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Tämä on Täydellisen ympyrän 17. jul-
kaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä 
kahdeskymmenesneljäs. 
Täydellinen ympyrä on Tampereen 
Taiteilijaseura ry:n keskustelufooru-
mi taiteilijoille ja kuvataiteesta kiin-
nostuneille. Kirjoittajat vastaavat 
itse tekstiensä sisällöistä.
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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 

Tampereen  
Taiteilijaseura ry

Puoli sivua 175 x 115 mm tekstissä väri 
300 €, näyttelyosastossa väri 240 €.  
Neljännessivu tekstissä 175 x 
55 mm väri 165 €. Pikkuilmoitus 
tekstissä 55 x 55 mm väri 70 €. 
Neljäsosasivu näyttelyosassa  
85 x 115 mm  väri 135 €. 
Kahdeksasosasivu näyttelyosassa  
85 x 55 mm väri 75 €.
Koko  Lehden koko on 220 x 275 mm.

käyttöön. Myös kansainvälinen toi-
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 2012 
Anna Kirstinä puheenjohtajana, Pia 
Feinik ja Elina Lind varapuheenjohtaji-
na sekä muina jäseninä Virve Lilja,  Juha 
Merta, Arto Nurro, Johanna Pihlaja-
maa, Tuomo Rosenlund ja Minna Sora-
luoma sekä sihteeri-rahastonhoitajana  
toiminnanjohtaja Arja Moilanen. 

Raha ja taide

Taiteilijakasku kertoo kolmesta 
kumppanuksesta: graafikosta, maa-
larista ja kuvanveistäjästä. 

Sattuipa eräänä iltana, että he 
olivat pitäneet palaveria keskenään 
ja ajattelivat sitten lähteä kapak-

kaan jatkamaan juttuaan. Graafikko 
empi: ”En minä voi minulla on niin 
paljon työtä.”  Maalari kiemurte-
li: ”Niin ja minulla ei ole oikein ra-
haakaan.” Kuvanveistäjä tokaisi: ”Ei 
hätää, olen juuri saanut tilaustyön 
valmiiksi, minä tarjoan kaikille.” 

Muistelin tätä juttua kirjoittaes-
sani tätä tekstiä. Liekö sattumaa vai 
synkroniaa, että myös toinen tämän 

lehden kirjoittaja, ”taidehäirikkö” 
eli Pia Feinik kertoo samankaltai-

sen tarinan kolmesta taiteilijan 
arkkityypistä. Minun käyttä-

mässäni versiossani pu-
hutaan myös rahasta, 

aiheesta johon juttu 

lopulta kiertyy myös taiteesta ja sen 
tekemisestä puhuttaessa. 

Toukokuun toisena päivänä Hel-
singin kaupunginhallitus päätti olla 
hyväksymättä vireillä ollutta  Gug-
genheim-hanketta. Tähtitieteelliset 
summat joita hankkeen ajajat esit-
tivät, tuntuivat hurjilta, kun samaan 
aikaan menoja leikataan muulta mu-
seotoiminnalta. Muutenkin yhteis-
kunta suuntaa paraikaa leikkauksia 
kuvataiteeseen esimerkiksi koulutus-
paikkoja vähentämällä. Onpa jopa il-
moitettu Lahden taideinstituutin lak-
kauttamisesta tykkänään.

Anna Kirstinä
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taiteilija New Yorkissa

Brooklyniläisen työhuoneen kahvin-
keitin kurnuttelee taustalla, kun puhun 
Mikko Kallion kanssa skypessä. New Yor-
kissa eletään lokakuista keskipäivää, kun 
Tampereella kello on seitsemän illalla.

- Välillä tuntuu aika samalta kuin 
kotona Epilässä, kun pistäytyy face-
bookissa ja sähköpostissa tai lukee 
taiteilijaseuran jäsenkirjettä.

Yhtä jos toista on silti toisin. Ympärillä 
on runsain mitoin museoita ja näyttelyi-
tä, erilainen kulttuuri ja kahdeksan mil-

Tamperelainen taidemaalari Mikko Kallio on 
työskennellyt kohta vuoden verran New Yor-
kissa. Juttelin Kallion kanssa muutamaan ot-
teeseen tunnelmista.  Aikaa ovat värittäneet 
stimuloiva energia ja vaikutteiden runsaus. 
Kallio onkin ollut poikkeuksellisen tuottelias ja 
New York on inspiroinut ideoita ja ajatuksia.

On normaalia olla

Mikko Kallio työhuoneellaan syksyllä 2011. Kuva: Kirsti Kaasinen.
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lee muualta. Kallion mukaan  kukaan ei 
kysele mistä hän on kotoisin tai mikä on 
tuonut hänet New Yorkiin. Ennemmin-
kin ollaan uteliaita kuulemaan mitä hän 
tekee. Kaupunkiin on aina tultu muualta 
ja emigranttitaiteilijat ovat tuttu ilmiö.

Suuressa kaupungissa tulija on hel-
posti yksin, mutta työhuonekaveri ja 
muut tutut ovat auttaneet kotiutumi-
sessa. Samoin Suomen New Yorkin 
kulttuuri-instituutti on neuvonut ja 
avustanut kontaktien löytämisessä.

Sopivan työhuoneen löytyminen on 
yleensäkin onnenkauppaa, mutta face-
book  oli avuksi. Tampereella aiemmin 
käynyt Richard Humann oli menossa 
residenssiin ja halusi vuokrata työti-
laansa. Käsitteellisiä teoksia ja veistok-
sia tekevällä Humannilla on ollut töitä 
esillä Tampereen taidemuseossa, ja hän 
on työskennellyt Himmelblaussa.

Kallio on tehnyt töitä tiiviisti siksikin, 
että kolmivuotisen läänintaiteilijakau-
den jälkeen tekemiselle on taas aikaa. 
Työhuoneelle Kallio matkaa kahdella 
metrolla. Paikka on seudun viimeisiä 
vaatimattomaan kuntoon jätettyjä 
teollisuustaloja, joista on yhä 
mahdollista vuokrata 
työtiloja. Korkeassa 
työhuoneessa on 
70 neliötä,  josta 
Kallion käytössä on 
noin puolet. Vuokra 
on 700 dollaria kuussa. 
Vähemmällä ei hänen 
mukaansa työhuoneita 
juuri saa, jos ei tyydy suu-
resta tilasta sermillä 
jaettuun  koppiin. Ta-
vallisesti pienikin it-
senäinen tila mak-
saa siinä määrin, 
ettei suurempi 
ole mainitta-
vasti kalliimpi.  

Halvemmilla alueilla työhuoneiden 
vuokrat liikkuvat viidensadan ja tuhan-
nen dollarin välimailla.

Näyttely New Yorkiin 
– mikä ettei

Kallion työhuone oli syksyllä mukana 
Scandinavian Societyn työhuonekiertu-
eessa. Se toi paikalle bussillisen taitees-
ta kiinnostuneita, myös muutaman Suo-
mesta lähtöisin olevan amerikkalaisen.

Samalla hänen töitään pyydettiin 
näyttelyyn Manhattanille epäkaupal-
liseen Trygve Lie -galleriaan, jossa on 
tavallisesti esillä norjalaista taidetta. 
Noin kerran vuodessa paikalliset skan-
dinaaviyhdistykset järjestävät muista-
kin pohjoismaista tulevien taiteilijoiden 
näyttelyitä. Viime helmikuussa olleessa 
näyttelyssä toisena taiteilijana oli valo-
kuvataiteilija Jaakko Heikkilä. Avajai-
sissa oli runsaat 130 
ihmistä. Näytte-
lyissä pidetään 
New Yorkis-
sa usein 

joonan asukkaan suurkaupunki.  Kallio 
lähti New Yorkiin heinäkuussa 2011 ja 
paluu on edessä  kesällä 2012. Hän on 
työskennellyt aiemminkin ulkomailla, 
kuten Italian Mazzanossa. Tämä on kui-
tenkin pidempi reissu. Eikä kyseessä ole 
residenssi, vaan Kallion vei Yhdysvaltoi-
hin mediatutkijavaimon työ. 

Kolmen lapsen perheelle muutto 
tuottaa jonkin verran hankaluutta, mut-
ta lapset ovat tulleet mieluusti mukaan. 
Ongelmat ovat käytännössä olleet pie-
nempiä kuin olisi olettanut. Lapsista 
vanhin osasi jonkin verran englantia, 
mutta kaksi pienempää aloittivat kie-
len oppimisen alusta. Kielitaidossa 
asetelmat kääntyivät loppuvaihees-
sa toisinpäin. Nuorin puhuu sujuvalla 
newyorkilaisaksentilla ja opastaa van-
hempiaan, mutta suomen kielen sa-
noja hän joutuu joskus etsimään. Lap-
silla kesti puolisen vuotta alkaa puhua 
rohkeasti, mutta viimeisinä kuukausina 
uusi kieli on tullut jo vahvana.

Tytöt, jotka ovat 6-, 10- ja 13-vuotiai-
ta, käyvät tavallista julkista koulua ko-
tinurkilla Roosevelt Islandilla, joka on 
Manhattanin ja Queensin välissä. Koulu 
sattuu kuitenkin olemaan newyorkilai-
sittainkin varsin kansainvälinen, oppilai-
den joukosta löytyy 45 eri kansallisuut-
ta. Alueella asuu paljon ulkomaalaisia, 
kuten lähellä olevan YK:n päämajan 
työntekijöitä. Yhteiskuntaluokkien ker-
rostuneisuus tuli esiin koulutoimiston 
suhtautumisessa. A-luokan kansalaiset 
käyvät kalliita yksityisiä kouluja, kun taas 
B-luokassa tyydytään julkisiin kouluihin. 

Taide kiinnostaa 

Ilmapiiri on innostava, ja suurkaupungin 
energia vaikuttaa töihin positiivisesti.

- New York on ollut hyvä paikka tehdä 
töitä. Täällä on energiaa joka on joten-
kin selkeää ja kirkasta. Tuntuu että se 
näkyy myös töissä, Kallio sanoo.

Ihmisiä on helppo lähestyä. Ulko-
puolisuudessa on etuja – voi jutella 
rennosti kenen kanssa vain, kun ei 
tiedä kuka kukin on.

- Täällä ollaan tavallista kiinnos-
tuneempia taiteesta. Se 
että on taiteilija on 
ihan luonnollista, kun 
Suomessa ihmetellään, 
hän jatkaa.

Myös ulkomaalai-
suus on normaalia, var-
sinkin se, että taiteilija tu-

Mikko Kallio: Syntymäpäivä 2012, akryyli ja tussi 
kankaalle, 86x120 cm (osa).
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lopettajaiset, niin nytkin. Väkeä oli 
vähemmän kuin avajaisissa, mutta 
tunnelma oli edelleen miellyttävä.

Kallio on tutkaillut näyttelymahdolli-
suuksia etupäässä tuttujen kautta.

- Vielä en ole aikonut kiertää paikko-
ja portfolion kanssa, vaikkei sekään ole 
poissuljettua. Monessa Brooklynin gal-
leriassa on sanottu, että voi hyvin tuoda 
kuvia ja CV:n. Yleensäkin täällä ollaan 
avoimia ja otetaan hyvin vastaan. On sil-
ti mukavampaa, jos joku on suositellut.

Runsaudessa sopivan gallerian tun-
nistaminen vaatii tuumailua. Tärkeää 
Kallion mukaan on, että näyttelyiden 
tyyli ja tila sopivat omille töille. Toi-
saalta jos toiminta on ammattimaista, 
asiallista ja gallerian kanssa toimimi-
nen vaikuttaa luistavalta, on se hyvä 
asia. Varmuuden vuoksi hän kysyisi 
myös tuttavilta, tuntevatko he galleri-
an ja onko se hyvämaineinen.

Jo syksyllä Kallio kävi Williamsbur-
gissa Pierogi-galleriassa, jonne tuttu 
amerikkalaistaiteilija kehotti viemään 
töitä katsastettavaksi. Pierogissa hänet 

otettiin vastaan lämpimästi. Muutama 
teos pääsi tunnettuun Flat Files -kokoel-
maan, jossa paperityöt ovat laatikostois-
sa myynnissä ja yleisön katsottavina. 

- Mukavalta tuntui, kun galleristi 
perehtyi töihin. Niistä keskusteltiin ja 
hän analysoi töitä kunnolla. Uusiakin 
töitä pyydettiin tuomaan näytille, kun 
valmistuvat, Kallio kertoo.

Haastavinta on Kallion mukaan 
päästä kynnyksen yli. Tärkeä askel on 
jo saavutettu, jos galleristi kiinnostuu 
katsomaan teoksia. Tarjontaa on pal-
jon, ja sopiva aika saattaa löytyä vasta 
kuukauden päästä. Yksi mielenkiintoi-
nen galleria on brooklyniläinen Side-
show, joka on alueen vanhimpia epä-
kaupallisia gallerioita. Hän osallistuu 
gallerian yhteisnäyttelyyn 2013. 

- Etsin silti yhä galleriaa, joka järjes-
täisi täällä yksityisnäyttelyn, Kallio kom-
mentoi.

Pieni ihminen 
riittää rujonakin

Kallio työskentelee kerroksittain lei-
katen ja piirtäen hahmoja lomittain. 
Mukana on myös maalausta ja löytö-
materiaaleja. Hän aloitti piirtäjänä. 

- Tein sarjakuvia 1990-luvun puoli-
välissä. Siinä oli sellaista mieli-

sairaiden taiteeseen ja under-
groundiin liittyvää.

Sarjakuvakausi loppui 
nopeasti, koska tarinoiden 
keksiminen tuskastutti Kal-
liota, joka halusi päästä piir-
tämään. Sarjakuvat synnyt-
tivät kuitenkin innostuksen 
piirtää, ja hän piirsikin tussil-
la monta vuotta. Piirustuk-
set alkoivat saada kollaasin 
muotoa ja muuntuivat lo-
pulta kohti maalauksia. 

- Kuvissani haluan ra-
kentaa maailmaa, jos-
sa pienet ja rujotkin 
asiat ovat arvokkaita, 
hän sanoo.

Teosten maailma 
on rosoinen ja leik-
kisän levoton. Kal-
liota kiinnostaa 
alitajunnan tuot-
tama anatomia 
ennemmin kuin 
realismi, joten 
ihmisen epä-

täydellisyys 

on mukana kuvissa. Teosten maailmassa 
ei olla yksin, ja yhteisöllisyys onkin yksi 
teema, jonka Kallio mainitsee itselleen 
keskeiseksi. Hahmojen maailmaan on 
viime aikoina tullut pisteitä ja viivastoja, 
joista syntyy usein tekstiiliä tai tapettia 
muistuttavia kuvioita. Teoksia on kesällä 
2012 esillä Pirkanmaan Triennaalissa. 

Taiteen runsaus

Alkuvaiheessa Kallion työtahti New Yor-
kissa oli monien tulossa olleiden näyt-
telyiden takia tiivis, joten loppuaikana 
hän aikoo työskentelyn ohella keskittyä 
enemmän näyttelytarjontaan. Chelse-
assa on satoja gallerioita pienellä alu-
eella, ja kierroksella löytyy aina pari to-
della hienoa ja antoisaa näyttelyä. 

Taiteen ohella hintataso on kiinnit-
tänyt huomiota. Mary Boone -gal-
leriassa Peter Saul esitteli hienoja, 
värikkään surrealistisekspressiivisiä ja 
underground-sarjakuvien tyylisiä teok-
sia. Maalauksissa oli viittauksia Warho-
liin Campbell-purkkeineen ja muihin 
tunnettuihin taiteilijoihin, kuten Jack-
son Pollockiin, jonka nimeä hatuis-
saan kantavat nallekarhut maalasivat 
eräässä maalauksessa. Parin metrin ko-
koiset työt liikkuivat sadan tuhannen 
dollarin hintaluokassa. Koko näyttely 
oli loppuunmyyty. Toisessa näyttelyssä 
realististen maalausten hinnat kipusi-
vat jo neljännesmiljoonaan.

Myös suurissa museoissa riittää yhä 
nähtävää. Monissa niistä on myös vä-
hävaraisille taiteilijoille sopivia maksa 
mitä haluat -iltoja. Modernin taiteen 
museolla ja New Museumilla on lisäksi 
taiteilijakortit, jotka ovat sopivasti vuo-
den voimassa. Noin kolmenkymmenen 
dollarin korttiin sisältyy MoMAn eloku-
vateatterin runsas anti. Korttia haetaan 
CV:llä, edellytyksenä on muun muassa 
aktiivinen näyttelytoiminta.

Kiintoisa kohde on myös Dia:Beacon, 
joka toimii kaupungin ulkopuolella. 
Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi siellä on 
pysyvästi esillä installaatioita tunne-
tuilta taiteilijoilta kuten Joseph Beuys, 
Louise Bourgeois ja Walter De Maria. 
Kaupungissa on lisäksi joukottain taide-
messuja ja muita tapahtumia. Taidemes-
suista suurimmat ovat Armory-messut, 
jotka tuntuivat valtavilta mittakaaval-
taan. Teokset oli ahdettu pieniin messu-
looseihin. Volta-messuilla taas yhdellä 
taiteilijalla oli kokonainen osasto, joten 
taiteeseen oli helpompi keskittyä.

Mikko Kallio: Auringon kantaja 2012, akryyli, kangas, 132 x 101 cm 
(osa). Kuva Laura Vesa.
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- New York Timesin mukaan omaperäi-
syys on täällä harvinaista. Taide on täällä 
ehkä jotenkin tasapaksua, tinkimättö-
myyttä näkee harvoin, Kallio kommentoi.

Hienoja näyttelyitä on silti joka kier-
roksella paljon, ja se ehkä vaikuttaa 
taiteilijoihin. Itsekriittisyys kasvaa. Esi-
merkiksi Anish Kapoorin veistokset 
ovat aina vaikuttavia. Kallion  mukaan 
minimalismia ja värikkäitä esinekoos-
teita on esillä paljon, samoin instal-
laatioita. Myös piirustus on näkyvillä 
enemmän kuin Suomessa. Valokuvia 
taas on vähemmän, mutta maalausten 
runsas tarjonta on yllättänyt.

Optimaalinen  
oleskelu ulkomailla

Omatoimisen oleskelun ohella kaupun-
gissa on tarjolla Suomen New Yorkin 
kulttuuri-instituutilta ja Kordelinin sää-
tiöltä haettavat residenssit. Entä min-
kätyyppinen oleskelumuoto olisi ihan-
teellinen suomalaistaiteilijoille? Kallion 
mielestä pohjaksi sopii kansainvälinen 
taiteilijasymposium, joka luo vuorovai-
kutusta taiteilijoiden välille. Myös ku-
raattoritapaamiset ja open studios -ta-
pahtumat lisäävät oleskelun antia. 

Oleellista on riittävän pitkä työsken-
tely, jotta ympäristö ehtii vaikuttaa työ-
hön. Yleensäkin minimiaika työskente-
lyssä on Kallion mielestä pari kuukautta. 
Puoli vuotta on ideaali kesto. Siinä ajas-
sa on jo mahdollista tutustua ihmisiin. 
Näin pitkään oleskeluun Yhdysvalloissa 
tarvitsee tosin viisumin. Ilman viisumia 
voi vierailla kolmen kuukauden verran. 

Kotimaasta Kallio kaipaa läheisiä 
kontakteja toisiin taiteilijoihin. Yhdys-
valloissa ei  ole pohjoismaiden tapaan 
vahvoja taiteilijoiden yhdistyksiä. Yhtei-
söt muodostuvat enemmänkin taiteili-
javetoisten näyttelytilojen ympärille. 

Diasporassa oleskelu tuottaa taiteili-
jalle myös hankaluuksia. Teoksia syntyy, 
ja ne on jotenkin toimitettava valtame-
ren yli kotimaahan. Samaan aikaan on 
yleensä käynnissä näyttelyitä ja muita 
projekteja kotimaassakin. Vierailijat 
ovatkin saaneet lähtiessään kuljetet-
tavaksi yhtä jos toista, ja itse voi tuoda 
maalauksia jonkin verran. Taiteilijan ar-
keen kuuluu myös runsaasti hakemuk-
sia. Ulkomailta ne pitää lähettää hyvissä 
ajoin ja postimaksut tulevat kalliiksi. Vii-
kon verran ennen deadlinea  lähettäes-
sä joutuu jo turvautumaan pikapostiin. 

Elämän tahti on New Yorkissa var-
sin kiivas ja tehokas, mikä tarttuu työn 
ohella perhe-elämään. Siitä on ollut 
hyötyä – ehkä se on osa Kallion usein 
mainitsemaa kaupungin energiaa. Työs-
kentely ja inspiraatio vaativat kuitenkin 
myös tyhjää tilaa ja vaeltelua, eksymis-
tä, jolle tulee olla tilaa.

Sinne veri  
vetää uudestaan

- Tämä on ollut tosi hyvä vuosi, mutta 
kiva on silti palatakin, Kallio summaa.

Yksi muualla olemisen hieno 
puoli onkin paluu vanhan ja tu-

tun pariin ja kotimaan näkeminen 
uudessa valossa. Vuoden aikana 
Kallio ei ehtinyt vielä juurtua sil-
lä tavoin, että paikka tuntuisi to-
delliselta kodilta. Siihen tarvittaisi 
luultavasti toinen vuosi lisää.

New York ei jää silti kokonaan 
taakse. Tulossa on kuukauden 
symposium Woodstockissa vuo-
den päästä ja muuta yhteistyötä 
Yhdysvalloissa ensi vuonna. 

- Aion palata tänne aina uu-
delleen, residensseihin tai muu-
ten vain käymään, hän sanoo 
lopuksi.

Museot ja galleria-alueet
MoMA, MoMA PS1, Metropolitan 
Museum of Art, Guggenheim, 
New Museum, Whitney Museum 
of American Art, Brooklyn  
Museum, Dia:Beacon

Galleria-alueet
Chelsea ja Lower East Side

Taidetarvikkeita
Blick, Bond Street 
- alekortti paljon asioiville 
Pearl Paint, Canal Street  
B&H Photo, 9th Avenue 
- valokuvaustarvikkeita
Vasari  - laadukkaita öljyvärejä 

Suosittuja työhuonealueita
Bushwick, Dumbo, Red Hook ja 
Williamsburg 
Queens ja New Jersey – suurem-
pia ja halvempia tiloja
Hudson Valley -  uusi alue New 
Yorkin ulkopuolella 

Kallion  
vinkkejä  

New Yorkiin

Mikko Kallio: Zombie tennis 2012, 41x51 cm. Kuva Laura Vesa.

Minna Soraluoma
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sen itse tekisin. Ilahduin kovasti, kun 
minut kutsuttiin kuraattoriksi, ja sii-
tä asti olen miettinyt konkreettisesti 
näyttelypaikkoja ja taiteilijavalintoja. 
Ennen kuin taiteilijat julkistettiin, mi-
nulla oli tiedossa jo tarkka paikka jo-
kaisen taiteilijan teokselle.”

Veikko Halmetojan kokoama Tri-
ennaali on monitahoinen. Se levittää 
taidetta ympäri kaupunkia: ei vain pe-
rinteisiin taiteen paikkoihin, museoihin 
ja gallerioihin, vaan myös aivan mui-
hin kaupunkitiloihin. Saatat törmätä 
siirrettävään skeittiramppiin, pieneen 
tauluun museon WC:n lattianrajassa tai 
jättiläismäiseen maalaukseen jollain 
kaupungin seinäpinnoista. Ole tarkka-
na! Taidetta voi olla mikä ja missä vain. 

Jos katsoisimme ympärillemme 
Veikko Halmetojan silmin, elämä olisi 
ennen kaikkea visuaalinen kokemus, 
vaikka hänen työnään onkin kirjoit-
taminen: kuvataiteen tulkitseminen 
sanataiteen kielelle. Hänen elämänsä 
Helsingin Sanomien kuvataidekriitik-
kona ja taidenäyttelyiden kuraattorina 
pyörii enimmäkseen taiteen ympärillä, 
joten Pirkanmaan Triennaalin teemaksi 
valikoitui hänen mielessään Elämänta-
pa. Myös monille taiteilijoille taide on 
enemmän kuin työ, eikä rajaa tekemi-
sen ja vapaa-ajan välillä juurikaan ole.

Tie kuraattoriksi

Mäntän lapsuudenkodissa Halmeto-
jaa kannustettiin öljyvärimaalauk-
seen; myöhemmin puupiirroksista tuli 

hänen lempijuttunsa. Kouluaikana 
hän alkoi harrastaa taidenäyttelyitä ja 
hakeutui kesätöihin Mäntän kuvatai-
deviikoille, mutta päätyi silti opiske-
lemaan kotimaista kirjallisuutta Tam-
pereen yliopistoon. Siellä harjoiteltiin 
kritiikinkin kirjoittamista. 

Opiskelun ohella hän työskenteli 
taidetarvikeliike Arteljeessa ja Galleria 
Rajatilan tiedottajana. Hänen tekstin-
sä kiinnittivät huomiota Aamulehdes-
sä, jonka kuvataidekriitikoksi hänet 
pian kutsuttiin. Freelancerina vierähti 
viisi vuotta, joiden aikana hän toimi 
myös politiikassa, kansanedustaja 
Rosa Meriläisen avustajana sekä vih-
reiden kunnallisvaaliehdokkaana. 

Kahdeksan vuotta Sara Hildenin tai-
demuseon johtokunnassa opettivat 
hänelle museon hallintoa ja taloutta. 
Ura jatkui Mäntän kuvataideviikkojen 
toiminnanjohtajana syksystä 2007 
vuoteen 2010, jolloin pääkaupun-
ki vei hänet kokonaan: kirjoitustyöt 
Helsingin Sanomien kuvataidekriitik-
kona olivat jo muodostuneet hänen 
pääasialliseksi tulonlähteekseen. 

Hänen monipuolisen kokemuksensa 
ja välittömän, innostuneen persoonan-
sa saamasta arvostuksesta kertovat lu-
kuisat kuratointitehtävät, joista hänen 
kalenterinsa on täyttynyt vuoteen 2015 
asti. Pirkanmaan Triennaalin lisäksi hän 
kokoaa tämän vuoden heinäkuussa 
tamperelaisyleisölle myös pienemmän, 
Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran näyttelyn 
Haiharan taidekeskukseen.

Kuraattorin työ miellyttää Halmetojaa 
monesta syystä. Se tarjoaa mahdolli-

Rakkaus taiteeseen on

elämäntapa

Tämänvuotisen Pirkanmaan Trien-
naalin kuraattorina toimii helsinki-
läistynyt kuvataidekriitikko Veikko 
Halmetoja, joka omaa pitkän koke-
muksen Pirkanmaan taide-elämästä.

Ajatus Pirkanmaan Triennaalista, 
jossa kolmen vuoden välein esitel-
täisiin alueen tuoretta kuvataidetta, 
syntyi 1990-luvulla Tampereen Taiteili-
jaseuran piirissä. Seuran omista vuosi-
näyttelyistä oli jouduttu luopumaan jä-
senmäärän voimakkaan kasvun vuoksi, 
eikä valtakunnallisissa näyttelyissä 
päässyt esille kuin murto-osa alueen 
taiteesta. Tapahtuman järjestäjiin liit-
tyivät Pirkanmaan taidetoimikunta ja 
Tampereen museotoimi, jonka tiloissa 
on toteutettu valtaosa tähänastisten 
Triennaalien näyttelyistä.

Pirkanmaan tämänvuotinen Trien-
naali on jo viides lajissaan. Ensimmäi-
nen Triennaali järjestettiin vuonna 2000 
Museokeskus Vapriikissa ja sen jurytti 
Taidekeskus Retretin silloinen toimi-
tusjohtaja Markku Valkonen. Toisen 
Triennaalin vuonna 2003 jurytti kuvan-
veistäjä Markus Copper ja kolmannen 
vuonna 2006 Tampereen taidemu-
seon silloinen johtaja Janne Gallen-
Kallela-Sirén. Neljäs Triennaali koot-
tiin toisin: sen kuraattoriksi kutsuttiin 
helsinkiläinen FM Paula Toppila, joka 
valitsi näyttelyn taiteilijat puolentoista 
vuoden taustatyön pohjalta. Viiden-
nen Triennaalin kuraattoriksi kutsuttu 
Veikko Halmetoja kertoo:

”Triennaali on pyörinyt mielessäni 
jo siitä asti, kun näin Toppilan kuratoi-
man Triennaalin. Olen miettinyt, miten 
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suuden ateljeevierailuihin, jotka avaa-
vat taiteilijoiden arkea ja työskentely-
prosesseja paljon syvällisemmin kuin 
taiteen tarkastelu kriitikon etäisemmäs-
tä näkökulmasta. Halmetoja on tutus-
tunut kuvataiteen tekniikoihin myös 
itse tekemällä pystyäkseen paremmin 
ymmärtämään taiteilijoita, puhumaan 
samaa kieltä heidän kanssaan. 

Näyttelyiden kokoamisessa on ollut 
hyödyksi, että hän tuntee paljon taitei-
lijoita henkilökohtaisten keskustelujen 
ja työtapoihin perehtymisen kautta; 
jonkun ateljeessa vieraillessaan hän on 
äkkiä oivaltanut, että ”tämähän sopisi 
siihen–ja-siihen näyttelyyn täydellisesti!”

Kuraattorin antoisassa työssä pää-
see myös kiertämään Suomea: kesäksi 
syntyvät näyttelyt Lapinlahden taide-
museoon ja Jyväskylään, syksyksi Salon 
taidemuseoon. Taiteilijat ovat melko 
samanlaisia kaikkialla Suomessa ja jopa 
maailmanlaajuisesti, Halmetoja toteaa: 
aikaansa seuraavia, kansainvälisiä tek-
niikoita taitavia, mutta myös perinteisiä 
menetelmiä käyttäviä, mikä erityisesti 
viehättää Halmetojaa. Kun häntä pyy-
dettiin kirjoittamaan esittely Etelä-Sa-
von taiteilijoista, hän joutui toteamaan, 
ettei tämäkään alue eroa muun Suomen 
taiteesta muuten kuin maantieteellises-
ti; kukin tekijä on erilainen ja jokainen 
taiteilija yksilönä ehdottomasti tutustu-
misen arvoinen tapaus.

Triennaalin  
muotoutuminen

Pirkanmaan Triennaali on laajin Hal-
metojan tähänastisista kuratoinneista, 
kuin laaja sinfonia suurelle orkesterille 
– vaikka lopputulos onkin monen pie-
nen näyttelyn rypäs pikemmin kuin yksi 
suuri kokonaisuus. Pitkä kokemus pai-
kallisesta taide-elämästä ehti opettaa 
hänelle, kuka täällä tekee ja mitä. Tam-
pereen näyttelytilat ovat hänelle tuttu-
ja, mikä mahdollisti vahvan visuaalisen 
näkemyksen siitä, millaiset työt kuhun-
kin paikkaan soveltuvat. 

Tarjonnan ja asiantuntemuksen run-
saus tuntui jopa ongelmalliselta, kun 
karsiminen oli joka tapauksessa välttä-
mätöntä. Moni erinomainen taiteilija va-
likoitui pois vain siitä syystä, etteivät työt 
sopineet teemaan ja näyttelypaikkoihin, 
mutta paljon mahtui mukaankin.

Teosvalikoima on nuorekas ja rön-
syilevä. Mukana on ääni-installaatioita, 
videoteoksia, performansseja, graffitia, 

mediataidetta, käkikelloja, pyyhkeitä, 
matonkudeukkeleita, ilmakiväärivalo-
kuvia - perinteisempien menetelmien 
kuten öljyvärimaalauksen, grafiikan ja 
tussilaveerauksen ohella. Eri näyttely-
paikoissa nähdään teemallisia koko-
naisuuksia. Koko tapahtumaa leimaa 
taiteidenvälisyys, vuorovaikutus, koh-
taaminen; se kysyy yhä laajemmalta 
kohderyhmältä, mikä kaikki voi olla tai-
detta. Kysymys voi herättää myös lähi-
östä lähteneen kaupunginkävijän, joka 
ei yleensä eksy museoiden syövereihin. 
Triennaali on tarkoitettu kaikille. Näyt-
telyitä kootessaan Halmetoja ei yleen-
säkään tahdo miettiä mitään erityistä 
kohderyhmää, vaan ajattelee hyvän 
taiteen puhuttelevan kaikenikäisiä ja 
-tapaisia ihmisiä.

Omat mieltymykset

Pirkanmaalaisuuden ja elämäntapa-
teeman ohella Triennaalia voi luonneh-
tia nykytaiteen katselmukseksi. Juuri 
nykytaide on Halmetojan mielestä kaik-
kein kiinnostavinta taiteen alalla: mitä 
uudempaa, sitä kiehtovampaa. Toisaal-
ta myös vanhat espanjalaiset mestarit 
kuuluvat hänen suosikkeihinsa. 

Tekniikoista hän pitää eniten piir-
roksista ja paperille tehdystä taitees-
ta ylipäätään. ”On hyvin vaikea mää-

rittää taidetta, joka ei kiinnostaisi 
minua”, hän toteaa. ”Kerään itse hyvin 
satunnaisesti teoksia sillä perusteella, 
että ne ovat hyviä. Omistamieni töi-
den tyylien kirjo on runsas.”

Halmetoja on nuoresta asti lukenut 
kaikki mahdolliset kuvataidekritiikit. 
Oma taidekirjoittamisen kieli on kehitty-
nyt pikku hiljaa, kasvanut kokemuksen 
kautta muiden kritiikeistä omaksutun 
kielen ylittäväksi ja yliopistossa kuultuja 
kritiikin sääntöjä taitavasti venyttäväksi. 

Kirjoittaja mainitsee harrastuksik-
seen raviurheilun ja iskelmän, joista 
jälkimmäinen puhuu elämästä aivan 
omalla kielellään. Ehtii hän lukeakin, 
erityisesti runoutta, joka tiiviin muo-
tonsa ansiosta soveltuukin kiireisille 
nykyihmisille. Mirkka Rekolan kal-
taiset modernistit ovat hänelle lähei-
simpiä. Tampere on sikälikin erityis-
asemassa Halmetojan elämässä, että 
Kari Aronpuro on hänen lempirunoi-
lijansa, jonka kaikki teokset löytyvät 
hänen runokirjakokoelmastaan. Näillä 
eväillä kriitikon kieli pysyy vetreänä.

Jollei Veikko Halmetoja juuri nyt val-
mistelisi Triennaaliamme, missä muualla 
hän voisi harkita olevansa? Ehkä Pekin-
gissä, joka on hänen lempikaupunkinsa 
- Suomen ulkopuolella.

Kuraattori Veikko Halmetoja Pekingissä. Kuva: Kirsi Joenpolvi.

Karla Löfgren
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Tampereen taidemuseon johtaja Taina 
Myllyharju kertoi paikallisen taide-
elämän ajankohtaisista kysymyksistä 
Tampereen Taiteilijaseuran jäsentapaa-
misessa Taidekeskus Mältinrannassa.

Nuoresta iästään huolimatta Mylly-
harju on pitkän linjan museolainen, joka 
aloitti uransa ruohonjuuritasolta, mu-
seoapulaisena kotikaupunkinsa Rauman 
museossa. Maisterinopintoihin Turun 
yliopistossa kuului taidehistorian lisäksi 
museologiaa, kansatiedettä ja venäjää. 

Jo ensimmäisessä virassaan Nelimark-
ka-museon museolehtorina Alajärvellä 
Myllyharju totesi, että pystyäkseen vai-
kuttamaan hänen on opiskeltava myös 
johtamista. Vuodesta 1998 hän onkin 
toiminut museonjohtajana, mikä hänen 
mukaansa merkitsee ennen kaikkea 
henkilöstön tehtävien organisointia ja 
sovittelua. Hänen pöydälleen päätyvät 
toimintasuunnitelmien, remonttipiirus-
tusten ja muiden hallinnollisten tehtävi-
en lisäksi myös kuvataiteilijoiden, arkki-
tehtien, valokuvaajien ja muotoilijoiden 
apuraha-anomukset, mikä merkitsee 
satojen hakemusten läpikäymistä.

Myllyharju on johtanut Tampereen 
taidemuseota neljä vuotta oltuaan sitä 
ennen vastaavissa viroissa Oulussa ja 
Salossa. Nykyisellä paikallaan hän huo-
lehtii Suomen toiseksi suurimmasta, 
14 000 teoksen laajuisesta, useiden 
miljoonien arvoisesta julkisen taiteen 
kokoelmasta. Tampere osoittaa vuodes-
sa 175 000 € uusiin taidehankintoihin, 
mikä on kärkitasoa Suomessa. Summa 
on tähän asti jaettu siten, että taidehis-
toriallisesti arvokkaisiin, tallennettaviin 

kokoelmiin on osoitettu 45 000 € ja 
julkiseen taiteeseen 130 000 €, mutta 
säännöstä haluttaisiin luopua siten, että 
tarvittaessa vaikka koko summa voitai-
siin käyttää esimerkiksi yhden todella 
merkittävän teoksen hankkimiseen. 
Uusi kokoelmapoliittinen ohjelma 2.0 
tulee olemaan löydettävissä myös in-
ternetistä. ”Toimintamme on julkista ja 
verovaroin tuettua; meiltä voi siis kysyä 
asioista”, Myllyharju muistuttaa. Hänen 
vastuullaan on myös pienempiä kokoel-
mia, kuten Suomen Mitalitaiteen Killan 
kokoelma, joka on talletettu Tampereen 
taidemuseoon.

Se yksi prosentti

Prosenttiperiaate, jonka mukaan yksi 
prosentti uudisrakentamisen kustan-
nuksista tulisi varata taidehankintoihin, 
ei vielä täysin toimi Tampereella. 

Kukaan ei tunnu tietävän, kenen 
vastuualueeseen tämän periaatteen 
mukaiset taidehankinnat oikein kuu-
luvat, eli mistä rahat otetaan. Taide-
hankintoihin varatusta summasta niitä 
ei ainakaan ole varaa kahmaista. Hel-
singissä, Oulussa ja Salossa prosentti-
periaate toimii, ja onneksi Vuoreksen 
kaupunginosan rakentaminen on 
Tampereella positiivinen poikkeus ja 
hyvä esimerkki taiteen integroimisesta 
uudisrakentamiseen. Kyseessä on lois-
tava tapa työllistää kuvataiteilijoita.

Kaupungin rakennuksista vastaavan 
Tilakeskuksen mukaan tilojen vuokraa-
jat tahdo maksaa taiteesta ”ylimääräis-

tä”. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, 
vaan ennen pitkää taidetta halutaan 
hankkia. Jälkikäteen sijoiteltuna tai-
teelliset ratkaisut ovat kuitenkin rajal-
lisempia. Rakentamisen yhteydessä to-
teutettava taide tarjoaa esteettisten 
elämysten tuottamaa hyvinvointia ja 
lisäksi kiinnostavia projekteja taiteilijoil-
le. Prosenttiperiaate on saanut Mylly-
harjusta  arvoisensa esitaistelijan.

Aluetaidemuseo

Tampereen taidemuseon toiminta ulot-
tuu koko Pirkanmaalle. Pirkanmaan 
aluetaidemuseon johtajana Myllyharju 
vastaa kulttuuripääomapalveluista, joi-
den sosiaalinen merkitys kulttuurisen 
syrjäytymisen ehkäisemisessä on suuri. 

Tampereella

Positiivinen

kutina
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Työhön kuuluu kiertonäyttelyiden 
järjestäminen kuntiin, joilla ei ole omaa 
näyttelytoimintaa tai se on vähäistä. 
Lisäksi tuotetaan opetuspaketteja, neu-
vontaa ja muita asiantuntijapalveluita 
sekä dokumentoidaan alueen kuvatai-
detta. Aluetaidemuseon pyrkimyksenä 
on tehdä taide helposti lähestyttäväksi 

osaksi elämää, ja näyttelyn voi tilata 
vaikkapa päivä- tai vanhainkotiin. Etäi-
syydet voivat olla hyvinkin pitkiä, Mylly-
harju toteaa, ja taiteen vieminen kauaksi 
keskuksista on todellista kulttuurityötä. 

Myllyharju säilyttää maanlaajuisen 
asiantuntemuksensa tapaamalla sään-
nöllisesti Suomen taidemuseoiden 
johtajia, joiden kanssa keskustellaan 
ajan hengestä – näinä päivinä kunta-
liitoksista, taloudellisista leikkauksista 
ja tietenkin Guggenheimista. Guggen-
heim-keskustelu on tehnyt paljon hy-
vää herättämällä yleistä kiinnostusta 
kulttuurielämään ja nostamalla taiteen 
rahallista painoarvoa yleisessä keskus-
telussa: rajallisten määrärahojen maassa 
on Guggenheimin yhteydessä puhuttu 
vaivattomasti kymmenistä miljoonista.

Näyttelyitä  
ja uudistuksia

Tampereen museopalveluiden alai-
suudessa toimiva Taidemuseo järjes-
tää Tampereella sekä yksittäisiä että 
toistuvia näyttelyitä. Tampereen tai-
demuseossa nähdään toukokuusta 

elokuuhun Dimensio ry:n 40-vuo-
tisnäyttely, sitten romantiikan ajan 
tunnetuimman maisemamaalarin 

J.M.W. Turnerin grafiikkaa ja akva-
relleja sekä Ars Fennica -ehdokkaan 

Pekka Luukkolan valokuvataidetta. 
Vuodenvaihteessa museoon odote-

taan venäläisen nykytaiteilija Dashi 
Namdakovin maailmanlaajuisestikin 
kysyttyä, trendikästä näyttelyä. Tämä 
supertähdeksi jo mainittu siperia-

lainen korutaiteilija ja kuvanveistäjä 
yhdistää Keski-Aasian muinaisten pai-

mentolaisten kansanperinnettä länsi-
maiseen taiteeseen. Voitaisiinko tätä 
näyttelyä verrata 1980-1990-luvuilla 
Tampereella järjestettyihin loistokkai-
siin näyttelyihin, kuten Joseph Beuys, 
Alberto Giacometti tai Muinainen 
Egypti? Nykyään vastaavien näyttelyi-
den hankkiminen olisi paljon kalliim-
paa, suorastaan mahdotonta, Mylly-
harju pahoittelee. Mutta ajan hermolla 
oleminen auttaa löytämään Dashikovin 
kaltaisia ilmiöitä. Hänen taiteessaan on 
mahdollista kohdata samankaltaisia, 
esoteerisia elementtejä, kuoleman ja 
transformaation ikiaikaista käsittelyä.

Tampereen taidemuseon tiloihin si-
joittuvat myös toistuvat, jo perinteik-
käät Vuoden nuori taiteilija -näyttelyt 
ja Pirkanmaan Triennaali, joka kesällä 

levittäytyy lukuisiin taidemuseon hal-
linnoimiin tiloihin, kuten TR1:een. Jäl-
kimmäisen toiminnasta vastaa nykyään 
Virpi Nikkari, joka järjestää näyttelyt 
ja koordinoi monien eri toimijoiden 
yhteistyötä. Taidemuseon alaisuuteen 
kuuluu myös Suomen vanhin, vuonna 
1964 perustettu Nykytaiteen museo, 
joka täyttää piakkoin 50 vuotta. Sen 
brändi esiintyy tällä haavaa lukuisis-
sa kaupunkitaidetapahtumissa, joi-
den kautta nykytaide halutaan  tuo-
da kaikkien ulottuville. Maksutonta, 
avointa taidetta näkyy Jakokaapeissa, 
Kumiankan seikkailuissa pitkin kau-
punkia ja Pala taivasta -hankkeessa.

Myllyharju on tarttunut Tampereen 
Nuorkauppakamarin ideaan kuvatai-
teilijoiden omasta gaalaillasta. Vuoden 
nuori taiteilija -kilpailun 30-vuotisjuh-
lan kunniaksi vuonna 2014 Tampereella, 
mahdollisesti Palatsiteatterissa, järjes-
tettävä mediatapahtuma tulee olemaan 
kuin Oscar-gaala punaisine mattoineen, 
valokuvaajineen ja palkintopysteineen, 
jotka luovutetaan kaikille ”nuorille” tai-
teilijoille kuluneiden 30 vuoden ajalta. 
YLEn on taltioitava tämä juhla, Mylly-
harju hehkuttaa; kuvataiteilijat ansait-
sevat sen! Muillakin kuin urheilijoilla ja 
viihdeteollisuuden kuuluisuuksilla on 
oltava tähtihetkensä julkisuuden valo-
kiilassa.

Ruskon  
kokoelmakeskus

Teemavuosia, uudistuksia ja mainitsiko 
joku remontin ja rakentamisen? Suomen 
nuorimpana museonjohtajana aloitta-
essaan Myllyharju löysi itsensä  vuonna 
1998 keskeltä Salon taidemuseon raken-
nustyömaata. Sen jälkeen hän korjasi Ne-
limarkka-museon, ja nyt on Tampereen-
kin museomaailma muutosten kourissa. 

Tarina käynnistyy Ruskon metsästä, 
missä entiselle Voguen sukkatehtaalle 
on lähes kolmen vuoden korjaustöi-
den jälkeen valmistumassa Tampereen 
museoiden kokoelmakeskus kaikkine 
teknisine hienouksineen. Uudet varas-
totilat helpottavat kaupungin taideko-
koelmien hoitoa tekemällä lopun tava-
roiden siirtelystä ja etsiskelemisestä.

Lähes 10000 neliömetrin tiloihin va-
rastoidaan viitisentuhatta teosta Sara 
Hildénin taidemuseosta, 6000-7000 
teosta Tampereen taidemuseolta sekä 
Vapriikin ja Poliisimuseon kokoelmia, 
joista monet vaativat erityisolosuhtei-
ta. Esineistöä on luonnontieteellisestä 

Taina Myllyharju ja Matti Kurosen teos Lännenpilvi tuli kylään 2011, vanu, korkeus 265 cm.
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keskeistä on lasten ja nuorten hyvin-
vointi. Konsepti on monipuolinen ja 
sisältää luonnosvaiheessaan mm. Las-
tenkulttuurikeskus Rullan, Kivimuseon, 
Lastenkirjainstituutin, Pikku Kakkosen 
Maailman, lastenteatteriin keskittyvän 
teatterisalin – sekä varhaiskasvatusta ja 
perusopetusta palvelevia tiloja, kaup-
poja ja luomu-, lähi- ja perheruokailuun 
painottuvaa ravintolatoimintaa. 

Raitiotie veisi Tohloppiin suunnitel-
tuun Mediapolikseen, toiseen luovaan 
keskukseen. Onkiniemi tulisi muut-
tumaan suuresti; keskusta laajenisi ja 
monipuolistuisi luodetta kohti. Luovien 
alojen keskus tarjoaisi kiehtovan, ei-
kaupallisen, hiljentymiseen kutsuvan 
vaihtoehdon ja lisän Särkänniemen 
vauhdikkaille huveille.

Vain taivasko  
kattona Tampereella

Vaikka Myllyharju on Tampereelle tu-
loonsa asti viettänyt liikkuvaa elämää, 
kaupunkimme on tarjonnut hänelle 
niin paljon haastetta, ettei mieleen ole 
juolahtanutkaan hakea muualle. 

”Helsinkiläisten väitellessä Gug-
genheimista me virittelemme täällä 
sivussa yhä kiinnostavampia juttuja. 
Kun Helsingin taidemuseon toimintoja 
karsitaan, pakenevatko taiteilijat Pir-
kanmaalle? Täällä on Purnu ja Mäntän 
kunnianhimoiset Serlachius-museot, 
Kangasalle suunnitellaan Kimmo Pyyk-
kö -museota, ja kaikki kulkee Tampe-
reen kautta. Myös viimeisimmät Ars 
Fennica -palkinnot ovat tulleet tänne”, 
Myllyharju summaa. ”Minulta on tultu 
kysymään, mitä siellä Tampereella oi-
kein tapahtuu. Ehkä täällä ei olla niin 
korkeakulttuurisia, vaan toimintaa on 
monenlaista, monentasoista, vähän 
underground-henkistä ja niin edelleen. 
Tämä fiilis kannattaa hyödyntää ja näyt-
tää Turulle ja Helsingille.” Taiteilijaseuran 
jäsen Elina Lind kertoo, että hänellekin 
on ihmetelty Tampereen selittämä-
töntä säteilyä. Toiminnanjohtaja Arja 
Moilanen muistuttaa, että Tampereen 
Taiteilijaseurallakin on kahdeksan vuo-
den kuluttua satavuotisjuhlat: ”Alkakaa 
jo tehdä töitä, että saadaan uusia tiloja 
hyvään käyttöön!” Kaikki yhtyvät Mylly-
harjun toteamukseen: Tampere on nou-
sussa.

ja lisäksi kahvilaa sekä työ-, kirjasto- ja 
arkistotiloja voidakseen saada koko 
henkilökuntansa saman katon alle. 

Yhtenä mahdollisuutena on yhteiset 
näyttelytilat tarjoava uudisrakennus, 
jonka sijoituspaikasta on paljon ehdo-
tuksia. Mullistavampi vaihtoehto olisi 
suuri taidemuseokeskus, joka tekisi 
nykyiset museorakennukset ja myös 
TR1:n tarpeettomiksi. Finlaysonin alue 
köyhtyisi TR1:n muutosta, etenkin, kun 
myös TAMKin kuvataiteen opetustilat 
ovat siirtymässä sieltä pois. Toisaalta 
Patosillan rakentaminen tulee yhdis-
tämään Vapriikin ja Mältinrannan sekä 
Näsinkallion, jolle valmistuu Tiitiäisen 
satupuisto syyskesällä 2012, ja paineet 
kuuluisan Näsilinnan korjaamiseen kas-
vavat jatkuvasti.

Muumilaakso

Tässä vaiheessa Myllyharjun katse 
kääntyy Hämeenpuistoon ja sieltä koh-
ti Onkiniemeä. Pääkirjasto Metsossa 
vielä toistaiseksi sijaitsevassa Muu-
milaaksossa vierailee vuosittain noin  
40 000 kävijää, joista suuri osa tulee 
Japanista saakka tätä nimenomais-
ta kohdetta katsomaan. 

Kun Metso vuonna 2013 peruskor-
jataan, Muumit muuttavat, ja sijoitus-
paikaksi saattaa nousta uusi Luovien 
alojen keskus, jota kaavaillaan Suomen 
Trikoon entiselle sukkatehtaalle On-
kiniemeen. Sieltä Muumilaakso saisi 
lennokkaan kodin erillisrakennuksesta, 
joka sijoittuisi suuremman rakennuk-
sen katolle. Tämä tapahtuisi jo vuonna 
2014, jolloin Tove Janssonin synty-
mästä tulee kuluneeksi 100 vuotta.

Luovien alojen keskus on vielä esi-
tyksen asteella, mutta Myllyharjulla on 
positiivinen tunne hankkeesta, jossa 

museosta ja kenkämuseosta, Tampel-
lan ja Finlaysonin tekstiilikokoelmista 
ja myöhemmin mahdollisesti myös 
lastenkirjainstituutista, joka tarjoaa 
säilytettäväksi suomalaisen kuvitus-
taiteen aivan liian vähäistä julkisuut-
ta saaneen kokoelmansa. 

Paitsi valokuvausstudioita ja näyt-
telynrakennusmateriaalien varastoja 
rakennus tarjoaa laajemman kohde-
ryhmän asiakaspalvelua: konservointi-
neuvontaa ja pedagogisia tiloja, joissa 
esimerkiksi koululaiset voivat saada 
konkreettista tuntumaa taiteen teke-
miseen. Laajoista kokoelmista esitel-
lään osia yleisölle, joka voi käydä kat-
somassa vaikkapa Anne Pohtamon 
Miss Universum -sandaaleja tai Mikko 
Alatalon sinisankaisia silmälaseja. 

Keskus työllistää 30 ihmistä, joiden 
sijoittaminen Ruskon metsään vaatii 
oman hienosäätönsä. Johtaja Mylly-
harjun toimenkuvaan kuuluu myös 
pyöreiden pöytien, sohvien ja kahvi-
automaatin psykologisen merkityksen 
ymmärtäminen.

Taidemuseon  
laajennus

Ruskosta siirrytään kaupungin kes-
kustaan, missä Taidemuseon rakennus 
odottaa laajennusta, johon kaupunki si-
toutui Tampereen Taideyhdistyksen ko-
koelmalahjoitusta vastaanottaessaan. 

Arkkitehtiopiskelijat ovat laatineet 
kohteesta lukemattomia harjoitus- ja 
diplomitöitä. Pormestarin nimeämä 
työryhmä tutkii parhaillaan Tampereen 
taidemuseoiden tilantarvetta, ja miten 
hankkeet olisivat yhdistettävissä. Sara 
Hildénin taidemuseo kaipaa toimistoti-
loja ja vaihtuvien näyttelyiden tiloja. Jäl-
kimmäisiä tarvitsee myös Taidemuseo, 

Vuoden nuori taiteilija -kilpailun 30-vuotis-

juhlan kunniaksi  2014 Tampereella järjes-

tettävä mediatapahtuma tulee olemaan kuin 

Oscar-gaala punaisine mattoineen, valoku-

vaajineen ja palkintopysteineen, jotka luovu-

tetaan kaikille nuorille taiteilijoille kulunei-

den 30 vuoden ajalta.

Karla Löfgren
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Harrastamisen tärkeydestä

Jääkiekko oli minulle lapsena rakas 
harrastus, kunnes menetin ilon siitä 
siirtyessäni teini-ikäisenä pelaamaan 
kilpasarjaa ulkojäiltä jäähalleihin. Pe-
leistä tuli liian totisia. Valmentaja rai-
vosi naama punaisena erään ottelun 
erätauolla meille 15-vuotiaille pojille, 
kun peli ei sujunut: ”Luistelette kuin 
sairaan p***un perässä! Ei näytä ole-
van mitään mielenkiintoa pelissä!”

Siihen loppui minun osaltani jääkie-
kon pelaaminen ja hankin sen tilalle 
uuden harrastuksen: öljyvärimaalaami-
sen. Siinä minua viehätti omaehtoisuus 
- maalasin mitä halusin, kun halusin. 
Vanhempani kehuivat ”taideteoksiani” 
hienoiksi. Joskus ehkä aiheestakin, mut-
ta luulen, että suurempi syy oli rakkaus 
ja halu kannustaa poikaa. Koska iloni 
taiteen tekemisestä oli aitoa, kehityin 
maalarina silminnähden; lukiossa aloin 
haaveilla opiskelusta taidekoulussa - 
halusin harrastuksestani ammatin.

Kannattaa varoa mitä toivoo, sillä 
toiveilla on tapana toteutua. Kun sain 
harrastuksestani ammatin, menetin 
harrastukseni: taiteen tekemisestä tuli 
vakavaa. Ja vaikkei kukaan sekopää 
tulekaan työhuoneelle huutamaan 
silloin, kun maalausjälki on heikkoa, 
monesti painin sen kanssa, onko mi-
nusta tähän. Aina en ole varma.

Paine tulee epäonnistumisista apu-
raha- ja näyttelyhauissa. Epäonnis-
tuminen epäonnistumisen perään 
laskee uskoa omiin mahdollisuuksiin 
pärjätä. Joskus maalaaminen ei muu-
ten vain maistu. Huutavan valmenta-
jan roolin on ottanut yhteiskunta, joka 
ei aina oikein ymmärrä kuvataiteilijan 
ammattia. Oletko koskaan yrittänyt 
selittää esimerkiksi pankissa ammatti-
asi? Voin kertoa, että sanomista tulee. 

Älkää ymmärtäkö väärin, pidän itseäni 
hyvinkin onnekkaana saadessani tehdä 
taidetta työkseni. Rakkaus maalaamista 
kohtaan ei ole kadonnut minnekään, 
siitä on vain tullut vakavampaa. Amma-
tin ei tarvitse eikä kuulukaan olla aina 
kivaa, toisin kuin harrastuksen. Siinä se 
näiden kahden suurin ero onkin, ja siksi 
ihminen tarvitsee molempia. Tai ainakin 

minä tarvitsen. Jollen irtaudu maalaa-
misesta vapaa-ajalla, alkavat epäonnis-
tumiset painaa ja yöunet mennä. 

Paras päätökseni pitkään aikaan oli 
viime syksynä palata kaukaloon yli nel-
jäntoista vuoden jälkeen. Liityin harras-
tejääkiekkojoukkueeseen. Meillä ei ole 
huutavia valmentajia, vain hyvä pelipo-
rukka. Koko ammattien kirjo taitaa olla 
edustettuna. Vaikka peleissä heitellään 
harhasyöttöjä ja tehdään muita virhei-
tä, ei huutoa tule. Kaukalossa saa käyt-
tää luovuuttaan ilman pelkoa epäon-
nistumisista. Silloin on helpompi kestää 
epäonnistumisia työelämässä.

Olen yrittänyt noudattaa tätä ajatusta 
maalauskursseillani kansalaisopistolla. 
Painotan opetuksessa oman ilmaisun 
löytämisen tärkeyttä ja maalaamisen 
iloa, en niinkään teknisesti ”oikeanlaista” 
suorittamista.  Mielestäni taidetta ei voi 
opettaa kaivelemalla 
virheitä. Opistotason 
opettajan tärkein teh-
tävä on löytää oppi-
laiden työskentelystä 
vahvuuksia ja kannus-
taa kehittämään niitä. 
Uskon, että opiskelija 
oivaltaa taiteesta, ja 
saa harrastuksestaan 
irti enemmän vapau-
tumalla maalaamaan 
omalähtöistä taidet-
ta. Teknisesti hyväksi 
tullaan vain omatoi-
misella harjoittelulla, 
niin jääkiekossa kuin 
taiteessakin.

Enää en tee sitä virhettä, että lopet-
taisin harrastamisen. Olen päättänyt 
löytää jääkiekolle aikaa joka viikko 
koko loppuelämäni, joko pelaami-
seen tai seuraamiseen. Molempi pa-
rempi. Vaikka monelle, ainakin kuva-
taiteilijalle, ammatti ja työ on suuri 
osa identiteettiä, en anna sen viedä 
itseäni kokonaan. Sisälläni asuu ur-
heiluhullu ja annan sille luvan astua 
taiteilijaidentiteettini tilalle ainakin 
jäävuoron aikana ja Ilveksen peleissä.

Voi olla että joskus, pitkän ja hyvän 
taiteilijan uran jälkeen jään eläkkeelle. 
Niin kuin ammattilaiset eläkkeelle jää-
vät. Mutta hyvää harrastustani en jätä 
enää koskaan!

Juhani Tuomi
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Taideoppilaitosten koulutusvastaavat 
tuntevat taiteilijoiden työllistymisen 
haasteet ja kokevat läheisen työelä-
mäyhteyden tärkeäksi osaksi opiskelua

Taiteilijoihin ja taiteilijan ammatissa 
toimimiseen liitetään usein persoonal-
lisuus ja boheemi vapaus. Karismaide-
ologia korostaa kykyjen synnynnäisyyt-
tä; kautta aikain taiteilijat ovat saaneet 
nauttia eräänlaisen luonnonneron ase-
masta. Taiteilijoiden nostaminen erityis-
asemaan on johtanut nykyisen kulttuu-
rikäsityksen ja yhteiskuntarakenteen 
näkökulmasta moniin ongelmiin. Taitei-
lijoiden määrän kasvaminen työmarkki-
noilla, työnkuvan pirstoutuminen ja yhä 
epämääräisempi kuva taiteilijan roolista 
ja taiteesta ylipäätään on johtanut tällä 
hetkellä käynnissä olevaan taiteilijan 
työnkuvan uudelleenarviointiin.

Historiallisesti tarkasteltuna kuvatai-
teilijan ammatti on siirtynyt joko isältä 
pojalle tai mestari-oppilas -yhteistyön 
kautta. Nykyisin Suomen taiteilijakunta 
on varsin korkeasti koulutettua. Kou-
lutuksen arvostus ja merkitys taitei-
lija-ammatin harjoittamisessa on siis 
lisääntynyt, vaikka taiteilijan pätevyys 
arvioidaan edelleen tuotannosta käsin. 
Nykyinen taidealan koulutus helpottaa 
kuitenkin työllistymistä taiteen kentälle 
ja mahdollistaa laaja-alaisemman toimi-
misen taiteilijan ammatissa.

Vaikkei kuvataiteilijan koulutus ta-
kaakaan työllistymistä ja toimeentuloa 
taiteen työmarkkinoilla, ammattiin pää-
dytään entistä enemmän koulutuksen 
kautta. Tutkinnon merkitys on taiteili-
joiden koulutusmäärien kasvaessa me-
nettänyt merkitystään työmarkkinoilla, 
nostanut entisestään tarvetta lisäkou-

Taiteilijan  
koulutus 

ja työelämä

Juha Suonpää  Tampereen ammattikorkeakoulusta.
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luttautumiseen ja lisännyt taiteilijoi-
den välistä kilpailua alan työpaikoista. 
Kuvataiteilijoista onkin nykyisellään 
muodostunut taiteenalan todellisia 
moniottelijoita, sillä ammatissa toimi-
minen edellyttää yhä laaja-alaisempaa 
osaamista. Itse itsensä työllistävät tai-
teilijat toimivat tutkimusten mukaan 
monenlaisissa tehtävissä varsinaisen 
taiteellisen työskentelynsä ohella, sekä 
palkansaajina että freelancereina.

Taiteilijoiden välisen kiristyneen kil-
pailutilanteen myötä jatkokouluttau-
tuminen nähdään siis yhtenä keinona 
parantaa työllistymismahdollisuuksia. 

Haastattelin yliopettaja Antti Salo-
kannelta Lahden ammattikorkeakou-
lun Muotoilu- ja taideinstituutista, kuva-
taiteen koulutusohjelmasta, vararehtori, 
professori Jan Kailaa Kuvataideakate-
miasta, kuvataiteen koulutusohjelma-
vastaava Matti Velhonojaa Satakunnan 
ammattikorkeakoulun Kankaanpään 
kuvataiteen yksiköstä, Kuvataiteen kou-
lutusohjelman koulutuspäällikkö Taina 
Erävaaraa ja yliopettaja Anu Vaistoa 
Turun ammattikorkeakoulun Taideaka-
temiasta sekä koulutuspäällikkö Juha 
Suonpäätä Tampereen ammattikor-
keakoulun kuvataiteen koulutusohjel-
masta.

Vastaako koulutus 
käytännön työtä

Taiteilijan ammattikuvan muuttumisen 
vuoksi taideoppilaitokset joutuvat ar-
vioimaan uudelleen opintosisältöjensä 
painotuksia. Paineet kohdistuvat ku-
vataiteilijan opintojen jälkeisen työelä-
män vaatimusten huomioimiseen. 

Salokanteleen mukaan kuvataiteilijan 
työhön on tullut uusia ulottuvuuksia, 
joita perinteinen koulutus ei välttämättä 
tunnista. Esimerkiksi yrittäjyysopintojen 
järjestäminen on ongelmallista, koska se 
vaatii myös kuvataiteen osaamista. 

Velhonojan mukaan kuvataiteilijat 
voivat aktiivisesti toimia työelämän tai 
taiteen kentän olosuhteiden kehittäji-
nä. Taiteilijan täytyy olla itse aktiivinen 
oman työskentelynsä kehittämisessä. 
Kankaanpään taidekoulussa tunniste-
taan kunkin opiskelijan henkilökohtai-
set pyrkimykset ja kannustetaan heitä 
jo opiskeluaikana hankkimaan valmiuk-
sia toimintaan taiteen kentällä.

Erävaara ja Vaisto pitävät opintojen 
työharjoittelua parhaana keinona pe-
rehdyttää opiskelijoita taiteilijan työ-

hön. Turun taideakatemiassa opiske-
lijat harjoittelevatkin opintojen alusta 
asti kuvataiteen työelämätehtävissä, ja 
osaamistavoitteet määritellään yhdessä 
työelämän edustajien kanssa. Nelivuoti-
nen koulutus antaa monipuoliset mah-
dollisuudet harjoitella erilaisissa tilan-
teissa ja tehtävissä. Suonpään mukaan 
TAMKissa pyritään opiskelijavalinnasta 
lähtien kasvattamaan opiskelijat itse-
näiseen, aktiiviseen ja luovaan toimin-
taan, joka antaa tarvittaessa valmiudet 
myös taiteen lähialoilla toimimiseen.

Koulutuksessa  
parannettavaa

Antti Salokanteleen mukaan uusi 
teknologia tuo kuvataiteen koulu-
tukseen omat haasteensa. Ryhmä-
työ ja projektiosaaminen nousevat 
opintojen aikana yhä tärkeämpään 
rooliin, jolloin opiskelijoiden vuoro-
vaikutustaitojen merkitys korostuu. 

Näiden kehittämisen esteenä on yksi-
lökeskeisen suorituksen korostuminen 
taiteen perinteessä, johon useimmat 
kuvataiteen opiskelijat haluavat itsensä 
edelleen sijoittaa. Erävaaran ja Vaiston 
mukaan hyviä käytäntöjä ovat olleet 
teemalliset työpajat ja niiden rinnalla 
yhteiset kritiikkitilaisuudet. Teorian ja 
käytännön yhdistäminen opiskelijal-
le mielekkäällä tavalla on jatkuvana 
haasteena. Kaila nostaa tärkeäksi kuva-

taiteen koulutuksen kehityskohteeksi 
opiskelijoiden kyvyn esiintyä sekä kir-
joittaa.

Oma rooli  
urakehityksessä

Taiteilijan ammattiaktiivisuudella ja 
ennakkoluulottomalla moniamma-
tillisuudella on myönteinen vaikutus 
hänen uraansa ja toimeentuloonsa. Sa-
lokanteleen mukaan myös verkostoitu-
minen oman taideyhteisön sisällä akti-
voi taiteellisella uralla. Hän kehottaakin 
taiteilijoita liittymään taiteilijajärjestöi-
hin, perustamaan yhteistyöhuoneita, 
näyttelytiloja ja osuuskuntia, aktivoi-
tumaan poliittisesti tai valitsemaan tie-
toisesti vaihtoehtoelämäntapa. 

Myös Velhonoja nostaa esiin taiteili-
jayhteisöjen tärkeyden; taiteilijaidenti-
teetin hankkiminen vaatii vertaistukea 
muilta taidemaailman asiantuntijoilta. 
Tämä yhteisöllinen tuki auttaa taiteilijaa 
jaksamaan työssään ja se kantaa läpi 
uran. Oman osaamisen kehittämistai-
dot lisäävät myös aktiivisuutta ja uu-
siutumiskykyä. Realistinen käsitys am-
matissa toimimisen vaatimuksista ja 
vuorovaikutustaitojen kehittäminen 
luovat edellytyksiä toimia taiteilijayhtei-
söissä. Aktiivinen taiteellinen toiminta 
on resepti taiteilijan ammatissa menes-
tymiseen. Taiteilijan tulee tarttua entistä 
rohkeammin mahdollisuuksiin työllistää 

Tampereen ammattikorkeakoulun valmistuvien kuvataiteilijoiden lopputyönäyttelystä 2012 Niina 
Huovisen Lähikuva 2012, öljy ja spray kankaalle.
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<Wikipediassa on luettelo 
tunnetuista tamperelaisista. 
Kuvataiteilijoita listauksesta 
löytyy vain neljä, niistäkään 
kukaan ei ole elossa. Kenet  
elävän taiteilijan haluaisitte 
nostaa listalle ja miksi?

Lovex-yhtyeen kitaristi 
Sammy Black:
Petri Aarnion, joka oli opettajani IKATAn 
graafisen suunnittelun linjalla. Noihin 
aikoihin satuin vielä asumaan Petrin naa-
purissa Kalevassa ja kuljimmekin usein sa-
malla kimppakyydillä kouluun. Näillä mat-
koilla puhuimme usein myös musiikista. 

Petrillä kun on sydän kiinni reggae-
musiikissa, mikä myös paljolti näkyy 
hänen töissään. Ja onpa hän kunnos-
tautunut myös tuottajan roolissa viime 
vuonna julkaistulla Ville Leinonen & 
Niko Ahvonen: 2 leijonaa -rocksteady-
levyllä. Graafikkona hän on tehnyt mm. 
levynkansia Jukka Pojalle ja Irina 
Björklundille. Pidän hänen graafises-
ti tyylikkäästä ja värikkäästä jäljestään 
sekä omistautuneisuudestaan omille 
tuotoksilleen.

Perttu Pesä:
Monia… ensimmäisenä mieleeni tuli 
Timo Vuorikoski, joka on vaikuttanut 
taiteen puolesta monissa pöydissä.

Kansanedustaja 
Oras Tynkkynen:
Lisäisin listaan Sami Sanpäkkilän, 
joka on ansioitunut tekemällä ja jul-
kaisemalla oman levy-yhtiönsä kautta 
maailmanmainetta niittänyttä margi-
naalimusiikkia. Listalle sopisi myös 
maailman laajimmalle levin-
neen suomalaiselokuvan Iron 
Skyn ohjaaja Timo Vuo-
rensola.

itse itsensä, vaikkei se helppoa olekaan. 
Luovan ilmaisun tulisi yhdistyä taiteen 
soveltaviin alueisiin siten, että taiteilija- 
identiteetti on vielä tunnistettavissa.

Haastateltavien mukaan soveltuvuus 
taiteilijan ammattiin tulee arvioida jo 
hakuprosessin yhteydessä, jossa on 
taiteellisen lahjakkuuden lisäksi huo-
mioitava sosiaaliset taidot, paineensie-
tokyky sekä kyky joustaa ja omaksua 
ennakkoluulottomasti uusia rooleja ja 
toimintatapoja.

Koulutus ja 
käytännön työ

Taiteilijan koulutuksen ja työn välisen 
eron madaltaminen koetaan tärkeäksi 
taideoppilaitoksissa. Lahden taidekou-
lussa tähän pyritään korostamalla sisäi-
sen yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toi-
minnan sekä arvovalintojen merkitystä. 

Keskeisiä ovat työelämätaitoihin 
tähtäävät opinnot sekä erityiset työ-
elämäprojektit ja työharjoittelu. Niiden 
avulla opiskelijat harjoittelevat samoja 
asioita mitä tarvitsevat tulevassa työs-
sään. Tärkeää on myös tiivis yhteistyö 
paikallisten taidetoimijoiden kanssa.

Jatko-opinnot  
tulevaisuudessa

Tutkimusten mukaan taiteilijat ovat kiin-
nostuneita opinnoista, joissa voi omak-
sua yrittäjyyttä ja strategioita toimia asi-
antuntijana, kehittäjänä ja itsenäisenä 
kuvataiteilijana nykytaiteen kentällä. 

Opintoja suunnitellaan ja järjeste-
tään taideoppilaitoksissa eri aloilta, 

joille on kysyntää. Kuvataideakate-
mian jatko-opinnot ovat kasvaneet 
räjähdysmäisesti. Kysynnän lisäksi 
myös korkeakoulujen painopis-
tealueet vaikuttavat tarjottavien 
koulutusten sisältöihin. Esimer-
kiksi TAMK on työelämälähtöinen 
ammattikorkeakoulu, jossa panos-
tetaan kuvataiteilijoiden työllisty-
miseen, kansainväliseen kulttuu-
rivientiin ja kuvataiteen uusien 
alueiden, kuten media- ja yhteisö-
taiteen, soveltamiseen innovatiivi-
sesti hyvinvointi- ja terveydenpal-
velujen alueella. 

Tutkintoa täydentävä koulutus 
saattaa vähentyä tulevaisuudes-
sa, mikäli kuvataiteeseen ei saada 
ylempiä AMK-tutkintoja. Erikoistu-
misopinnot tulevat kuitenkin jat-
kumaan ja niitä tarjotaan tarpeiden 
mukaan. Ylemmän AMK-tutkinnon 
lisäksi keskeinen tavoite on myös 
oppilaitoksen osaamisen kasvatta-
minen. Näin henkilöstölle tarjotaan 
mahdollisuuksia työnsä kehittämi-
seen ja osaamisen uudistumiseen. 

MA-tutkintoa vastaava kuvatai-
teen ylempi AMK-tutkinto jatkaisi 
perustutkinnossa saavutettujen 
valmiuksien kehittämistä ja vah-
vistaisi kuvataiteilijan asemaa. 
Myös aikuisten tutkintoon johtava 
koulutus on tärkeä väylä suorittaa 
kuvataiteilijan AMK-tutkinto.

Jatko- ja erikoistumisopintoja 
suunnitellaan oppilaitoksissa monin 
keinoin, kuten kyselytutkimuksilla 
esimerkiksi entisten oppilaiden ja 
taiteilijayhdistysten parissa. 

Erikoistumisopinnot ovat hyvä 
tapa päivittää kuvataiteilijan amma-
tissa vaadittavaa osaamista. Opiske-
lijapalautteen ja hakijamäärien pe-
rusteella voi jonkin verran päätellä, 
millaista koulutusta tarvitaan. Kou-
lutustarjontaa tarkkaillaan aktiivi-
sesti myös kansainvälisellä kentällä.

Oppilaitoksissa ymmärretään eri-
koistumis- ja jatko-opintojen mer-
kitys myös työssäjaksamisen paran-
tajana: ammattiaan jo pidempään 
harjoittaneet kuvataiteilijat voivat 
näin päivittää osaamistaan ja jaksaa 
työelämässä pidempään.

Kuvataiteilija, FM Pia Feinik
Ohjauskulma -hankkeen 

projektikoordinaattori 
Kuvat Minna Soraluoma 

Artikkelin kirjoittaja toimii projek-

tikoordinaattorina Satakunnassa  

käynnistyneessä Ohjauskulma–hank-

keessa, jonka tavoitteena on yksilöl-

lisellä ohjauksella auttaa taidealan 

ihmisiä laajentamaan työllistymis-

mahdollisuuksiaan ja tukea heidän 

työssäjaksamistaan.  Ohjauskulmassa 

laaditaan mentorien tukemana hen-

kilökohtainen toimintasuunnitelma, 

jonka pohjalta räätälöidään maksu-

tonta asiantuntija-apua ja koulutusta 

oman osaamisen kehittämisessä. 
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<Millainen olisi uusi taitee-
seen liittyvä versio nimes-
tänne (sananmuunnos)?

Sammy Black: 
Tämä osoittautui melko haastavaksi ras-
tiksi. Ei tuosta nimestä nyt mitään kovin 
suurta sananmuunnostaidetta syntynyt, 
mutta heitetään tulille: Sami Saarela = 
L.A. raameissa. Toisin sanoen Los An-
geles kehystettynä. Sen verran kaukaa 
haettu, että pisteetkin piti lainata.

Perttu Pesä:
Hmm… Pienenä englannin tunnilla 
meille kaikille keksittiin nimet, jotka oli-
sivat britti- tai jenkkiversioita omistam-
me. Etunimeni vääntyi silloin muotoon 
Burt. Tämähän voidaan jaotella B U R T 
(be you ar tii). Ja koska sukunimeni Pesä 
merkitsee suahiliksi rahaa, voisi pieni 
sanaleikki olla… Burt Buck. Huonona 

käännöksenä tämä voisi olla ”Ole sinä 
taidetta, minä rahaa”.  Tämä ei kylläkään 
osu mihinkään ideologioideni syöverei-
hin, mutta löytyi ainakin sanaleikki!

Oras Tynkkynen:
Serkullani oli tapana lausua nimeni 
hieman ruotsalaisittain ”uuras”. Monet 
taiteilijat joutuvat uurastamaan ansai-
takseen elantonsa, ja siltikin voi tehdä 
tiukkaa.

<Joukko taidemaalareita, 
taidegraafikoita ja kuvan-
veistäjiä meni kapakkaan. 
Muutaman tuopin jälkeen 
taidemaalarit alkavat tapel-
la keskenään, kuvanveistä-
jät hajottavat paikkoja ja 
taidegraafikot lähtevät ko-
tiin. Mihin edellä mainittuun 
joukkoon te parhaiten lu-
keutuisitte?

Sammy Black:
Muusikonrentunhan pitäisi tietenkin 
jäädä särkemään paikkoja, mutta itseni 
tuntien lähtisin kuitenkin taidegraafi-
koiden mukaisesti kotiin. Liekö sitten 
Ikatan oppien peruja.

Perttu Pesä:
Pyytäisin taidegraafikoita maksamaan 
piikkinsä ennen poistumista ja katsoisin, 
että maalarit saisivat veistäjien tuotok-

sista jotain kättä pidempää, jotta osuu 
paremmin… Jäljelle jääneille alkaisin 

lobata uutta yhteistä ammattiliit-
toa, ja ennen pitkää huomaisin 
olevani viimeinen paikalla.

Oras Tynkkynen:
Varmasti olen absolutistina ja 
pasifistina lähinnä taidegraa-
fikkoja. Voisin tosin kutsua 

paikalle myös Pekka Haavis-
ton, joka voisi neuvotella taitei-

lijoiden välille rauhan.

Pia Feinik
Kuvissa vasemmalta alkaen: Perttu Pesä, 

Oras Tynkkynen ja Sammy Black.
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Kulttuuri on mukana Pirkanmaan maa-
kuntaohjelmassa 2011–2014. Pito- ja 
vetovoimaiset toimintaympäristöt 
-osuudessa korostetaan kulttuuri- ja 
elämystalouden merkitystä hyvinvoin-
nille ja esitetään toimia esimerkiksi kult-
tuurimatkailun kehittämiseen. 

Uusi kulttuurisuunnitelma on kui-
tenkin jo ajankohtainen, sillä aiemmat 
kulttuuria koskeneet maakunnalliset 
ohjelmat ja suunnitelmat ovat pääsään-
töisesti jo toteutuneet tai toteutumassa. 
Tänä keväänä valmistuukin Pirkanmaan 
maakuntaliiton nimeämän selvitysmie-
hen Pertti Paltilan kulttuuriselvitys. Sel-
vitys on taustapaperi seuraavaa Pirkan-
maan kulttuurisuunnitelmaa varten. 

Nyt valmistumaisillaan olevassa taus-
taselvityksessä on haarukoitu maakun-
nan taide- ja kulttuurielämän keskeisiä 
tavoitteita ja suuntaviivoja. Päälinjaus 
on, että Pirkanmaan halutaan olevan 
kansallisesti esimerkillinen kulttuurielä-
mältään ja että maakunnalla on vahvat 
kansainväliset sidokset. Vaikka jo selvi-
tystyössä on tarvittu näkemys siitä, mi-
ten tavoitteet voidaan muuttaa käytän-
nöksi, niin vasta seuraavassa vaiheessa 
maakuntaliiton tehtävänä on laatia var-
sinainen toimenpideohjelma rahoitus-
suunnitelmineen.

Kulttuurisuunnitelman 
sisällöstä

Maakunnassa toimivien kulttuurilaitos-
ten ja kulttuuriyhteisöjen – taidemuse-
ot, taiteilijaseurat ja galleriat – vahvista-
minen on yksi suunnitelman keskeinen 
selvitys- ja kehitystehtävä. Suunnitel-
malla tulee myös vahvistaa kulttuurin ja 
taiteen asemaa Pirkanmaan kunnissa. 

Pertti Paltila arvioi, että kiinnos-
tus kulttuuriin ja ymmärrys henki-

sen kehityksen merkityksestä ovat 
kasvaneet. ”Tulevaisuuteen liittyvä 
keskustelu yhteiskunnan kehityk-
sestä sisältää entistä enemmän 
myös kulttuurisia elementtejä.”

Käyttämästään taustamateriaalista 
Paltila nostaa esille kaksi lähdettä. Ame-
rican Planning Associationin valmista-
missa suunnitteluohjeissa yhteiskunta-
suunnittelijoille korostetaan taiteen ja 
kulttuurin merkitystä terveen yhteisön 
suunnittelussa ja rakentamisessa. 

EU:n rakennerahasto-ohjelmien sekä 
muiden ohjelmien valmistelu on par-
haillaan käynnissä. Seuraava rakenne-
rahastokausi on 2014-2020. Pier Luigi 
Saccon vetämä työryhmä on valmistel-
lut EU:n ministerineuvostolle työpape-
rin seuraavaa ohjelmakautta varten. 

Pier Luigi Sacco kuuluu unionin 
kulttuuriasiantuntijoiden verkostoon 
(EENC). Saccon työryhmän keskeinen 
ajatus Kulttuuri 3.0 –työpaperissa on 
kulttuurin nostaminen ohjelman keski-
öön läpäisyperiaatteella.

Pertti Paltila huomauttaa, ettei 
Sacco työryhmineen ole ajatuksen-
sa kanssa mitenkään ainutlaatui-
nen, vaan samoilla linjoilla on myös 
kulttuurin tulevaisuusselonteko 
siitä annettuine lausuntoineen, ke-
hittämisselvitykset sekä muut tut-
kimukset. ”Ei voi tulla muuhun käsi-
tykseen kuin siihen, että taiteen ja 
kulttuurin asemaa yhteiskunnassa 
on ajateltava paljon nykyistä laaja-
alaisemmin, ja että niillä on merkit-
tävämpi vaikutus yhteiskunnan ke-
hitykseen kuin nykyisin ajatellaan.”

Nyt valmistuvaan työhön liittyen on 
suunnitteilla myös seminaarin järjestä-
minen toukokuussa. Paltila korostaakin, 
että selvitystyön linjausten siirtäminen 
käytäntöön vaatii laajaa keskustelua. 
Valmistuva raportti on siihen vain yksi 

keskustelun apuväline. ”Keskusteluun 
pitää saada mukaan laajemmat yhteis-
kuntapiirit”. 

Taide rakennetussa 
ympäristössä

Selvitysmies Pertti Paltila uskoo, että ku-
vataide hyötyy laadittavasta kulttuuri-
suunnitelmasta muun muassa Taide ra-
kennetussa ympäristössä -toiminnan 
(TRY) vahvistumisen avulla. Pirkanmaan 
maakuntaliitto onkin jo varovasti edis-
tänyt TRY-asiaa isännöimällä palavereja 
Vuoreksen asuntomessujen yhteyteen 
järjestettävää seminaaria koskien. 

Tekemäni lyhyen kyselyn mukaan 
myös eri poliittisissa puolueissa suh-
taudutaan taiteilijoihin, taiteeseen ja 
kulttuuriin suotuisasti. Useimmissa 
puolueissa nähdään taiteen merkitys ih-
miselle osana hyvää rakennettua ympä-
ristöä.  Aiheeseen liittyvä uusin tieto ja 
onnistuneiden esimerkkien hyvät mallit 
eivät kuitenkaan ole löytäneet vielä tie-
tään kaikille päättäjille aineistoksi asti. 

”Prosenttiperiaate tulisi sisällyttää 
aina jo suunnitteluvaiheessa julkisen 
rakentamisen kustannusarvioon. Viime 
vuosien kokemus on osoittanut, että se 
joko unohdetaan tai karsitaan pois liian 
usein isojenkin kohteiden toteutusvai-
heessa. Taidehankinnat/ratkaisut pitäisi 
nähdä olennaisena osana rakennetta-
vaa ympäristökokonaisuutta tai niin 
kiinteänä osana rakennettavia julkisia 
rakennuksia, että taidehankinnat ovat 
jo suunnitteluvaiheessa luonnollisena 
osana koko rakentamishanketta,” muo-
toilee Vasemmistoliiton kaupunginval-
tuutettu, Sivistys- ja elämänlaatulauta-
kunnan jäsen Sirkkaliisa Virtanen.

”Taiteella ja kulttuurilla on paitsi itseisar-
vo, myös terveyttä ja toimintakykyä edis-

Pirkanmaalle

* *
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tävä arvo. Matalan kynnyksen kulttuuri-
palvelujen edistäminen on tärkeää, jotta 
mahdollisimman moni tamperelainen 
löytäisi tiensä kulttuurin pariin. Hyviä esi-
merkkejä tästä ovat Haiharan taidekeskus 
ja Taidekeskus Mältinranta, jotka tarjoavat 
tasokkaita kulttuurielämyksiä kaupun-
kilaisille ja vieläpä ilmaiseksi!” kirjoittaa 
Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Leena Kostiainen. 

Taiteen ja kulttuurin asiasta tekemää-
ni tiedusteluun vastasivat Kai Hintsa-
nen (SDP), Leena Kostiainen (Kokoo-
mus (RKP), Ritva Männistö (Keskusta), 
Olli-Poika Parviainen (Vihreät), Sirk-
kaliisa Virtanen (Vasemmistoliitto) ja 
Mikko Nurmo (Perussuomalaiset).

Tulevana syksynä on kunnallisvaalit. 
Kyselyyn vastanneet poliitikot uskoivat, 
että omasta puolueesta löytyy osallistu-
ja ennen vaaleja järjestettävään, kuva-
taiteen aihepiirin paneelikeskusteluun. 

TRY-asiat, kuten prosenttiperiaat-
teen vakiinnuttaminen Pirkanmaalle, 
on hyvä ja tärkeä aihe. Muita kes-
kustelunavauksia voivat olla työhuo-
netilanne (Tampereella Onkiniemen 
kehittäminen) ja taiteilijan työn edis-
täminen sekä kansalaisten yhdenver-
taisuus taiteen harrastamisen ja tai-
teen saavutettavuuden suhteen.

Tampereella on alkamassa Avoin 
Tampere -elinkeino-ohjelma. Löy-
tyykö siitä mahdollisuuksia myös 
vapaalle taiteelle? Ohjelmasuunnitel-
massa taiteilijoita ei mainita, vaikka 
tavoitteissa taiteen ja taiteilijoiden 
osaamiselle paikka selvästi olisikin. 

Alueellisen taidehallinnon kevään 
tärkeimpänä asiana on lakiesitys Tai-
teen edistämiskeskuksesta. Toukokuus-
sa esitys – toivottavasti muokattu – hy-
väksyttäneen laiksi eduskunnassa. Lain 
on suunniteltu astuvan voimaan ensi 
vuoden alussa; vuodenvaihteessa myös 
nykyisten taidetoimikuntien toimikausi 
päättyy. Suunniteltu muutos on iso: ny-
kyinen Taidetoimikuntalaitos muuttuu 
virkamiesjohtoiseksi valtion virastoksi. 
Eniten tämä vaikuttanee alueelliseen 
taidehallintoon. Lopullinen malli selvi-
ää, kun myös lain asetukset ja viraston 
sisäinen työjärjestys vahvistuvat. Nyt, 
maaliskuun lopulla, on aikaista arvioida 
lopullista tulosta. Toivottavinta minusta 
olisi, että viraston vastaavaksi toiminta-
alueeksi kiteytyisi taide.

Tiina Lamminen

Matti Kalkamo: Construction (Mental Disorder) 2011, puu, alumii-
ni, Lönnströmin taidemuseossa (osa). Kuva Minna Soraluoma.



täydellinen ympyrä.  1-2012 20

Galleria Koppelo on nyt viiden vuoden 
iässä jo melko tunnettu toimittuaan lähes 
yksinomaan Paula Puikkosen voimin 
vuoteen 2011 saakka. Millaista oli olla yk-
sityinen taiteilija-galleristi? Ja mitä tapah-
tuukaan entisessä Runokaupassa – uu-
delta, uljaalta nimeltään Tulenkantajat?

Kohtalo johdatti kuvataiteilija Paula 
Puikkosen ja kirjankustantamo Sana-
sadon yhteen vuonna 2006. Kustan-
taja Erkki Kiviniemi näki Puikkosen 
työn eräässä näyttelyssä ja rakastui. 
Puikkonen näki kustantamon Hämeen-
puistoon katsovan ikkunatilan täynnä 
mahdollisuuksia, ja pian, täysin suun-
nittelematta, siihen oli syntynyt pieni 
galleria Koppelo vastapäätä sijaitsevan 
Metson puolisoksi. Sanasato muuttui 
vuonna 2009 Suomen ainoaksi runo-
kaupaksi, Kattilaksi, joka sai nimensä 
Puikkosen kissamaalauksista. 

Tuolloin hän vielä työskenteli galle-
rian takahuoneessa, mutta siirsi atel-
jeensa Peltolammille vuonna 2011. 
Laajentunutta tilaa isännöi nyt Tulen-
kantajat-kirjakauppa, alati vilkastuva 
kirjallisen elämän keskus, viikoittaisten 
kirjailijatapaamisten ja teemailtojen 
salonki. Samalla kun muut kirjakaupat 
hakevat kannattavuutta laajentamalla 
valikoimaansa koriste-esineiden suun-
taan, Tulenkantajat myy ”vain hyviä 
kirjoja”. Sisääntulijaa tervehtivät Eeva-
Liisa Mannerin kirjoituskone ja tiiviisti 
sijoiteltujen kirjahyllyjen osastot, joiden 
lomassa teoksia voi hypistellä, istua lu-
kemaan tai keskustella muiden kaupas-
sa viihtyvien kulttuuri-ihmisten kanssa.

Runokauppa Kattila toimi Runojen 
kannatusyhdistyksen, eli yksityisten 
runonharrastajien maksamien pienten  
jäsenmaksujen ja runokirjojen myyn-
nin varassa. Nykyisessä kirjakaupassa 
on osakkaana Savukeidas-kustantamo, 
Sanasadon turkulainen heimoveli, joka 
jatkaa kansansivistystyön jaloa tehtä-
vää esseistiikkaa, runoutta ja klassik-

kokäännöksiä julkaisemalla. Sen linjaa 
luonnehtivat ”epäkorrektius, utopismi 
ja korkeaotsaisuus”, keskustelun herät-
täminen ja maailmankuvan avartami-
nen. Myös kulttuuri-, mielipide- ja tie-
delehtien liitto Kultti ry on vuokrannut 
Tulenkantajista hyllyjä jäsenlehdilleen, 
ja monet laadukkaat ja mielenkiintoiset 
pienkustantamot, kuten Palladium, esit-
televät älykkäitä ja syvällisiä teoksiaan, 
jotka eivät suurissa kirjakaupoissa pää-
se esiin bestsellerpinojen ja askartelu-
pakkauksien takaa. 

Koppelon emännät

Sana- ja kuvataiteen symbioosi on erin-
omainen: se houkuttelee kulttuurinys-
tävien ja ammattilaisten kirjoa, jonka 
vuorovaikutus, ideoiden virtaaminen, on 
kaikille hedelmällistä. Hämeenpuistossa 
kohtaavat kirjaston, divareiden, taidegal-
lerioiden ja antiikkiliikkeiden samoajat.

Koppelon toimintaa luotsaavat nyt 
Drive In Art Communityn taiteilijat Ka-
nerva Niemelä ja Tiina Jokitalo. Hei-
dän itsepalvelugalleria-ideansa, jonka 
mukaan taiteilija huolehtii itse näytte-
lynsä markkinoinnista, avajaisten järjes-
tämisestä ja teosluetteloista, mahdollis-
taa edullisen näyttelyvuokran. Gallerian 
kalenteri onkin buukattu koko vuodeksi 
täyteen vierailevia näyttelyitä.

Vaikka Paula Puikkonen maalaa nyky-
ään rauhallisemmassa paikassa, jonka 
ikkunan takana kuusimetsä huojuu, hän 
muistelee mielellään aikaa, jolloin Kop-
pelossa nähtiin yli 20 näyttelyä yhdeltä 
ja samalta taiteilijattarelta.

Galleristin  
hektiset vuodet

”Gallerian alkuaikoina olin valtavan 
optimistinen. Oli riemukasta toteuttaa 

monien vuosien aikana kasaantuneet 
ideani. Kokemus on ollut suunnatto-
man rikas; ilman galleriaa en olisi pysty-
nyt tekemään näin paljon ja nopeasti.”

”Jaksoin katsella kulloistakin näyttelyäni 
vain kolmisen viikkoa, maksimissaan kuu-
kauden. Sitten kyllästyin siihen ja seuraa-
van kokoelman oli oltava valmiina. Galle-
rian on tarjottava uutta tasaisin väliajoin”, 
hän toteaa. Työtahti oli uuvuttava, mutta 
stressiin tottui, sitä oppi hallitsemaan. 

”Runokaupan läheisyys ja vuorovai-
kutus yleisön kanssa olivat sekä rikas-
tuttavaa että uhka omalle, herkimmälle 
luovuudelle. Toisten odotukset ja toi-
veet saattavat ohjailla suuntaan, joka 
ei vastaa sisäistä prosessia, vaan häi-
ritsee sitä. Jollei ulkoa tullut idea sovi 
omaan mielenlaatuun, sen seuraami-
nen voi johtaa identiteetin kadottami-
seen. Vaurio ei näy maalauksista, mutta 
into tekemiseen saattaa kadota.. Innos-
tuksen on nimittäin aina kummuttava 
omasta toteuttamisen halusta.”

Työtahdin kovuus aiheutti oravan-
pyörän: ei ollut aikaa omien töiden 
eikä galleriankaan markkinointiin. 
Omia maalauksia olisi pitänyt tarjo-
ta muuallekin eikä esitellä niitä vain 
Koppelossa, mihin tyytyminen oli liian 
helppoa, sillä tila on niin loistava.

Nyt Puikkonen antaa ilomielin uu-
sien tekijöiden näkyä ja nauttii itse 
pohdiskelevammasta työskentelytah-
dista, omaan juoneen syventymisestä. 
Ollessaan yksin vastuussa näyttelyiden 
tuottamisesta hän ei ennättänyt etsiä 
uutta eikä vastaanottaa vaikutteita. 
Jatkuviin käytännön vaatimuksiin vas-
taaminen, taistelijan asenne ja työmo-
raali kysyvät niin toisenlaista malttia. 

Matkustaminen ja erityisesti alku-
peräiskansojen taiteeseen tutustumi-
nen ovat alkaneet kiinnostaa uudel-
la tavalla. Residenssityöskentelykin 
houkuttaisi, mutta hakemisen vaike-
us on estänyt tavoittelemasta apura-

Runokin on kuva
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hoja. ”Niitä koskevan neuvojan virka 
olisikin perustettava mitä pikimmin.”

Toimeentuloahan ei galleriasta itse 
asiassa saanut. Tulot olivat epätasaiset: 
ilman myyntiä saattoi kulua puoli vuot-
takin. ”Loin itselleni työpaikan, jossa sain 
tehdä taidetta”, Puikkonen toteaa, ”mut-
ta myynti ei ollut sellaista, että vuokri-
en ja materiaalikulujen yli olisi jäänyt 
mitään”. Taiteilija vierastaa rahasta pu-
humista taiteensa yhteydessä; nämä 
asiat eivät kerta kaikkiaan sovi yhteen! 
Luominen ja markkinointi ovat töinä lii-
an erilaisia. Teosten hinnoittelu tuntuu 
vaikealta ja myyminen luonnottomalta, 
tauluista saadut rahat verirahoilta. Työt 
ovat niin syvästi taiteilijaa itseään, että 
hän tahtoisi jäävätä itsensä niiden kau-
pittelusta. Jopa oma signeeraus on hä-
nelle vastenmielinen. Paradoksaalisesti 
hän kokeekin galleristi-taiteilija-yhdis-
telmän ”täysin mahdottomaksi”. ”Mutta 

elämä sisältää kaikkea ja asiat kaatuvat 
sopivasti päälle”, hän sanoo, ”niitä sitten 
kohdataan ja väistellään kuin videope-
lissä – ei pidä murehtia liikaa!”

Koppelo lentää

Ei jää epäselvyyttä siitä, mikä Paula 
Puikkoselle on tärkeintä. Maalaamisesta 
puhuttaessa hän innostuu. Kaiken läh-
tökohtana on hänellä väri, ja simultaani-
kontrasti on maailman kiehtovin asia. 

”Etsin värille muotoa. Värin löydän 
aina, mutta missä muodossa sen voi 
esittää? Ilmaisuni on kaksijakoista: yh-
täältä työskentelen spontaanisti pa-
lettiveitsellä, etsien, rakentaen ja pois 
kaapien, jolloin työ hakeutuu itse jon-
kinnäköiseksi minun etukäteen siitä 
tietämättä. Tällöin työ ei suostu tietyn-
laiseksi, vaan lähtee täysin vapaana len-

toon, rakentumaan johonkin suuntaan 
tekijän sille mitään mahtamatta. 

Toinen puoli minusta pitää aivan 
suunnattomasti konkretismista, äärim-
mäisen täsmällisistä väreistä. Löysin 
tämän rakkauden jo 15-vuotiaana Piet 
Mondrianin töissä. Haen aallonpituuk-
siltaan täydellistä, helpon tuntuista 
värisointua, jonka tavoittaminen on 
tuskastuttavan vaikeaa. Olen tähän 
asti kuvitellut, että minun on hallittava 
kaikkien värien, koko paletin yhteenso-
pivuus – olen siis yrittänyt liikaa – mutta 
nyt olen tajunnut voivani karsia, ja valita 
lempivärini. Tämä konkretismi on ollut 
minussa aina pinnan alla pääsemättä 
kunnolla puhkeamaan. Kun kaksi oike-
aa väriä on vierekkäin, mikä sointi siinä 
on! Tämä on taiteeni ydin.”

Karla Löfgren
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Olen saanut selkeästi jotakin aikaan: 
rivittänyt kirjahyllyyn jonon eri värisiä 
mappeja. Näistä ahkerimmin arkistoin-
tivelvollisuuksiaan hoitaa se, jossa lukee 
hylätyt hakemukset. Se on punainen. Ja 
se on lihava. ”Miksi sulla on tollanen?” 
kysyy puolisoni. Hmh, tyhmä kysymys.

No ei ollenkaan tyhmä kysymys. Kos-
ka olen masokisti tai marttyyri. Olenpa 
saanut sentään jotain konkreettista kä-
siini vuosien uurastamisesta. Pinkan pa-
peria, jonka katseleminen tuottaa  tyy-
dytystä. Ja kun joskus koittaa apurahan 
auvoinen päivä, tiedänpähän ansain-
neeni koko summan. Osaanpa sitten 
pitää huolen niistä armon roposista.

Taas sujahtaa hylättyjen mappiin 
dokumenttia. Lopetan taiteen tekemi-
sen. Näkevätpä sitten, mitä hirvittävää 
ovat saaneet aikaan! ”Nuori kuvatai-
teilija luopui urastaan mahdottoman 
apurahasysteemin alla. Taidemaalari 
sysäsi pensselit syrjään juuri ennen 
todellista läpimurtoaan. Murtunut 
taiteilija jätti kotimaansa ja koulut-
tautuu nyt sukellusoppaaksi Balilla. 
Kansa suree menetettyä taiteilijaa...” 

Ja sitten mitä oikeasti tapahtuu: täti 
soittaa harmitellen kuullessaan äidil-
täni uutisen. Mummi sen sijaan kehuu 
päätöstäni oikein järkeväksi. Tiesihän 
hän alusta alkaen, ettei tämä ammatti 
ole kuin kourallista hyvin onnekkaita, 
poikkeuksellisen lahjakkaita tai type-
riä varten: ”Nyt pääset vihdoin kiinni 
vakaaseen ammattiin, käyt vaikka ne 
pedagogiset opinnot niin ei tarvitse luo-
pua kokonaan taiteesta ja voit opettaa 
muille rakastamaasi alaa.” Hetkinen! En-
sinnäkin: tunnen harvoin rakkautta alaa 
kohtaan. Ja toiseksi: turautettuani omat 
siveltimeni sekajätteen joukkoon, en 
tahdo nähdä kenenkään toisenkaan tu-
hertavan vaikeasti tulkittavaa, yliarvos-
tettua ja ylihinnoiteltua värimäiskettä.

Eli urani päätyttyä mikään ei heilah-
da suuntaan eikä toiseen. Mitä nyt olisi 

yksi nylkyttäjä vähemmän vonkaamas-
sa himottuja apurahoja ja parhaita 
näyttelypaikkoja. Vaikutus ympäris-
töön olisi korkeintaankin pieni huo-
jennus. Kaikki marttyyrin dramaattiset 
fantasiat saan käydä oman pääni sisällä 
ja arvovaltaiset almuelimet rouskutta-
vat entiseen malliinsa, palkiten tai sen 
kummempia selittelemättä tuomiten, 
aina vaan uudestaan. Ja uudestaan.

En siis kiusallanikaan lopeta! Ryhdyn 
värittämään tuoretta oodia suloiselle it-
sepetokselle.  Kultareunuksinen hohde 
säkenöi aivolohkossa, kun laadin kuva-
elmia ja lukuja lomakkeen mustavalko-
raidallista virka-asua uhmaten. Tähän 
hakemukseen lisään oman ansio-osion: 
Hylätyt hakemukset. 

             

Arvoisa kuvataiteilijaksi valmistuva,
Miten olisi boheemi taiteilijaelämä kera 
lappusten täyttelyn, budjettilaskennan 
ja tulostimien kanssa painimisen? Tä-
hän menevät kaikki suunnittelemasi va-
paapäivät, lomat ja muu 'ihmisten aika', 
mikä jää yli lähikaupan kassan rämpyt-
tämiseltä. Tai kiehtovatko maaniset yöt 
työhuoneella? Ne saat, kun haet näyt-
telyaikaa galleriasta, jonka vuokraan 
sinulla ei oikeasti ole varaa ja johon et 
saa apurahaa kokemuksen puutteen 
vuoksi. Ja siksi, ettei sinulle ole kerrottu 
koulussa, mitä apurahahakemuksessa 
täytyy mainita, ja ennen kaikkea, mitä 
sinne ei kuulu jaaritella? No, sitten muu-
tamia iloisia yllätyksiä matkasi varrelle, 
jotka luovat sokaisevan kirkkaan valon 
huomispäivääsi ja joiden huumaamana 
kestät seuraavan takaiskun.

Jos jaksat tätä kuutisen vuotta, saa-
tat olla tilanteessa, jossa sinulla on oma 
työhuone ja osa-aikainen työ, joka liit-
tyy löyhästi alaasi ja josta jää viinin ja 
ruisleivän jälkeen maksuvoimaa kah-

teen kolmasosaan laskuistasi. Varara-
vintoa ei kovin paljoa pääse kertymään, 
joten toivottavasti työhuoneessasi on 
iso patteri.  Nyt tunnet olevasi etuoikeu-
tettu joka päivänvalolla sivelty hetki, 
jonka saat viettää työhuoneellasi. Vaik-
ka teoksesi ovat parantuneet uuden 
luksuselämäntyylisi suoman psyykka-
uksen ansiosta, ei apurahoista ole tietoa 
edelleenkään. Niistä kun ei ole CV:ssäsi 
aikaisempaa mainintaa. Onnittelut kui-
tenkin! Opiskelukaverisi löi hanskat 
tiskiin jo neljä vuotta sitten. Seuraavaa 
askeltasi en osaa vielä kertoa. Olisiko se 
valehtelu, itsepetos tai ainakin hiton-
moinen keplottelu ja lirkuttelu?

Sitten, ihan vaan jotta tiedostat, saa-
tat olla todellisuudesta vieraantunut 
hullu, narsisti, toivottoman itsepäinen, 
masokisti tai miksei sadistikin kelpaisi, 
mikäli elät parisuhteessa. 

Kolumni

Hylättyjen mappi

rrrr

Kristiina Sario
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Jussi Kiven teos Kaunotaiteellinen erä-
retkeilyopas käsittelee luontoon koh-
distettujen mielikuvien kulttuuria. Sen 
mukaan järjestäytyneen yhteiskunnan, 
rakennetun ympäristön ja villin luonnon 
kontrastista nousee jännite, joka poh-
jautuu historiallisesti romantiikkaan. 
Tähän aatemaailmaan ovat sidoksissa 
vanhempi ja uudempikin taide, jossa 
erityisesti maisemalla on keskeinen sija.

Teoksessa käsitellään eurooppalai-
sen kulttuurin luonnonmaisemaa, joka 

on ensisijaisesti vuoristoa ja metsää. 
Tähän näkymään sijoittuu saksalaisen 
Caspar David Friedrichin öljymaala-
us Vaeltaja usvameren yllä (kuva) vuo-
delta 1818.  Maalaus on länsimaisen 
luontokäsityksen ikoni ja saksalaisen 
luonnonromantiikan keskeisin teos. 

Eurooppalaisen 
romantiikan syn-
tyyn vaikuttivat 
kaupunkien kasva-
minen ja teollistu-
minen. Aikakauden 
henkeen kuului 
idea luonnon mo-
raalisesta puh-
taudesta ihmisen 

turmeltuneisuu-
teen verrattuna. 
Friedrichin ohella 
toinen huomattava 
romantiikan maise-
mamaalari on eng-
lantilainen William Turner.

Suomalaisen kulttuurin juuret ovat 
suomalaisessa luonnossa ja kalevalai-
sessa kulttuurissa.  Teoksessaan Kivi 
nostaa esiin suomalaisen luontoku-
vauksen tyylilliset piirteet 1800-luvun 
kansallisromantiikassa, jonka aatehis-
toriallinen alkuperä on löydettävissä 
saksalaisesta luonnonfilosofiasta. Kul-

Jussi Kivi: Kaunotaiteellinen 
eräretkeilyopas
Kustannus Taide Oy 2010

kirja-arvostelu

takauden taiteessa kookkaat männyt 
ja harmaantuneet kelot saavat erityi-
sen merkityksen alkuvoimaisen maise-
man merkkeinä. Werner Holmbergin 
teokset Postitie Hämeessä ja Helteinen 
kesäpäivä, molemmat vuodelta 1860, 
edustavat tätä lajityyppiä. Samankaltai-

set luonnonmaise-
mat löytyvät myös 
metsäyhtiöiden ja 
rahalaitosten käyt-
tämästä kuvastos-
ta. Suomalaisissa 
luonnonkuvauksis-
sa vaikuttaa myös 
toinen ulottuvuus, 
romantiikkaa edel-
tävän kansanpe-
rinteen vaikutus 
taiteeseen. 

Jussi Kivi käsitte-
lee myös varhaista 
amerikkalaista tai-

deretkeilyä, joka sai alkunsa Hudson-
joen alueelta. Uudisraivaajien mukana 
uudelle mantereelle saapuivat myös 
taiteilijat. Taiteelliset vaikutteet tulivat 
vielä vanhasta maailmasta, erityisesti 
Düsseldorfin koulukunnasta.

Kivi pohtii teoksessaan romantiikan 
moninaista vaikutusta moderniin kult-
tuuriin ja sen käsityksiin luonnosta. 
1960-luvulla alkunsa saanut käsitteelli-
nen ympäristötaide synnytti uusia nä-
kökulmia maisemaan ja ympäristöön. 
Teoksessa nostetaan esille amerikkalai-
nen Robert Smithson, keskeinen maa-
taiteilija, joka tarkastelee valokuvissaan 
esteettisestä ja ylevästä riisuttua maise-
maa. Joutomaat, hiekkakuopat ja hylä-
tyt kaivokset määritellään epätiloiksi tai 
epäpaikoiksi. Merkittävää tässä on uu-
denlainen esteettinen asennoituminen. 

Jussi Kiven teoksessa painopiste on 
metsässä. Suomi on enimmäkseen 
metsää ja pusikkoa, ja metsään liittyvät 
monet Kiven omat henkilökohtaiset ko-
kemukset. Teoksessa nousevat vahvasti 
esille metsämaisemassa viime vuosikym-
meninä tapahtuneet rajut muutokset. 

Uuteen maisemakuvaan liittyy 
vanhan rajoituksista vapautuminen. 
Taiteen kautta on mahdollista tuoda 
keskusteluun uudenlaisia havaitsemi-
sen, herkkyyden ja kriittisyyden näkö-
kulmia, joille ei ole olemassa muuta 
yhteiskunnallista foorumia.

  Luonnon kokeminen osaksi elämän 
ja kulttuurin kokonaisuutta voi Kiven 
mukaan lähteä vain jonkinlaisesta hen-
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Suomalaisen kulttuuritradition ohuudes-
ta kertoo jo se, että sana ”kritiikki” koe-
taan monesti negatiivisena ilmaisuna. 
Olin takavuosina palkintotilaisuudessa, 
jossa arvostettu, pitkäaikainen kriitikko 
sai tunnustusta työstään. Palkitun krii-
tikon kiitospuhe olikin sitten teräväsa-
naista vakuuttelua, että ”en minä ole krii-
tikko, koska kriitikot ovat ikäviä ihmisiä”. 
Tuosta kehkeytyi sananvaihto, joka oli 
tragikoominen mutta myös paljastava: 
kriitikko ei tuntunut arvostavan ammat-

Martta Heikkilä (toim.):  
Taidekritiikin perusteet
Gaudeamus 2012. 

tiaan – eivätkä palkitsijatkaan hämmen-
nykseltään osanneet syvemmin perus-
tella kriitikon ammatin merkitystä.

Tämä käsillä oleva teos tekee selväksi, 
miksi kritiikkiä ja kriitikoitakin tarvitaan. 
Sen lisäksi Taidekritiikin perusteet on tiivis 
ja monipuolinen artikkelikokoelma, joka 
selkeyttää mainiosti taide- ja kulttuuri-
keskustelun kenttää nykymaailmassa. 
Kirjassa käydään taiteenaloittain läpi 
kritiikin historiaa, filosofiaa ja käytäntö-
jä. Seitsemän artikkelin kokonaisuus on 
toimiva ja ajatuksia herättävä. Jo analyy-
si siitä, miten suomalainen kritiikki eroaa 
esimerkiksi anglosaksisesta criticism-
perinteestä, tuo arvokasta tietoa kritiikin 
olemuksesta. Laajemmin käsitettynä kri-
tiikki on paitsi arvottamista, myös mer-
kittävää yhteiskunta- ja kulttuurikeskus-
telua. Tai niin sen ainakin toivoisi olevan. 
Kirjoittajien tyylit vaihtelevat – osa kir-
joituksista on akateemisen kuivakkaita, 
mutta parhaissa esseissä on paljon hyviä 
oivalluksia tiiviissä muodossa. 

Innostavin artikkeleista on Veijo Hie-
talan kirjoitus Elokuvakritiikin muuttuvat 
muodot. Hietala paketoi elokuvakritiikin 
historian sujuvasti ja luettavasti. Toisaal-
ta Susanna Välimäen essee musiikki-
kritiikistä keskittyy pääasiassa klassisen 
musiikin kritiikkiin ja jää pääosin kokoel-
maksi luetteloja. Moni kirjoittaja tuntuu 
pakenevan omien näkökantojensa suo-
rasukaisempaa esiintuomista nimen-
omaan taidekritiikin historian esitte-
lyyn. Historia on olennainen perusta 
kaikenlaisen toiminnan määrittelylle, 
mutta se ei saisi rajoittaa poleemista, 
syväsuuntautunutta ja analyyttista ajat-
telua. Kulttuuri- ja taidekritiikin filosofista 
puolta käsitellään oikeastaan vain kah-
dessa artikkelissa, mutta ansiokkaasti. 

Varsinaista kuvataiteen kritiikkiä tar-
kastellaan vain yhdessä, FT Juha-Heik-
ki Tihisen artikkelissa Kuvan ja kielen 
välissä – kuvataidekritiikin kirjoittami- Kai Kiviranta

Sirpa Pirilä
Kuva: wikipedia commons

lasikuitu - savi - plastoliini - kipsi - silikoni - lateksi

Tuomiokirkonkatu 21 Tampere,  puh 03- 222 9233

HARRASTE OY

sesta. Tihinen käy lyhyesti läpi kritiikin 
historiaa, kuvailee kuvataidekritiikin 
muotoja ja pohtii kritiikin muutosta 
kuluneina vuosikymmeninä. Kirjoittaja 
selittää kuvataidekritiikin käsiteappa-
raatteja huolellisesti, mutta valitettavan 
ponnettomasti. On ymmärrettävää, että 
Taidekritiikin perusteet on perusteos, 
mutta Tihinen pysyy tekstissään turval-
lisesti pintatasolla. Suomalaisen taide-
kritiikin pieniä piirejä ja sokeita kohtia 
olisi voinut kritisoida reippaamminkin. 

Taidekritiikin perusteet on selväs-
ti akateeminen oppikirja, mutta se on 
kiinnostavaa luettavaa kaikille taiteen 
parissa työskenteleville. Kirja ei ota kan-
taa taide-elämän ja yhteiskunnan muu-
tokseen, talouden pakottavaan voimaan 
kulttuurissa, sanomalehtikritiikin vähe-
nemiseen tai taiteeseen liittyvän blogi-
kirjoittelun epämääräisyyteen. Olisi hy-
vin voinut ottaakin. Paikoin teos on niin 
särmätön, asiallinen ja eheä, että tuntuu 
kuin taide ei nykyään herättäisi  tunteita, 
intohimoja tai ristiriitoja. Toisaalta, tai-
dekritiikkiä käsitteleviä perusteoksia ei 
suomeksi ole turhan paljon julkaistu. 

Puutteistaan tai rajoitteistaan huo-
limatta Taidekritiikin perusteet toimii 
hyvänä perustason oppaana taide- ja 
kulttuurikritiikin käsitteistöön. Kirjassa 
riittää pohdittavaa niin taideopettajil-
le, kriitikoille, taiteen harrastajille kuin 
ammattitaiteilijoillekin. Teoksen oppi-
kirjaluonteeseen kuuluu, että kirjoitta-
jat antavat ohjeita kriitikoksi haluaville. 
Nuo ohjeistukset ovat mielenkiintoisia 
–  etenkin metatasolla luettuina. Ne ovat 
kieltämättä hyviä neuvoja, mutta kerto-
vat myös paljon siitä, miten akateemiset 
tutkijat näkevät taiteen ja taidekritiikin 
merkityksen nyky-yhteiskunnassa - ja 
miten taidekritiikistä puhutaan tämän 
hetken Suomessa.

kilökohtaisesta luonnontuntemuksesta. 
Teos pohjaa ajatukseen, että mitä mo-
niulotteisemmin tuntee ympäristönsä, 
sitä rikkaammassa maailmassa elää. 
Teos antaa romanttista kaihoa tunteval-
le eräretkeilijälle myös hyviä käytännön 
neuvoja leiripaikan rakentamisesta ja 
tulen sytyttämisestä vaatteiden kuiva-
tukseen ja tulitikkujen kuivana säilyttä-
miseen.
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Saara Forsell 19.10.-7.11. Galleria Sas-
kia, Tampere 

Krister Gråhn  5.5.-22.5. Galleria 
Rajatila, Tampere

Katja Härkki 8.5. - 21.5. Pääkirjasto 
Metso 30.6. - 13.7. Ateljé Katja Härkki, Orivesi

Soile Iivonen 17.7.-5.8. Galleria Jangva

Marianne Laiti (Maila Malmin kanssa) 
30.5 - 22.6. Forssan museon Aulagalleria 

Marianne Laiti Elokuu 2012 Tampere talon 
Talvipuutarha

Merja Miettinen 8.9.-28.9. Taidekes-
kus Ahjo, Koksi-sali, Joensuu 

Hanneriina Moisseinen 9.3.-9.9. 
Päin näköä -sarjakuvanäyttely, Kiasma, 
Helsinki;  6.5.- 9.9. Tikanojan taidekoti, Vaasa 

Katri Mononen 30.7.-19.8. TM-galleria, 
Helsinki 

Johanna Pihlajamaa 9.5.-27.5. Gal-
leria G, Helsinki

Helena Pokkinen 14.5. - 3.6. Rööperin 
Taidesalonki, Helsinki; 7.7. - 24.7. Galleria Ra-
jatila, Tampere 

Connection Group (Kauppinen, Pokki-
nen, Jaakkola, Peura, Torniainen): 10.9.-27.9. 
Galleria Järnätti, Järvenpää; 24.9. -11.10. Gal-
leria2, Pirkkala; 6.11.-5.12. Kulttuurikeskus 
Cruselli, Uusikaupunki

Ilona Raipala (Loviisa Talan ja Marius 
Olsenin kanssa) 20.10 -18.11. Seinäjoen 
taidehalli 

Tuomo Rosenlund 4.5. - 3.6.2012 
Galleria Himmelblau, Tampere

Taina Vuento 30.10-25.11. Kouvolan 
taidemuseon galleria 

Ilkka Väätti 15.4.-27.5. Kajaanin taide-
museo

Tampereen  
Taiteilijaseuran  

jäsenten  
näyttelyjä
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Seura

Asuntomessut järjestetään tänä vuonna 
Tampereella. Suurtapahtuma tuo Tam-
pereen Vuorekseen heinä-elokuussa 
ison joukon rakentamisesta, remontoi-
misesta ja sisustamisesta kiinnostunei-
ta ihmisiä. Messuilla on mukana myös 
Tampereen Taiteilijaseuran Taidelainaa-
mo omalla sivupisteellään yhdessä Mo-
dus ry:n Designlainaamon kanssa. 

Taiteilijoiden ja muotoilijoiden 
yhteisestä lainaamosta voi lainata 
koko Asuntomessujen ajan taidetta 
ja muotoilutuotteita. Viime vuonna 
Kokkolan Asuntomessuilla kävi mes-
suvieraita lähes 128 000, keskimää-
rin 4000 kävijää päivää kohden. On 
mielenkiintoista nähdä, miten näin 
suuressa tapahtumassa mukana ole-
minen näkyy lainaamossamme. 

Asuntomessut ovat mainio tilaisuus 
lähestyä myös sisustajia ja asunto-
messukohteiden rakennuttajia, ja sii-
hen tilaisuuteen olemme tarttuneet 
myös Taiteilijaseurassa. Tarjoamme 
asuntomessukohteisiin taidetta Lai-
naamon kokoelmista. Palaamme asi-
aan seuraavassa Täydellisessä Ympy-
rässä ja kerromme messukuulumiset. 

Taide ei näy ainoastaan Taidelainaa-
mossa ja messukohteissa, vaan sitä 
löytyy myös osana koko Vuoreksen 
messualuetta. Tampereen kaupunki 

Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!

Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014

www.taidevari.fi

Vuoreksen asuntomessuilla

tuo taidetta julkisille paikoille. Esillä on 
myös väliaikaisesti sijoitettuja teoksia, 
kuten Pala taivasta -taidetaloja, taiteili-
joiden suunnittelemia ja tekemiä mini-

taloja, joita voi nähdä myös Tampereen 
kaupunkikuvassa.

Katri Heinänen

T a i d e l a i n a a m o 

Tasokasta taidetta 
ammattitaiteilijoilta

Tampereen  Taiteilijaseuran

Osamaksulla ja 
palautusoikeudella

taidelainaamo
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7.7.-24.7. Miia Autio: 2011, pig-
menttimustevedos, 80 x 68 cm.

16.6. -3.7. Katri Mononen: Sirkusuni, 2012, akryyli kankaalle, 130 x 150 cm. 
Maalausteni teemoissa toistuu ihmisen muokkaama maisema. Keinotekoiset 
paikat ja väliaikaiset rakennelmat, kuten sirkusteltat, hiihtoputki tai laskette-
lurinne sisätiloissa kiehtovat minua aiheina.

28.7.-14.8. Hanna-Riikka Heikkilä: Tukkapuu, 
2012, 15 x 12 cm, akryyli mdf-levylle.

16.6. -14.8. 
Pirkanmaan 5. Triennaali  
    16.6. -3.7. Katri Mononen
    7.7.-24.7. Miia Autio
    28.7.-14.8. 
    Hanna-Riikka Heikkilä

18.8.-4.9.  
Galleria: Naoji Ishiyama
Studio: Ella Tahkolahti  
   
8.9.-25.9.  
Minna Mäkelä 

29.9.-16.10.   
Satu-Minna Suorajärvi

20.10.-6.11.  
Galleria: Elisa Lientola 
Studio: Arto Nurro

10.11.-27.11. 
Anna-Maija Aarras, 
Ann Sundholm 

1.12.-20.12.  
Talo täynnä taidetta,  
TTS:n teosmyyntitilaisuus

Taidekeskus  
Mältinranta  

loppuvuosi 2 0 1 2



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

vapaa 

pääsy

8.9.-25.9. Minna Mäkelä: sarjasta Nähtävyyksiä. 

29.9.-16.10. Satu-Minna Suorajärvi: ”Suljettu laitos”.Lähdeteokseksi olen 
ottanut Michel Foucaultin kirjan Tarkkailla ja rangaista, jossa kuvataan sul-
jettujen laitosten (mielisairaalat, vankilat ja kasvatuslaitokset) historiaa ja 
arkkitehtuurin kehittymistä. Suljettu laitos on malli ydinvoimalasta. Ydinvoi-
mala edustaa tilaa jonka olemassaolo on tiukasti kontrolloitua. Miten valta 
ilmaiseen itseään suljettujen laitosten kautta?

20.10.-6.11. Arto Nurro. ”Vyöhyke” on Arkadi ja Boris Strugats-
kin tieteisromaani Stalkerista inspiraation saanut installaatio 
joka koostuu kolmiulotteisista lyijykynäpiirustuksista. Kuva: osa 
tekeillä olevasta teoksesta Vyöhyke.

10.11.-27.11. Anna-Maija Aarras, Ann Sundholm. Näyttely 
koostuu uusista kolmiulotteisista teoksista. Aarras verhoaa 
muodot usein kankailla ja niihin sopivilla menetelmillä kuten 
kirjoen, vekaten, rypyttäen tai rinnastaen eri materiaaleja toi-
siinsa. Sundholm käyttää erilaisia valmiita käytettyjä esineitä ja 
materiaaleja ja niiden yhdistelmiä tai veistää teoksen muodon 
itse. Hän päällystää, muokkaa, yhdistelee.

20.10.-6.11. Elisa Lientola: Niin paljon sattumaa, 2011, teräs, n. 
180x240x200cm. On helppo hukkua loputtomien kysymysten tulvaan. Maa-
ilma on täynnä sattumia, mutta jossain piilee mieli. Rakennan teokset teräk-
sestä orgaanisesti, edeten pala palalta materiaalin ja prosessin ehdoilla.
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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.

1.–26.7.2012 
Piippokeskus, Piiponraitti 1
avoinna ma-pe klo 12–18 

(mahdollisesti myös lauantaisin klo 12-18)
 

Lempäälän Taideyhdistys ry:  
yhdistyksen jäsenten kuvataidetta  

ja veistoksia. Kameraseura  
Mielikuvitus ry: Lempäälää ennen ja nyt

 
Järjestäjä Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut

Näyttely kuuluu vuoden Luovat  
kädet –kulttuuriteemaan.

Aikaa luovuudelle

 

ART PISPALA
Pispalan Taidetalo

Laadukasta  
taidetta

Myynti, osto, vaihto ja arviointi 

Av. ma-pe 10-17 la 10-15 su 12-17  
 kesäsunnuntaisin suljettu

Art Pispala, Pispalan valtatie 13, 0400-731262
www.artpispala.fi
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Hämeenpuisto 25, Tampere
Pääkirjasto Metsoa vastapäätä

Näyttelyhaku
driveinartist@gmail.com
mediataide - installaatiot

maalaukset - veistokset - grafiikka

17 m2:n tila toimii myös 
 ikkunanäyttelynä.

Avoinna ma-pe 12-17.30, la 12-15
p. 050 3399 620, 040 565 0017

www.driveinartistcommunity.blogspot.com



Näyttelyhaut  
Galleria ja Studio 
Mä l t in rantaan
vuosittain 31.1. ja 
31.8. mennessä.

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.

YKSITYISIÄ
- Taidelainaamo:
   - taiteen vuokrausta 
   - taiteen myyntiä  
     osamaksulla ilman korkoa
   - taidekonsultoinnit  
   - muotokuvat ja tilaustyöt
- Vaihtuvat nykytai-
teen näyttelyt
- Taidekurssit ja -luennot

Taidekeskus 
Mältinranta

palvelee


