Mältinrannassa on kaksi 
näyttelytilaa, Galleria ja Studio, ja niis-
sä järjestetään vuosittain 16 näyttelyä. 
Näyttelytilat on mahdollista vuokrata 
yhdessä tai erikseen ja näyttelyaika 
on kolme viikkoa. Gallerian vuokra on 
1300€ ja Studion 650€. Tampereen Tai-
teilijaseuran jäsenet saavat vuokrasta 
20% alennuksen, myyntiprovisio on 
20%. Seuran ammattikuvataiteilijoista 
koostuva näyttelytoimikunta ja johto-

kunta valitsevat hakemuksien perus-
teella näyttelyt ja kausiohjelma pyritään 
muodostamaan tasokkaista nykytaiteen 
näyttelyistä. Näyttelyaikoja haetaan 
vuosittain seuraavasti: 31.8. mennessä 
seuraavan vuoden syyskausi ja 31.1. 
mennessä seuraavan vuoden kevät-
kausi. Näyttelyhakemukset: Tampereen 
Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta, Ku-
ninkaankatu 2, 33210 Tampere. Lisätie-
toja: info(at)tampereen-taiteilijaseura.fi, 
www.tampereen-taiteilijaseura.fi.

Taidekeskus Mältinrannassa sijait-
sevien näyttelytilojen lisäksi Tam-
pereen Taiteilijaseuralla on näytte-

Taiteen paikka
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lypaikkoja, joita voivat hakea vain 
seuran omat jäsenet. Vapaita näyt-
telyaikoja voi tiedustella näyttely-
sihteeri Anne Paldaniukselta, puh. 
050-550 3145 tai: anne.paldanius(at)
tampereen-taiteilijaseura.fi.

Tampere-talon aulasta (os. Yli-
opistonkatu 55) on varattu seuralle 
yhden teoksen esittelypaikka kah-
deksi kuukaudeksi kerrallaan.  

Ravintola Ellipsi (os. Biokatu 12) esit-
telee seuran taiteilijoiden tuotantoa 
kahden kuukauden jaksoissa ympäri 
vuoden ravintolatilansa aulassa ja taka-
seinällä. Ripustustilaa on 1-3 taiteilijalle. 

Kaupungin virastotalon aulassa (os. 
Aleksis Kivenkatu 14-16) järjestetään 
kahden kuukauden välein ns. ikkuna-
näyttely, jossa seuran jäsenet voivat 
esitellä isokokoisia teoksiaan. 

Taideverstas Wärjäämö (os. Ka-
navanraitti 3) järjestää kahvi-

lassaan näyttelyitä ja Taitei-
lijaseuran jäsenet voivat 

hakea vuosittain muutamaa näytte-
lyaikaa. Wärjäämön johtaja valitsee 
portfolioiden perusteella taiteilijat. 

Tampereen Taiteilijaseura jär-
jestää yhteistyössä Tampere Maja 
-säätiön ja Tampereen kaupun-
gin kanssa 2-3 näyttelyä vuodessa 
Tampere Majassa, Viron Tartossa. 
Näytteilleasettajat valitaan kerran 
vuodessa hakemusten perusteella. 

Lisätietoja ja kuvia kaikista näyttely-
paikoista saa Tampereen taiteilijaseuran 
nettisivuilta: www.tampereen-taiteilija-
seura.fi.

Hirvitalon  
historiaa ja  
tulevaisuutta

Pispalan kulttuuriyhdistyksen yllä-
pitämä Pispalan nykytaiteen keskus, 
tuttavallisemmin Hirvitalo, sijaitsee 
osoitteessa Hirvikatu 10. Taloa on ver-
rattu eurooppalaisiin sosiaalikeskuk-
siin, joiden käyttöönotto on usein al-
kanut talonvaltauksella. Hirvitalolla on 
järjestetty aktiivista, omaehtoista kan-
salais- ja kulttuuritoimintaa keväästä 
2006 lähtien. Talossa on muun muassa 
galleria, äänitysstudio ja serigrafiatila. 

Tavoitteena on ollut luoda elävä kult-
tuuriyhteisö, jonka toimintaan voi kuka 
tahansa osallistua. Hirvitalo ja Pispalan 
kulttuuriyhdistys saivat vuoden 2010 
Kiila-palkinnon. Omia ideoitaan voi va-
paasti käydä esittelemässä Hirvitalon 
keskiviikkoisissa talonkokouksissa.

Hirvitalon rahoitus muodostuu mm. 
erilaisista apurahoista ja kerran kuus-
sa Vastavirtaklubilla järjestettävästä, 
Peijaiset-nimisestä tukikonsertista. Va-
paaehtoisten talkoolaisten työpanok-
sesta muodostuu myös taloudellista 
tukea, koska toiminnassa on mukana 
monen eri ammattikunnan edustajia. 
Kaupunki ei avusta Hirvitaloa vuosit-
taisella apurahalla, mutta erilaiset työ-
ryhmät voivat saada tuotantotukea.

Hirvitalolla on ollut toimintansa alus-
ta saakka kiinteistön omistajan, Tam-
pereen kaupungin, kanssa toistaiseksi 
voimassa oleva vuokrasopimus. Talo 
sijaitsee tontilla, joka on aikaisemmin 
ollut kaavassa merkittynä julkisessa 
käytössä olevaksi alueeksi. Nyt tilanne 
on toinen ja Hirvitalon tulevaisuus on 
uhattuna. Kaupunki on käynnistänyt 
Hirvitalon tontista ja sen viereisestä, 
tyhjästä maa-alueesta kaavamuutoksen 

tarkoituksenaan pilkkoa alueet pienta-
loasumista varten. Vastatoimena Pispa-
lan kulttuuriyhdistys on käynnistänyt 
oman kaavoitushankkeensa: Hirvitalo 
halutaan jatkossakin säilyttää kaikille 
avoimena kulttuurikeskuksena.

Väärä paikka 

Hirvitalon taiteilijat kutsuttiin pitämään 
näyttelyä Tullintorin kauppakeskukseen 
syksyllä 2011 Kulttuuripäivät-tapahtu-
man yhteyteen. Antimateria-nimiseen 
yhteisnäyttelyyn osallistui 30 taiteilijaa. 

Teemu Takatalon kulutuskriittinen, 
seinään kirjoitettu teos ”Tiedostavan 
kuluttajan synninpäästö” maalattiin 
yleisöltä piiloon jo ennen avajaisia. 
Teoksessaan joka oli eräänlainen 
vastuulliselle kuluttajalle suunnattu 
tietoisku Takatalo arvosteli voimak-
kaasti kahdeksaa kauppakeskuksessa 
toimivaa yritystä ja Tullintorin omista-
vaa Cityconia. Teksteissä kiinnitettiin 
huomiota mm. yrityksissä myytävien 
tuotteiden valmistustapoihin ja siihen, 
toteuttavatko kyseiset yritykset toi-
minnassaan ympäristö- ja yhteiskun-
tavastuuohjelmia. Teoksen esitystapa 
oli asiallisen toteava, ei provosoiva tai 
hyökkäävä. Silti sen sisältämä kritiikki 
oli liikaa näyttelytilan vuokran mak-
saville yrityksille ja teos sensuroitiin. 
Näyttelyssä ylimaalattu teos muuttui 
ensin ilmoitustauluksi, johon kuka 
tahansa pystyi kirjoittamaan mieli-
piteensä tapahtuneesta. Muutaman 
päivän päästä teoksen teksti palasi 
näyttelyseinälle yleisön luettavaksi, nyt 
paperikopion muodossa. Tapahtunees-
ta nousi mediassa välittömästi kohu ja 
muun muassa sananvapausjärjestö 
Pen paheksui teoksen tuhoamista.

Yksittäinen taideteos joutuu nykyään 
erittäin harvoin sensuurin kohteeksi: 
taidetta ei yksinkertaisesti koeta niin 
vaaralliseksi asiaksi. Myös Teemu Taka-
talon teoksen herättämä voimakas reak-
tio olisi ollut toisenlainen, jos sen tekstit 
olisivat olleet maalattuina museon tai 
gallerian seinälle. Niiden sisältämä vies-
ti olisi silloin ollut turvassa taidemaail-
man sisäpuolella ja teoksen sisältöä olisi 
silloin arvioitu puhtaasti taideteoksena 
aivan eri näkökulmasta. Taiteen paikka 
ei ilmeisesti ole kaupallisessa ympäris-
tössä - nyt se on empiirisesti todistettu.

Teksti ja kuva 
Paperitaiteilija Jaana Rämä
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oli ensimmäisiä Suomessa
Ateljeetalo on kuin piilotettu keskelle Kalevaa. Kiovan-
puistossa vietettyinä kesinäkään en ollut huomannut atel-
jeiden laajoja ikkunapintoja kuusirivistön takana. Ilkka 
Väätin ja Anna Alapuron muuttaessa taloon 1982 olivat 
ympäröivät puut vielä niin matalia, että uimahallin valois-
ta näki aukiolon. ”Kaleva on hieno kaupunginosa; täällä on 
hyvä infrastruktuuri”, Väätti toteaa. Ateljeetalossa vieraile-
vatkin sanovat aina, että ”täällä on varmaan kiva asua.” 

Asuntoa hallitsee valtaisa ateljee, suuri kuutio. Se toimi en-
sin 10 vuotta Väätin työtilana, nyt sitä on käyttänyt taidegraa-
fikkovaimo jo kaksinkertaisen ajan. ”Tämä ateljee on yksi par-

haita näkemiäni”, sanoo Väätti, joka toimii parhaillaan Suomen 
Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön puheenjohtajana. ”Ateljeen on 
inspiroitava mittasuhteillaan. Myös puulattiat luovat täällä 
kodikkuutta nykyiseen elementtirakentamiseen verrattuna.” 
Pohjoisvalo tulvii runsaana lähes taivaaseen asti ulottuvista 
ikkunoista. Tila on sekä käytännöllinen että pyhän tuntuinen.

Hälläpyöränkadun ateljeetalo on viehättävä, kymmenen 
asunnon pienkerrostalo. Neljässä sinkkuasunnossa neliömet-
rejä on 81, perheasunnoissa hieman enemmän, ateljeetilat 
mukaan lukien 113–120 m2. Väätin ja Alapuron ateljeella on 
oma ovi rappukäytävään, mutta sieltä pääsee myös suoraan 
asuinhuoneisiin. Pariskunnan tyttäret ovat jo muuttaneet 
pois. Pieni koti on henkevä, viihtyisä ja hyvässä järjestykses-
sä. Taide näkyy vahvasti myös oleskelutiloissa, joita reunus-
tavat kirjahyllyt kantavat lähes koko ihmiskunnan henkistä 
perintöä: Raamattu, Koraani, juutalaisuus – kaikkien maan-
osien myytit, taide ja kulttuurit viihtyvät täällä rinta rinnan. 

Ikkunastakin näkyy pyhä rakennus, Mormonikirkko, jonka 
huolellista rakentamista Väätti sai seurata aitiopaikalta,  sa-
moin kuin edellisen kirkon paloa vuonna 2008. ”Aamuteetä 
juodessani ihmettelin, miksi piha on täynnä töllisteleviä ihmi-
siä, kunnes kylässä ollut ystäväni sanoi, että hei, tuossa naa-
purissa palaa talo! 15 paloautoakaan ei pystynyt pelastamaan 
modernistista rakennusta, jonka katto romahti jo aamukah-
deksalta. Uudisrakennuksen mittasuhteet on lainattu eräästä 
saksalaisesta kirkosta, mutta torni on jätetty liian matalaksi.”

Työntäyteistä taiteilijaelämää

Enimmäkseen Hälläpyöränkadun elämä on kuitenkin rau-
hallista. Jos talossa joskus on eletty boheemielämää, se on 
jäänyt sitten kultaisen 1960–1970-luvun. ”Onko jokin men-
nyt tässä suhteessa pilalle?” Väätti tuumaa. Hän muistaa 
vielä 1980-luvulta muutamat yhteiset shampanja-aami-
aiset, jolloin yön kestänyt juhlatunnelma kruunattiin soli-
daarisessa hengessä – ”se oli mukavaa”. Eniten taiteilijoita 
yhdistää ahkeruus, kova työnteko usein yömyöhään, näyt-
telyjen lähestyessä ja projektien loppuunsaattamiseksi. 

Työtä on vaikea erottaa yksityiselämästä; se seuraa 
kotiin vääjäämättä, kun fyysistä etäisyyttä on vain yh-
den oven verran. Uudemmissa ateljeetaloissa, kuten 
Helsingin Kontulaan rakennettavassa suuressa komp-
leksissa, asuinhuoneistot sijoitetaankin omaan kerros-
taloonsa, ja ateljeetilat erilliseen rakennukseen. Ilkka 
Väätti on osallistunut talon suunnitteluun Ateljeesääti-
össä läheisessä yhteistyössä opetusministeriön kanssa.

Kontulan projekti on ensimmäinen ateljeetalohanke 30 
vuoden tauon jälkeen, jota ennen saivat kaikki suuremmat 

älläpyöränkadun ateljeetalo
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kaupungit, kuten Turku, Kuopio, Jyväskylä, Oulu ja Lahti, 
omat ateljeetalonsa. Ateljeiden rakentaminen alkoi Suo-
messa 1900-luvun alussa. Ensimmäinen taiteilijoiden käyt-
töön tarkoitettu oli Lallukan taiteilijatalo Töölössä 1930-lu-
vulla, missä asui muidenkin taiteen alojen edustajia. 

Espoon Nallenpolulle valmistui vuonna 1955 varsinaisten 
ateljeetalojen uranuurtaja, joka vaikutti suunnittelullaan 
pikkusiskoonsa, Hälläpyöränkadulle vuonna 1961 valmistu-
neeseen taloon. Väätti kiittää edesmennyttä Reino Viirilää 
siitä, että Tampere pääsi mukaan näin varhaisessa vaiheessa, 
vaikka ei vielä tuolloin ollut tunnettu kuvataiteestaan. 

Tontti saatiin kaupungilta ja suurin osa rahoituksesta ope-
tusministeriöltä, eli Suomen valtiolta. Tuolloin vielä pienen 
taiteilijaseuran noin 30 toimivasta jäsenestä kolmannes sai 
siis asunnon Kalevasta. Sen jälkeen on avattu Takahuhdin 
taidekeskus ja Hatanpään Pesula, missä Väätinkin nykyiset 
työtilat sijaitsevat. Tampereen tilannetta hän pitää hyvänä, 
etenkin kun Suomen Trikoon suuri rakennus Pyhäjärven ran-
nalla vuokraa työtilaa yksityisesti. Nämä vuokrasuhteet ovat 
tosin epävarmemmalla pohjalla kuin ateljeetaloissa, joista ei 
tarvitse poistua kuin jalat edellä. Väätti visioi, että kaupunki 
osoittaa Vuoreksen kaupunginosasta tontin vielä uudelle 
ateljeetalolle, ja että valtio lähtee mukaan hankkeeseen. On 
paljon nuoria taiteilijoita, jotka eivät pysty maksamaan kor-
keita vuokria, joten uuden ajan ateljeetaloja tarvitaan.

Työtilojen tarve on jatkuva

Kontulan hankkeen kolmikantaista rahoitusmallia ”valtio, 
kaupunki ja kuvataiteilijat vuokrissa maksetulla velkapää-
omalla” Väätti pitää erinomaisena. Asuinkerrostalot toteuttaa 
paikallinen vuokratalosäätiö ja kaikenläpäisevänä periaattee-
na on edullisuus asiakkaalle. Ateljeetalojen rakentaminen on 
parasta, mitä valtio voi tehdä kuvataiteilijoiden hyväksi apu-
rahojen jakamisen ja taidehankintoihin sijoittamisen ohella. 

Kohtuullisen vuokran periaate on kirjattu Hälläpyöränka-
dunkin sääntöihin. Asumisen ja työskentelyn pysyvyys on 
psykologisesti erittäin tärkeää taiteilijoiden taloudellisesti 
vaihtelevassa ja epävarmassa ”katastrofista toiseen”-elä-
mässä. Iän karttuessakaan taiteilija ei välttämättä vaurastu 
taloudellisesti, vaan niukkuus tuntuu entistä katkeram-
malta. Tällöin turvallisen, pysyvän, rauhallisen ja myös 
esteettisen työtilan merkitys korostuu entisestään. Tai-
teilija viettää elämästään kolmasosan ateljeessaan, josta 
näin ollen muodostuu hänen tärkein työvälineensä.

Yksinäisen työnsä vastapainoksi ja henkiseksi ravinnoksi 
taiteilijan on liikuttava myös ateljeensa ulkopuolella. Aineis-
tojen keräämiseksi tehtävien opintomatkojen mahdollista-
miseksi taiteilijoille on tarjolla residenssejä pitempiaikaiseen 
oleskeluun ulkomailla. Perheellisen on vaikeampi lähteä kuin 
yksinäisen, mutta Alapuron ja Väätin lapset pakattiin aikoi-
naan mukaan maailmalle. Väätti rakastaa Pariisin, Rooman ja 
New Yorkin kaltaisia suuria kaupunkeja sekä paikkoja, joissa 
voi kokea pyhän läsnäolon, kuten Delfoi, Athos, Kioton budd-
halaiset ja shintotemppelit – mutta myös Lapin ja Kainuun 
korvet, jotka rauhoittavat sielua. Hänen kotinsa Kiovanpuis-
tossakin on seesteinen suojapaikka suunnitella uusia kuvia 
teossarjaan Mundus, maailma.

Teksti ja kuvat Karla Löfgren

Tässä talossa on tehty kuvia maailmasta 50 vuotta.
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Luottamustoimeni Pirkanmaan taide-
toimikunnassa alkoi 2010. Vuonna 2010 
kautensa aloittaneet luottamushenkilöt 
on nimetty keskitetysti opetusminis-
teriössä. Nimitystehtävä jäi kertaluon-
toiseksi, sillä aluehallintomuutoksessa 
tehtävä siirtyi maakuntaliitolle. Tähän 
muutokseen on suhtauduttu epäileväs-
ti. Nyt todellisena uhkana on, etteivät 
poliittiset maakuntaliitot kykene nimeä-
mään sellaisia asiantuntijaedustajia, joi-
den taidekentän tuntemus olisi riittävä. 

Maakuntaliitot ovat liian kaukana 
taiteen autonomisesta kentästä ja sen 
keskeisestä valtakunnallisesta toimijas-
ta, taidetoimikuntalaitoksesta. Jo ny-
kyisellään on ongelmana rakenteesta 
puuttuva malli alueellisten, eri alojen 
luottamushenkilöiden poikkihallinnol-
liselle yhteistyölle. Jos nimeämiskäytän-
nöt vaihtuvat nyt kirjaviksi, tämä yhteis-
työ muuttuu mahdottomaksi.

Taiteen edistämiskeskuksen perus-
taminen on mukana Kataisen hallitus-
ohjelmassa. Perustelu taidehallinnon 
muutokselle lähtee mm. siitä, ettei 
uudistuksia ole tehty 40 vuoteen. Mei-
tä nykyisiä taidetoimikuntalaitoksen 
luottamushenkilöitäkin tuleva hallin-
tomuutos sitoo. Ei niin, että saisimme 
erityisesti olla muutosta rakentamassa, 
mutta hallinnonuudistusta alustavien 
selvitystöiden kommentoinnista on 
muodostunut keskeinen osa taiteen-
edistämisen työtä. 

Taiteenedistäminen 
kuntatasolla

Kuvanveistäjä Paula Nurminen (vihr.) 
on toisen kauden valtuutettu Orive-
dellä. Ensimmäisen kautensa Paula oli 
Längelmäen kunnanvaltuustossa. Län-
gelmäestä tuli osa Orivettä kuntaliitok-
sessa. Paula korostaa valtuutetun vas-
tuuta seurata päätöksiä monipuolisesti. 

“Kulttuurin alallakin moni luulee tietä-
vänsä paljon, vaikkei käsitystä taiteilijan 
elämästä  olisikaan, tai tietoa taiteen 
laajemmasta vaikutuksesta: vaikkapa 
taiteen ennaltaehkäisevästä vaikutuk-
sesta moneen ongelmaan: terveyteen, 
sosiaalisella puolella, yleisestä viihty-
vyydestä nyt puhumattakaan.” 

Paula muistuttaa, että jokainen kun-
talainen voi olla aktiivinen ja ylläpitää 
keskustelua tärkeinä pitämistään asiois-
ta.  Hän huomauttaa, että samoin kuin 
pienen ryhmän, niin taiteenkin edusta-
jalta vaaditaan keskustelutaitoja ja sosi-
aalista silmää kuulluksi tullakseen. Yksin 
ei asioihin voi vaikuttaa. “Ehkäpä tämä 
koskee taiteilijoita yleensäkin – pieni 
ryhmä, pieni vaikutus, mutta jos pääs-
tään vaikuttamaan yleiseen mielipitee-
seen montaa eri kautta, niin tuloksia voi 
syntyä.”

Maakuntaliitto  
ja kulttuuri

Maakuntaliitto edistää ja seuraa alu-
eensa kulttuuria ja taidetta. Kokonaan 
toinen asia on, miten siellä tunnistetaan 
taiteen autonominen kenttä ja sen edis-
täminen. Pirkanmaan maakuntaliitossa 
valmistellaan nyt kulttuuristrategiaa. 

Maakuntaliiton hallituksen jäsen 
Juhana Suoniemi (vihr.) toteaa, että 

“taiteeseen on kyllä rahaa tarjolla, jos 
vain esittää perustellun hankkeen, jolla 
kehitetään tai muuten tuetaan seudun 
elinvoimaisuutta ja kulttuurielämää.” 
Virkamiestasolla kulttuuriasioista vas-
taavaan johtotehtävään on tulossa hen-
kilönvaihdos.

Kolmas sektori

Nykykuvataiteen toimijat ovat kolman-
nen sektorin toimijoita. Samalla kun 
tunnustetaan, että kolmas sektori on 
keskeinen taiteen edistäjä maassamme, 
sillä se tuottaa yhteiskunnallisia kulttuu-
ripalveluja innovatiivisesti ja edullisesti 
mm. alueille missä niitä ei muutoin olisi, 
toiminta on kivi hallinnon järjestämisen 
kengässä. Valtakunnallisten taiteilija-
järjestöjen saama tuki ei ole kasvanut 
kolmeenkymmeneen vuoteen. Kol-
mas sektori suorittaa yhteiskunnallista 
tehtävää tuottamalla nykykuvataiteen 
palveluja osana taiteen tasa-arvoista 
saavutettavuutta. Tulevassa taidehallin-
non muutoksessa on mietittävä myös 
kolmannen sektorin paikka.

Mitä nyt

Aloittaessani oman kauteni päätin 
fokusoida toimintani taidehallinnon 
muutokseen ja ammattikuvataitei-
lijoiden taloudellisen aseman edis-
tämiseen. Taustaorganisaationi ovat 
taiteilijaseurat ja -yhdistykset. 

Luovasta taloudesta toivotaan lisää 
verotuloja. Kasvaneista verotuloista 
voidaan lisätä myös suoraa tukirahaa 
taiteenedistämiseen. Myös taiteen 
ydinkenttää on toivottu taloudellisen 
järjestyksen piiriin; samalla on kuiten-
kin alleviivattu taiteen riippumatto-
muutta. Taiteen vapaus on turvattu 
perustuslaissa.

Millaista on

Paula Nurminen: Maja unelmoinnille ja haavei-
lulle, 2010. Koivut, kangas. 

taiteenedistäminen?
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Nykyinenkään tukijärjestelmä ei ole 
pystynyt pitämään Suomea ammattitai-
teilijoiden kattavasti asuttamana. Taiteili-
jat asuvat taajamissa, missä on edes jon-
kinlainen selviytymisen mahdollisuus, ja 
valtaosa suomalaisista nykykuvataiteili-
joista asuu Helsingissä. Tulevassa muu-
toksessa on syytä pelätä, että poliittises-
ti nimitetty alueellisen taidehallinnon 
kulttuuriasiantuntija tekee apuraha-
arviointeja, joissa taiteenedistämisen 
rahasta tehdään elinkeinonedistämisen 
tukirahaa. Ydintaiteilijan mahdollisuu-
deksi jää silloin maaltapako.

Käytännön  
mahdollisuuksista

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivai-
kutusten toimintaohjelma on mainio 
mahdollisuus saada taiteilijoille työ-
tä. Mietinnön avauksista taiteilijoille 
kiinnostavia ovat yhteisötaiteen mah-
dollisuudet sosiaali- ja terveysalalla ja 
taiteen käyttö rakennetussa ympäris-
tössä. Prosenttiperiaate on mukana 
myös Kataisen hallitusohjelmassa.

Mutta jos sovelletun taiteen mahdol-
lisuuksia halutaan kehittää, niin luovan 
talouden edistäminen on Pirkanmaan 
maakuntaliiton ja Ely-keskuksen tehtä-
vä. Se ei ole ensisijaisesti alueellisen tai-
detoimikunnan taiteenedistämistyötä.

Pirkanmaan taidetoimikunta järjesti 
Taide rakennetussa ympäristössä -se-
minaarin keväällä 2011 ja aihetta tukee 
osaltaan taidetoimikunnan katu- ja kau-
punkitaiteeseen keskittyneen läänintai-
teilija Tero Karvisen valinta. Ensi kesänä 
asuntomessuilla esiteltävä Vuoreksen 
kaupunginosa on suunnittelun alusta 
asti pitänyt yhtenä teemanaan taidetta, 
joka on sitkeästi mukana edelleen, kii-
tos mm. edellisen taidetoimikunnan jä-
senen Tuula Lehtisen esimerkin, miten 
toimia taiteilijana rakennushankkeissa. 
Maakuntaliittoon on lähtenyt aloite Tai-
de rakennetussa ympäristössä -koordi-
naattorin palkkaamisesta. Pirkanmaalla 
mukaan kutsuttavia olisivat myös pai-
kalliset oppilaitokset: TAMK ja Teknilli-
nen yliopisto. 

 Tiina Lamminen
Taidemaalari

Paula Nurminen: Unimaja 2010, pronssi ja kivi.
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Syys-lokakuun vaihteessa järjestettiin 
Tampereella ensimmäistä kertaa Tai-
demessut samanaikaisesti Asta Koti 
-messujen ja Pienoisrautatiepäivien 
kanssa. Taiteilijaseuran taiteilijoita ja 
Taidelainaamo on ollut aikaisempina 
vuosina mukana Asta Koti -messuilla ja 
niiden yhteydessä järjestettävillä Keräi-
lymessuilla. Tänä vuonna oli kuitenkin 
hienoa ja hieman jännittävää päästä 
oikeille Taidemessuille. Taidelainaamon 
ja seuran neljäntoista taiteilijan yhtei-

nen osasto oli ennätyssuuri: taidetta oli 
esillä 51 metrin verran. Taiteilijaseuran 
edustus oli monipuolinen ja tasokas. Oli 
ilo seurata, kuinka asiakkaat pysähtyivät 
osastollamme ja jäivät juttelemaan tai-
teilijoiden kanssa – ja ostivat taidetta. 
Mutta miten tähän päästiin?

Palataanpa ajassa hieman taaksepäin 
ja käväistään viime vuoden Asta Koti 
-messuilla: ART360-hankkeemme ma-
nageri Matti Koistinen esittelee ohjel-
malavalla Tampereen Taiteilijaseuran 

yrityksille tarjoamia palveluja. Vaikka 
Taidelainaamon osastolla ohjelmalavan 
vieressä kulkee ihmisiä jatkuvana virta-
na, on esityksen kuulijakunta sangen 
pieni, mutta sitäkin merkityksellisem-
pi.  Paikalla sattuu olemaan Tampereen 
Messut Oy:n myyntipäällikkö Irma Ruu-
nu, joka saa esityksestä ajatuksen. 

Tuosta ajatuksesta lähdettiin liikkeel-
le. Taiteilijaseura sai kutsun tulla mukaan 
suunnittelemaan Taidemessuja. Istuim-
me pitkin vuotta palavereissa ideoimas-
sa sisältöä yhdessä messujärjestäjien 
kanssa ja yhteistyön tuloksena syntyivät 
Tampereen ensimmäiset Taidemessut. 

Kolmipäiväisillä messuilla vierailijat 
saattoivat nauttia taiteesta. Sitä oli run-
saasti tarjolla,  jopa siinä määrin, että 
jotkut katsoivat parhaaksi kiertää hallin 
useampaan kertaan. Asiakkaita viihdy-
tettiin myös monipuolisella ohjelmalla. 

Yleisöä vetivät vuoden nuoren taitei-
lijan nimen julkaiseminen – onnea tai-
degraafikko Ari Pelkonen  – ja Miina 
Äkkijyrkän kaksi esitystä: rempseiden 
puheiden saattelemana syntyi paperil-
le jättimäinen lehmä. Yleisöä kiinnosti-
vat myös Outi Heiskasen ja Janne Lai-
neen yhteishaastattelu ja kuvanveistäjä 
Ilkka Virtasen vetämä Taideraati. Tai-
deteoksia arvioivat ja pisteyttivät Tai-
deraadissa muun muassa suunnitteli-
ja Jukka Rintala, televisiokuuluttaja 
Johanna Pirttilahti, kansanedustaja 
Anna Kontula ja koripallovalmentaja 
Pieti Poikola. Taiteilijaseuran kuvan-
veistäjät esittäytyivät teoksineen hallin 
läpi kulkevalla veistoskadulla ja hur-
maavan pienen lisän ohjelmistoon toi-
vat performanssitaiteilijat Sirkku Lumi 
Dippitidyyllään ja Helinä Hukkataipa-
le Pure art -esityksellään. Seuran taitei-
lijat pitivät myös työnäytöksiä, joiden 
aikana messuvierailla oli mahdollisuus 
nähdä taiteen tekemistä livenä.

Messuilla viihtyi yhteensä hieman yli 
14 000 kävijää. Messuilla viihdyimme 
myös me Taiteilijaseuran Taidelainaa-
mon esittelijät. Tulos oli ilahduttava 
myös myynnillisesti: teoksia lähti asiak-
kaiden mukaan ennätysmäärä. Mukana 
olleet seuran taiteilijat saivat myös mu-
kavan myyntisaldon. Näyttää siltä, että 
myös messujärjestäjät olivat tyytyväisiä, 
sillä tapahtuma järjestetään uudestaan 
ensi syksynä: sitkeä uurastuksemme 
messujen eteen tuotti tulosta.

Katri Heinänen

Taidelainaamo 

Tampereen  

Taidemessuilla

Johanna Havimäen teos taidemessujen veistoskadulta.
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Vietin elokuussa kolme viikkoa taiteilija-
residenssivaihdossa Tartossa. Tarttoon 
pääsee Tallinnasta kätevästi bussilla, 
matka kestää kaksi tuntia ja maksaa 10 
euroa. Mukana seurasivat puoliso sekä 
neljä- ja yksivuotiaat lapset. Alunperin 
residenssin piti kestää koko elokuun, 
mutta näin suurelle poppoolle majoi-
tus järjestyi kolmeksi viikoksi.

Isäntänä toimivalla Tarton taiteilija-
seuralla ei ole käytössään vakituista re-
sidenssiasuntoa, vaan asunto vaihtuu 
vuosittain. Me majoituimme KHK-hotel-
lissa, joka sijaitsee noin kolme kilomet-
riä Tarton keskustasta. Käytössämme oli 
hostellityyppinen huone + keittokome-
ro + kylpyhuone, joka ei ollut liialla tilalla 
pilattu, mutta asiallinen ja siisti. Bussit 
kulkivat taajaan, mutta pyynnöstäni Tai-
teilijaseuran ystävälliset pojat hankkivat 
käyttööni myös polkupyörän, jolla sitten 
seikkailin asunnon ja työhuoneen välit.

Käytössäni oli hulppean kokoinen 
työhuone Tarton taiteilijatalossa kau-
pungin keskustassa. Suurtenkin teosten 
tekeminen olisi ollut mahdollista, itsel-
läni oli työn alla postimerkkikokoluokan 
teokset. Talo vaikutti elokuussa hiljaisel-
ta, työskentelyrauha oli taattu.

Taiteilijatalossa on seuran toimis-
to, kolme näyttelytilaa, taidetarvi-
keliike sekä 25 työtilaa paikallisille 
kuvataiteilijoille. Saman katon alla 
toimii myös pizzeria, joten kiireisen 
artistin ei tarvitse nälän yllättäessä 
lähteä kauas. Jos pizzat alkavat tym-
piä, kivenheiton päässä sijaitsevan 
Vanemuine-teatterin Café Shake-
speare tarjoaa kelpo lounaita alle 
kolmella eurolla. Tosin kaikki muut-
kin ravintolat ovat kävelymatkan 
päässä. Useammastakin kahvilasta 
löytyi lasten leikkipaikka, mikä ilah-
dutti erityisesti vilkkaan yksivuoti-
aan kanssa aterioivaa. Yksivuotiaal-
la kun oli tapana kiivetä ruokailun 
päätteeksi pöydälle konttailemaan.

Minun työskennellessäni muu perhe 
tutustui muun muassa kasvitieteelli-
seen puutarhaan (eläviä kilpikonnia!), 
lelumuseoon ja sen jättimäiseen leik-
kihuoneeseen, Toomemäen puistoalu-

eeseen sekä hienoon AHHAA-tiedekes-
kukseen. AHHAAn robottieläintarha(!) 
oli nelivuotiaan ehdoton suosikki, jota 
katsomaan äitikin oli pakko viedä. Kes-
kuksessa vierähti helposti koko päivä. 
Tarton vinon taidemuseon Inimene-
näyttely esitteli virolaista taidetta ih-
misteemalla 1900-luvulta tähän päi-
vään. Gallerioita on useita, tosin osa 
oli elokuussa suljettu. Siippa ihaili 
Emajoen rannalta löytämiään Sorro-
pseudonyymin seinämaalauksia. Mui-
ta mieleenjääneitä asioita: haikarat 
reitillä Tallinna-Tartto, ravintola Wilden 
metsäsienirisotto, georgialaisen ravin-
tolan alkupalat, kangaskauppa Abak-
han Fabricsin huikea valikoima ihan 
mitä vaan ompelua sivuavaa, riemuk-

kaita oivalluksia tarjonnut viron kieli, 
sekä kohupiimakreem jõhvikakiiseliga. 

Tartto on kävelykatuineen, kahviloi-
neen, puistoineen ja vanhoine raken-
nuksineen huomattavan viihtyisä. Tun-
nelma on mukavan leppoisa ja kävellen 
pääsee joka paikkaan. Itseäni ilahdutti-
vat erityisesti katukuvan sympaattiset ja 
ihmisystävälliset yksityiskohdat, kuten 
ahkerassa käytössä ollut pingispöytä 
keskellä keskustaa. Jotain samantapais-
ta kaipaisi Tampereellekin. Betonipor-
saat voivat olla hauskoja ja, uskokaa tai 
älkää, pyörätelineistäkin voi saada kik-
sejä!  Suosittelemme. Go Tartu!

 Hanna Oinonen

Tartu Tarttoon



täydellinen ympyrä.  1-2/2011 24

Näissä kahdessa kirjassa on vahvaa his-
toriantuntua kahdessakin mielessä. En-
sinnäkin kuvien myötä kadonnut aika 
palaa hämmästyttävän elävänä takaisin 
ja Helsingin näkymät avautuvat katso-
jalle kiehtovina tuokiokuvina. Toisaalta 
näiden kirjojen valokuvat ovat olleet 
luomassa perustaa suomalaiselle, mo-
dernille ja modernistiselle valokuvauk-
selle. Näin Helsinkiä haluttiin esitellä 

niin 1930- kuin 1960-luvullakin, jolloin 
puhuttiin Itämeren valkeasta kaupun-
gista. Nämä kuvat loivat mallin suoma-
laiselle kaupunkikuvaukselle ja etenkin 
tavalle, jolla Helsinkiä on kuvattu myö-
hempinäkin vuosikymmeninä.

Kuvat piirtävät myös kiinnostavan 
kulttuurisen kaaren: Heikki Aho ja 
Björn Soldan olivat kirjailija Juhani 
Ahon poikia ja Claire Aho on puoles-
taan Heikki Ahon tytär. Heikki Aho opis-
keli 1920-luvulla Saksassa väriteoreetik-
ko Wilhelm Ostwaldin johdolla ja Björn 
Soldan suoritti korkeakoulututkintonsa 
Münchenin valokuvausinstituutin elo-
kuvaosastolla 1923-1924. Vuonna 1925 
veljekset perustivat yhtiön Aho, Soldan 
& Co., joka erikoistui dokumenttielo-
kuvaukseen ja valokuvaukseen. Valo-
kuvaajina Heikki Aho ja Björn Soldan 
kuuluivat avantgardistiseen ABISS-
ryhmään, joka tuuletti perinteistä, suo-
malaista valokuvausperinnettä.

Nämä kaksi kirjaa esittävät Helsingin 
nousevana urbaanina metropolina. 
Etenkin Ahon ja Soldanin linjakkaat ku-
vat 1930-luvun Helsingistä esittelevät 
kaupungin modernina – lähes futuris-
tisena – keskuksena, jossa on kuitenkin 
yhä aistittavissa 1800-luvun tunnelmaa. 

Menneisyyden  
taikaa etsimässä

Claire Ahon kuvat edustavat 1960-luvun 
optimismia ja osin myös syntymässä 
ollutta pop-kulttuuria. Siinä missä Aho 
ja Soldan kuvasivat Helsingin arkkiteh-
tuuria ja kasvavan kaupungin modernia 
sykettä, on Claire Aho puolestaan herk-
kä ja tarkkavaistoinen ihmiskuvaaja.

Ahon ja Soldanin kirjan esipuheena 
on Jörn Donnerin laaja essee ”Helsinki 
1930-luvulla”. Donner kirjoittaa tarkasti 
ja osuvasti kotikaupungistaan ja sijoit-
taa kirjan kuvat hienosti historialliseen 
viitekehykseensä. Claire Ahon kirjan 
esipuheessa Kjell Westö kuvaa elävästi 
vuoden 1968 elämää. Kirjan kuvat voi-
sivat toimia hyvin Westön ”Älä käy yö-
hön yksin” –romaanin kuvituksena. 

Kirjoilla on paitsi historiallista, myös 
valokuvataiteellista arvoa. Näiden kuvi-
en dynamiikassa, rajauksessa, aiheiden-
valinnassa ja vahvassa elämäntunnossa 
on tutkittavaa myös nykyvalokuvaajille. 
Kun valokuvataide on siirtymässä eri-
laisten metatodellisuuksien represen-
taatioiden esittämiseen, on virkistävää 
nähdä valokuvia, jotka tavoittavat ja 
välittävät menneisyyden taikaa näinkin 
suoraan ja aistimusvoimaisesti.

Aho & Soldan: Kaupunkilais-
elämää – Näkymiä 1930-luvun  
Helsinkiin, WSOY 2011.
Claire Aho: Helsinki 1968, WSOY.
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Yli seitsemän vuotta taideopintoja ja 
sitten kuvataiteen maisterina työttö-
myyskortistoon.  Kahdeksan, jos kes-
ken opintojen suoritettu varusmies-
palvelus lasketaan mukaan.  

Aloitin opiskelun samana vuonna kuin 
valmistuin ylioppilaaksi. En pitänyt väli-
vuotta. Ja miksi olisinkaan – meinasin 
heittää riemussani kännykkäni Tammer-
koskeen kuullessani opiskelupaikasta 
TTVO:lla. Taidekouluun pääseminen on 
pieni tilastollinen ihme ja myös todiste 
lahjakkuudesta. Kun sisään otetaan pa-
rikymmentä useista sadoista hakijoista, 
voi huoletta sanoa, että kouluihin pää-
see hakijoiden terävin kärki.

Eikä taidekoulu mikään leikkikoulu 
ole. Kokemuksesta voin kertoa, että 
opiskelu TTVO:lla ja Kuvataideakate-
miassa oli mukavaa ja mielenkiintoista, 
mutta samaan aikaan erittäin haasta-
vaa, raskastakin. Kurssin lopun lähesty-
essä paine onnistuneen teoksen teke-
miseksi kasvaa, ja kritiikkitilaisuudessa 
todella testataan  palautteen sieto- ja 
antamiskykyä.  Oma asiansa on yksi-
tyisnäyttelyiden pitäminen: harva lait-
taa ammatillisesti päätään vadille sa-
malla tavalla koskaan työurallaan.

Kuitenkin samaan aikaan kun joka 
tuutissa paasataan luovasta talou-
desta, taiteen tutkintotodistuksilla 
lähinnä pyyhkäistään takapuolta 
työmarkkinoilla. Luovuus kun ei vain 
ole sitä, että puhuu luovuudesta. Se 
on lähinnä kaikkea muuta. Se on ris-
kinottamista ja uskallusta tehdä asi-
oita uudella tavalla. Tähän kaikkeen 
koulusta valmistuvalla olisi eväät. 
Nyt niitä ei juuri haluta hyödyntää.

Kuvataiteilijalle perinteisin oman alan 
työ on työhuonetyöskentely apurahan 
turvin. Apurahoja ei tietenkään voi riittää 
kaikille kuvataiteilijoiksi valmistuneille. 
Tuskin kukaan sellaista vaatiikaan. Ketään 
ei myöskään tulla kotoa hakemaan, eikä 
pitäisikään. Kuitenkin esimerkiksi työk-
kärin käsittämätön ymmärtämättömyys 
kuvataiteilijan ammattikuvaa kohtaan 
on törkeää resurssien haaskaamista!

Jonkin täytyisi muuttua taiteen rahoi-
tuksessa, opiskelupaikkojen määrässä 

ja yleisessä asenteessa ammattiin val-
mistuneita kuvataiteilijoita kohtaan.

rrr

Johtuuko taiteilijoiden aliarvostaminen 
kansan tajunnassa olevasta epärealis-
tisesta juoppotaiteilijaharhaluulosta? 
Baarithan ovat täynnä itseään taiteili-
joiksi tituleeraavia pöytälaatikkorunoi-
lijoita, jotka kovaan ääneen kertovat, 
kuinka kerran vuonna yksi ja kaksi joku 
artomelleri oli kehunut heidän kirjoi-
tuksiaan. Sitten ihmiset luulevat, että 
nämä oman elämänsä kynäniekat ovat 
niitä ammattitaiteilijoita, vaikka kysees-
sä on useammin ammattialkoholisti.

Kun monien käsitys taiteilijoista on 
tuon murjomani olkinuken kaltainen, 
eikä realistista kuvaa taiteilijasta am-
mattilaisena ole syntynyt, on ymmärret-
tävää, että taiteilijoihin suhtaudutaan 
kielteisesti. Kysymys on vähän samasta 
kuin opiskelijoiden polkemisessa. Opis-
kelijat ovat näkyvää väkeä kaupungilla, 
mutta eivät he mikään homogeeninen 
ryhmä ole. Silti netin keskustelupalstoil-
la katkerat valittavat, kun opiskelijat bi-
lettävät vapaa-ajallaan. ”Kyllä on liikaa 
opintotukea jaettu” ja ”silloin kun minä 
olin nuori” on monen vuodatuksen al-
kusanat.  Railakkaasta opiskelijaelämäs-
tä huolimatta korkeakoulumaailmasta 
pukkaa vuosittain eri alojen asiantunti-
jaa vaikka millä mitalla. Ja osa suoraan 
kortistoon. Harvapa sinne haluaa. 

On se vaan aikamoinen pudotus: vie-
lä vähän aikaa sitten olit korkeakoulus-
sa, tulevaisuuden toivo, ja kohta istut 
jonottamassa tuntitolkulla työkkärissä. 
Siellä virkailija kuulustelee: ”Jos maa-
laat, pidät näyttelyä tai omistat työhuo-
neen – menetät tuet.” Työttömyyskin 
on näemmä suorittamista.  Yhteiskunta 
odottaa työttömän makaavan päivät 
pitkät sängyssä ja pelaavan pleikkaria.

rrr

Jos sattuu olemaan niin onnekas, että 
saa muutaman tunnin viikossa tehdä 
töitä, lohmaistaan tuesta heti kunnon 
kädellä pois. Ei siinä, tietysti teen kou-

lutusta vastaavia palkkatöitä silloin kun 
niitä on tarjolla, vaikkei se aikuisten oi-
keasti taloudellisesti juurikaan kannata.

Ja ettei työmarkkinatuella eläminen 
itsessään olisi jo riittävän nöyryyttävää, 
laittavat työvoimaviranomaiset kuva-
taiteen ammattilaisia istumaan kaiken 
maailman ”luovat osaajat” -kursseille. 
Näillä kursseilla sitten harjoitellaan 
CV:n tekoa, leikitään työhaastatteluti-
lanteita ja turhaudutaan. On se perke-
leen erinomaista toimintaa.

”Mikset hanki työtä, jolla rahoit-
taisit taiteesi tekemisen?” on ylei-
nen kysymys tutuiltakin.

Jos lääkärille ei löytyisi töitä, niin olet-
taisitko hänen vaikka leikkaavan nur-
mikkoa leipätyökseen,  millä rahoittaisi 
sitten parantajantyötään? Miksi sitten 
odotat tätä kuvataiteen maisterilta?

rrr

Jos saan tulevaisuudessa koulutustani 
vastaavaa palkkatyötä, lupaan etten ole 
katkera niille jotka jäävät nukkumaan, 
kun lähden sateisena aamuna seitse-
mältä töihin. Lupaan, etten työmatkal-
lani irvistele aamuvarhaisella kebab-
kioskin edessä notkuvalle humalaiselle 
teekkarille, vaan muistan nuoruuttani 
ja maksan veroistani teekkarin kebabin. 
Lupaan, etten syyllistä työttömiä, koska 
olen itsekin ollut samassa tilanteessa – 
ja etten enää, ikimaailmassa, osallistu 
työkkärin paskakursseille, vaikka henki 
menisi! Pitäkää tunkkinne perkele.

Juhani Tuomi
taidemaalari

Kolumni

M u utosta 

tarvitaan!
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lasikuitu - savi - plastoliini - kipsi - silikoni - lateksi

Tuomiokirkonkatu 21 Tampere,  puh 03- 222 9233

HARRASTE OY

 

ART PISPALA
Pispalan Taidetalo

Laadukasta  
taidetta

Myynti, osto, vaihto ja arviointi 
Av. ma-pe 10-17 la 10-15 su 12-17

Art Pispala  
Pispalan valtatie 13

0400-731262
www.artpispala.fi
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Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!

Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014

www.taidevari.fi

KUVATAIDEKO ELÄMÄNTAVAKSI?

PIRKKALAN TAIDEKOULU
HAKU SYYSKUUSSA 2012 ALKAVIIN 

OPINTOIHIN ALKAA HUHTIKUUSSA 2012

www.pirkkala.fi (Pirkkala-opisto)

Taidemaalari

Oletko vailla työskentely-  
ja näyttelytilaa?

Soita!
p. 050-570 8162

Galleria Pentti Kokko
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Miia Saharla: On A Happy Day, 2011, 
öljy kankaalle 140 x 100 cm. Teokseni 
ovat prosessimaisen työskentelyn tu-
losta. Aihe, maisema,  antaa maalauk-
silleni lähtökohdan, jota maalauspro-
sessi murjoo, pelkistää tai silottelee. 

31.12.2011 -17.1.12 
Galleria: Jenni Lahtinen  
ja Kati Roover
Studio: Mia Saharla

21.1.-7.2.
Galleria: Teemu Korpela
Studio: Daniel Nagy
   
11.2.-28.2.
Galleria: Heli Huotala
Studio: Tarja Malinen

3.3.-20.3.
Galleria: Ismo Hyvärinen
Studio: Matti Kuronen

24.3.-10.4.
Galleria: Johanna Väisänen
Studio: Mirva Valvanto
 
14.4.-30.4.
Galleria: Sirpa Särkijärvi
Studio: Tiina Vaahtera

5.5.-22.5.
Tamk lopputyönäyttely

26.5.-12.6.
Galleria: Sini-Meri Hedberg
Studio: Kaisa Luukkonen

Taidekeskus  

Mältinranta  
alkuvuosi 2012

Daniel Nagy: Baba, 2011, öljy paperille. 
Romanialaissyntyinen Nagy kuvaa am-
matinharjoittajia keskiajalta nykypäivä-
än – heidän asennettaan työhönsä sekä 
työn luonteen, työntekijän roolin ja tai-
tojen merkityksen muuttumista. 

Teemu Korpela:  ”Siskonpeti 3”, öljy ja alkydi kankaalle, 
200x255cm, 2011. Töissäni olen pohtinut realistisen esittä-
vyyden ja maalauskielen ristiriitaa – mistä ihmismäisyyden 
kokemus voisi syntyä. Kehossa tapahtuva on maalauksen kal-
taista jo itsessään: valumista, kiinteää, läpikuultavaa, paksua, 
ohutta, hajoamista, kokoontumista, kertymistä, poistumista, 
kerrostumista...

Tarja Malinen: Tyttöjen Talossa, 2010, 43x250x150 cm. Teen 
valokuvia ja keraamisia veistoksia lapsista. Rakennan niistä eri-
laisen installaatioita, joilla haluan herättää ihmisiä pohtimaan 
lasten kohtaloita maailman eri kulttuureissa. 



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

vapaa

pääsy

Ismo Hyvärinen:  Elokuu 
II, öljy kankaalle, 170 x 110 
cm, 2011. Maalauksissani 
on usein perusrakentei-
den kaltaisia elementtejä 
tai luonnon muokkaamaa 
maisemaa. Valo ja tila ovat 
vahvasti läsnä. Fyysiset ra-
kenteet muistuttavat usein 
portteja tai siltoja.Kyse on 
yrityksestä luoda oma tul-
kintani maailmasta.

Tiina Vaahtera: teos-
materiaaleja. Näyttelyni 
lähtökohtina ovat luon-
to ja tekniikka. 
Teokset koostuvat ro-
mumetalliin yhdiste-
tyistä hierrevedoksista 
ja ne sijoittuvat instal-
laation ja veistoksen 
välimaastoon. 

Johanna Väisänen: Vihreä mandala I, 2010, digitaalinen värivedos, 180 x 
120 cm. Viestintuojat, installaatioita.

Sini-Meri Hedberg: ”Rantautuminen”, 2011, akryy-
li ja öljy kankaalle, 100 x 100 cm. Tutkin esittävän 
ja ei-esittävän rajaa, kohtaa jossa  yhdistän maise-
man ja abstraktin väri-ilmaisun. Maisemat kuvaavat 
maalausprosessin aikana läpikäytyjä tunnelmia ja 
mietteitä elämän kokemisesta.

Sirpa Särkijärvi: Afterglow in China/ Iltarusko Kiinassa, 2011, akryyli kankaalle, 
105 x 140cm. Kuvausmatkani syyskuussa 2010 Kiinaan herätti minussa kysymyk-
siä kulttuurien erilaisuudesta ja ihmisarvosta, länsimaisen ihmisen näkökulmasta 
katsottuna. Matkan seurauksena syntyi sarja maalauksia, joissa tarkastelen ihmisiä 
ja ympäristöjä lähietäisyydeltä. Rakennan kuvaa tämän päivän Kiinasta, jossa risti-
riidat luovat oman leimansa ihmisten käyttäytymiseen ja arvoihin. 

Mirva Valvanto: 
”Heijastuksia”, carborun-
dum, uniikkityö 2011. 
Teemana töissäni ovat sa-
dut, leikit ja pelit, joiden 
kautta harjoittelemme 
läheisyyttä, mutta myös 
luopumista. Käsittelen 
myös kasvun rajakohtaa, 
jossa jo aavistamme lei-
kin muuttuneen peliksi, 
joka ei enää ole vain leik-
kisää ajanvietettä.
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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.
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YKSITYISIÄ
- Taidelainaamo:
   - taiteen vuokrausta 
   - taiteen myyntiä  
     osamaksulla ilman korkoa
   - taidekonsultoinnit  
   - muotokuvat ja tilaustyöt
- Vaihtuvat nykytaiteen näyttelyt
- Taidekurssit ja -luennot

YRITYKSIÄ ja YHTEISÖJÄ
- Taidelainaus 
- Taidekonsultointi
- Virkistys- ja koulutuspäivät
- Muotokuvat
- Uniikit liikelahjat
- Asiantuntijapalvelut

TAITEEN AMMATTILAISIA
- Vuokrattava monumenttityötila 
- Yhteistyötila metallityölle
- Keramiikan polttouuni
- Yhteistyötilat grafiikalle:   
   - metalligrafiikka ja serigrafia
   - litografia ja puupiirros
- Ammattilaiskurssit ja workshopit
- Jäsenpalvelut

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


