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Tämä on Täydellisen ympyrän 18. 
julkaisuvuosi. Lehti on järjestyk-
sessä kahdeskymmeneskuudes.     
Täydellinen ympyrä on Tampereen 
Taiteilijaseura ry:n keskustelufoo-
rumi taiteilijoille ja kuvataiteesta 
kiinnostuneille. Kirjoittajat vastaa-
vat itse tekstiensä sisällöistä.

Julkaisija: Tampereen Taiteilijaseura ry
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
Yhteystiedot: puhelin 010 420 2040  
ty@tampereen-taiteilijaseura.fi 
www.tampereen-taiteilijaseura.fi/verkkolehti/

Päätoimittaja:  Anna Kirstinä
Taitto: Minna Soraluoma
Toimitussihteeri: Pertti Peltonen

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. 

Tampereen  
Taiteilijaseura ry

Kansi: Galerie Art Volume 1.1  200 g,   
Sisäsivut: Galerie Art Volume 1.1 115 g  
Antalis Oy
Koko  lehden koko on 220 x 275 mm.
Painos:  1500 kpl
Paino: Tampereen Offsetpalvelu Oy 
2013, Tampere. 
ISSN 2324-0598 (painettu)
ISSN 2324-0601 (verkkojulkaisu)

Ilmoitushinnat

Koko sivu lev: 175 kork: 235mm, 550€.
Puoli sivua 175 x 115 mm 300 €. 
Puoli sivua pysty 85 x 235 mm 300€. 
Neljäsosasivu 85 x 115 mm 160 €.
Neljäsosasivu vaaka 175 x 55 mm 160€.
Kahdeksasosasivu 85 x 55 mm 90 €.

Seura järjestää näyttelyitä ja koulu-
tusta, tiedottaa ammatillisista asioista 
sekä pyrkii aktiivisesti edistämään uu-
sien työtilojen saamista taiteilijoiden 
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 
työpajatilat, joissa on yhteistyöpa-
jatiloja (grafiikka, metallityö ja kera-
miikka) sekä monumenttiateljee.

Seuran johtokuntaan kuuluvat 2013 
Anna Kirstinä puheenjohtajana, Pia 
Feinik ja Elina Lind varapuheenjohtaji-
na sekä muina jäseninä Virve Lilja,  Juha 
Merta, Johanna Pihlajamaa, Tiina K. 
Leppänen, Mikko Tapio ja Erno Pel-
tonen sekä sihteeri-rahastonhoitajana  
toiminnanjohtaja Arja Moilanen. 

”Sä kuulut päivään jokaiseen...

... sä kuulut aamuun ja iltaan”, riimit-
teli Junnu Vainio tangossaan. Taide 
on taiteilijan elämän keskipiste. Se 
vaikuttaa siihen miten taiteilija kat-
soo ja havainnoi maailmaa.

Juhlapuheissa taidetta tuodaan kai-
kille ja kaikkialle. Taiteen popularisointi 
ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Taide 
on alati liikkeessä ja pakenee hallin-
nointia.  Prosenttiperiaatteella pyritään 

saamaan uudisrakennuksiin ja remon-
toitaviin rakennuksiin taidetta prosen-
tilla rakennuskustannuksista. Sitä on 
sinnikkäästi ajettu vuosikymmenien 
ajan kunnissa ja kaupungeissa niin jul-
kisella kuin myös yksityisellä puolella.

Minulla on utopia: täytyy perustaa 
lakisääteinen prosenttisäätiö tai lai-
tos, jolta rakennuttaja hakisi rahaa 
taidehankkeeseen. Nämä taidehank-
keet voisivat olla luonteeltaan ly-
hytkestoisia tai pysyviä. Järjestelmä 
loisi mahdollisuuden täystyöllistää 
taiteilijoita ja normalisoida taiteili-
juus ammatiksi muiden joukossa.

Vuosi 2013 on loppumaisillaan. Mo-
nenlaista on ehtinyt tapahtua vuo-
den aikana. Helsinkiin suunniteltiin 

kovalla rahalla Guggenheim-mu-
seota, ja tamperelaisen taiteen 

ystävät saivat suru-uutisen: TAMKin 
taiteenopetus aiotaan lakkauttaa.

Guggenheimin puolestapuhujat 
esittivät, että museo toisi toteutues-
saan taloudellista hyvää Helsingille 
ja Suomelle myös. Hämmentävää 
oli se, että taloudellinen vastuu olisi 
kuitenkin tullut valtion kontolle. Jul-
kisuudessa hanke sai isojen poikien 
puuhastelun leiman, eikä se liiemmin 
lisännyt yleistä taidemyönteisyyttä. 
Keskustelu paljasti myös suomalaisen 
kuvataidekentän jakautuneisuuden.

TAMKin kuvataiteen opetuksen lak-
kauttaminen olisi häpeä. Kuvataiteili-
jan ammattiin valmistava opetus tulee 
säilyttää Tampereella jossain muodos-
sa. Onko mahdollista perustaa säätiö, 
joka mahdollistaisi taidekoulutuksen 
jatkumisen yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa? 

Anna Kirstinä
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Kannessa Hanna-Riikka 
Heikkilän maalaus ”Ritva ja 
Seppo vihittiin Hawaijilla” 
2013, 90 x 120 cm.

Trendit ja kuvataide – salarakkaat
Kristiina Sario tulkitsee taiteen ilmiöitä

Onko Tampere hylännyt kuvataiteen?
Anne Lehtelä haastattelee Sirpa Joenniemeä  

Peruskallio on riittävän hyvä vastustaja 
Jaana Rämä raportoi Kökarista 

TAMK ja kuvataiteen koulutusohjelma
Pertti Peltonen kirjoittaa TAMKin tilanteesta

Näyttely on avoinna joka päivä
Aila Mäkinen on tarkkaillut näyttelyitä intensiivisesti

Aivan tavallinen taiteilija
Pertti Peltonen tutustuu Tiina Poutaseen,  
mammutteihin ja runoihin

Elämäntapana taide
Helinä Huotari esittelee Marja-Liisa Torniaisen kirjan

Liv Maria Henning
Pertti Peltonen haastattelee tanskalaista taiteilijavierasta

Kolumni
Pia Feinik kertoo Populeista ja jazzista

Taidekeskus Mältinrannan  
näyttelykalenteri

Jollakin tasolla 
minun on helpompi 
samaistua eläimiin 
kuin omaan lajiini. 

Minua on koko ikäni 
moitittu villistä 

tai ”eläimellisestä” 
käyttäytymisestä.
   Tiina Poutanen 

 s. 17.
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Hanna-Riikka  
Heikkilä:
Puu 2010, 
35 x 40 cm.
Vapaana 2013, 
90 x 120 cm.
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Tämän päivän kuvataidetta voi hyvästä 
syystä kuvailla pirstaloituneeksi. Ku-
vataidekriitikko Taava Koskisen mu-
kaan mikään väline ei ole tällä hetkellä 
ylivoimainen. Hän toteaa, että päivän 
ismi on individualismi ja kansainväli-
nen taidelehdistö puhuu ennemmin-
kin nimistä kuin suuntauksista.

Nykykuvataiteita seuraavat havait-
sevat silti selviä toistuvuuksia. Ei ole 
harvinaista kuulla taiteilijan välttävän 
tiettyjä aiheita tai värejä, koska ne 
edustavat hänelle vallitsevia trendejä. 
Viimeistään apuraha- ja näyttelyhake-
muksia läpi käyneet tietävät kertoa, 
mikä on kauden kuumin väri.

Trendejä on tutkittu erityisesti muo-
tisuunnittelussa, jossa muoti-ilmiöiden 
katsotaan syntyvän yhteiskunnassa 
vallitsevien aatteiden, idolisoitujen 
henkilöiden, teknologian läpimurtojen 
sekä nostalgian ristivaikutuksesta. Vaa-
teteollisuus on siinä mielessä rehellistä, 
että trendien hyödyntäminen on peitte-
lemätön osa alaa. Trendivaatetta ei ole 
ilman kaupallista menestystä, kun ny-
kytaideteos on olemassa menestyksen 
puuttuessakin. Mutta eikö sama ajatus-
maailma vaikuta kuvataiteisiin?

Kira Sjöbergin mukaan taiteen tuot-
teistamista on vastustettu pitkään, mutta 
Suomessa on tapahtunut murros erito-
ten Helsinki Schoolin kautta: ”Instituu-
tion brändillä on nykytaidemarkkinoilla 
vahvempi vaikutus taiteilijan urakehityk-
seen kuin yksilön brändillä. Taiteen laatu 
ja kiinnostavuus ovat aina olleet vahvasti 
sidoksissa henkilöihin ja suuntauksiin, ei-
vät niinkään itse taiteeseen”.

Annamari Vänskä kirjoittaa muodin 
ja taiteen oletetun separaation olevan 
harha ja että itse asiassa nämä ovat hy-
vinkin sidoksissa toisiinsa. Markkinaläh-
töisen ajatusmallin ei vain katsota so-
veltuvan kuvataiteeseen, kuten Sjöberg 

toteaa. Hänen mukaansa nykytaiteen 
avainsanoja ovat dialogisuus, immate-
riaalisuus ja ennalta-arvaamattomuus. 
Nykytaiteessa vallitsee voimakas tois-
tamisen pelko, fobia peräti. Marc Valli 
analysoi, että taiteellinen nihilismi ja 
outous ovat vakavasti otettavan nyky-
taiteen rakennusaineet. Näiden nihi-
listienkö takavaloissa sitten syntyvät 
varsinaiset trendit? Trendi olisi siis jo 
syntyessään auttamattoman passé.

Nykytaiteen lakeja

Taidekoulutuksessa on huomattu pai-
notusta riskittömään eli sellaiseen te-
kemiseen, mikä kulloinkin myötäilee 
läpimurtotaiteilijoita. Eräs 32-vuotias 

suomalainen kuvataiteilija (nainen) ker-
too saaneensa opettajalta moitteita 
eläinaiheista, joiden ei silloin katsottu 
lokeroituvan nykytaiteisiin.

33-vuotias suomalainen kuvataiteilija 
(mies) puolestaan kuvailee opiskeluai-
kaansa konfliktien sävyttämäksi henki-
lökohtaisten ja rankkojen aihevalinto-
jen takia. Hänen mieleensä jäi erityisesti 
teos, josta koulu halusi pestä kätensä 
sen sisällön vuoksi. Kun kyseinen teos 
oli esillä Nuoret 2009 -näyttelyssä, on-
gelmat unohtuivat. Sittemmin tämä 
taiteilija on kokenut työskentelyn sitä 
helpommaksi, mitä kepeämmin ja ylei-
semmällä tasolla hän aiheita lähestyy.

Aihevalintoja voivat suppeuttaa 
opettajien lisäksi monet muut tahot. 
Nykyään Berliinissä asuva kuvataiteilija 

Trendit ja kuvataide
 — salarakkaat

Hannaleena Heiska: Stargazer 2007, 100 x 120 cm. Öljy mdf-levylle. Kuva Mikaela Lostedt.
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Niina Huovinen toivoo, että kuraattorit 
uskaltaisivat ottaa suurempia riskejä tai-
teilijavalinnoissaan. Suomen kokoisessa 
maassa kuraattorilla onkin suurempi 
riski epäonnistua kapean kohdeyleisön 
edessä. Pienessä maassa trendit nouse-
vat tarjonnan ja yleisön puutteesta sel-
keämmin esiin, jolloin se, mikä jää mar-
ginaaliin koetaan helpommin kenttään 
kuulumattomana.

Kohti elämyksiä

Likinäköisyys vaivaa parhaillaan elet-
tyjen ilmiöiden hahmottamista. Ei 
silti tarvitse katsoa kuin kymmenisen 
vuotta taaksepäin ja ilmiöt kirkastuvat 
niinkin kirjavalla kentällä kuin Lontoo. 
2000-luvun alussa korostui asumiseen 
ja läsnä- tai poissaoloon liittyvä aske-
tiikka ja arkirealismi. Esimerkkinä voisi 
mainita Rachel Whitereadin suljetut 
arkkitehtuuriin viittaavat elementit, 
Martin Creedin minimalistiset valoins-
tallaatiot sekä Mike Nelsonin uskotta-
vasti rakennetut romuvarastot. 

Viimeisen kymmenen vuoden aika-
na on tehty pesäeroa aikaisempaan: 
kiihtynyttä taipumusta välittömään vi-
suaaliseen tai draamalliseen elämyksel-
lisyyteen, arkipäivän yläpuolelle nouse-
miseen sekä pinnan korostumiseen. 

Kuvataidekritiikeissä voi havaita 
arvonantoa myös teoksen välitöntä 
kauneutta kohtaan. Lontoossa Inka 
Essenhighin maalaukset leikittelivät 
avoimesti naivismilla ja surrealismilla ja 
Isaac Julienin visuaalisesti komeiden 
videoteosten kritiikkiryöppy vaimeni 
hyväksyväksi nyökyttelyksi. Kiasmassa-
kin koettu Pippilotti Ristin Elixir häm-
mensi sensuaalilla kokonaisvaltaisuu-
dellaan.

Ilmiöitä Suomessa

Suomalaistaiteilijoista Susanna Ma-
jurin valokuvat edustavat estetiikan, 
mystiikan ja emotionaalisuuden sallivaa 
ilmapiiriä parhaimmillaan. Anna Re-
tulaisen ja Heikki Marilan asetelma-
maalauksissa pinta ja maalausjälki saa 
kaiken kunnian. Anniina Vainionpään, 
Katja Tukiaisen ja Ilona Sampovaaran 
sarja- tai satukuvituksen kanssa flirttai-
levat maalaukset edustavat kai sitä mo-
nesti mainittua söpöilyä.

Nokialainen kuvataiteilija Katri Mono-
nen haluaa kiinnittää huomion ympäris-

Liina Mäki-Patola, Lihanaama, 2009, öljy levylle, 25cm x 29 cm.

Katja Härkki: Mimesis 2013, 65 x 110 cm, öljy ja akryylimaali kankaalle.
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tökriittisyyteen mainitsemalla Venetsian 
Biennaalissa 2013 Suomea edustavan 
Antti Laitisen teoksen Falling Trees. Sa-
maan hengenvetoon voisi mainita Ilk-
ka Halson digitaalisesti manipuloidut, 
komean utopistiset maisemavalokuvat, 
jotka nekin henkivät paljon puhuttua 
luontosuhteen pirstaloitumista ja tar-
vetta hallita ympäristöä.

Kuten Pessi Rautio huomioi Taide-
lehdessä, eräs merkittävä ilmiö Suomen 
kuvataiteessa näyttää olevan nuorten 
naistaiteilijoiden suosima teema, jossa 
(nais)kasvot esitetään peitettynä, vää-
ristyneenä tai poiskäännettynä (esim. 
Anni Leppälä ja Rauha Mäkilä).

Vielä näkyvämpi ilmiö on eläinteema 
(esim. Maiju Salmenkivi, Pekka Jylhä 
ja Hannaleena Heiska.) Taidehallissa 
2013 nähtyjen ruotsalaistaiteilijoiden 
Nathalie Djurbergin ja Hans Bergin 
animaatiot hyödyntävät eläinmyyttejä 
oivallisimmillaan. Taidekeskus Haiha-
raan 2013 pystytetty ryhmänäyttely 
Eläin herätti kysymyksiä ihmisen suh-
teesta luontoon ja lemmikkieläimiin.

Outi Maija Hakala kuvaa tutkielmas-
saan eläimen edustavan nykytaiteessa 

hyöty- ja hyväksikäytön kulttuuria. On 
ilmeistä, että eläinten oikeudet ovat 
polttava osa tämän päivän diskurssia 
ja siitä murehtimisen voisi lokeroida 
omaksi trendikseen.

Mutta voiko eläimen olomuodossa 
nähdä jotain, mikä vetoaa juuri tähän 
aikaan? Hannaleena Heiska selittää 
maalaustensa eläinaiheiden olevan ni-
menomaan symbolisia ja linkittyvän 
kulttuurisiin ilmiöihin: elokuvallisista 
tunnelmista metalli- ja goottimusiikkiin 
ja eläinfilosofisiin pohdintoihin.

Pessi Rautio taas pohtii toistuvien 
eläinteemojen kuvaavan aikamme pyr-
kimyksiä hahmottaa ympäristöä myös 
irrationaalisuuden kautta: ”Eläimet ei-
vät kerro narratiiveja, ne etupäässä ovat. 
Siksi eläin on poikkeuksellisen merkittä-
vä kumppani kuvataiteelle, joka kuiten-
kin taiteista eniten vain on”.

Sisältä ulos

Koska taidetta on välttämättä heijastet-
tava yhteiskuntaan, voisi huomioida, 
että 2000-luvun alun länsimaisen yltäkyl-

läisyyden vastapainoksi oli kenties emo-
tionaalisesti varaa löytää sisältöä asketii-
kasta. Länsimaiden laman myötä, kuten 
yleensäkin kriisiaikoina, viihdyttävyys ja 
kiinnostus mystiikkaan herää. Käsitteelli-
nen siirtyy välittömän aistimisen tieltä.

Monen tämän ajan merkittävän kuva-
taiteilijan lausunnoista voi lukea viestin: 
Tärkeää ei ole mitä tekee, vaan miten. 
Jos tämä mantra hyväksytään osaksi 
ajan manifestia, ollaan siirrytty merkit-
tävästi loitommalle käsitteellisyyden 
villitsemästä kuvataidekentästä, missä 
lauseen voi karrikoiden kääntää toisin 
päin: Tärkeää ei ole miten tekee, vaan 
mitä. Ollaan siirrytty sisältä ulos.

Kristiina Sario, kuvataiteilija

Ilkka Halso: Island Cove 2013, 125 cm x 210 cm, edition 6, 65 cm x 109 cm, edition 10. Kromogeeninen värivedos, diasec pohjustus.
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Tapasin pitkän uran Tampereen taide-
kentässä tehneen Sirpa Joenniemen  
teekupposen äärellä ja kävimme pol-
veilevan keskustelun sekä Nykytai-
teen museon menneisyydestä että 
kuvataiteen tämän hetkisestä ase-
masta Tampereella – kentän kehityk-
sestä ja tulevaisuudesta.

Sirpa Joenniemi aloitti uransa Tam-
pereen Nykytaiteen museossa seit-
semänkymmentäluvun puolivälissä. 
Museon historia lienee tamperelaisille 
taiteilijoille tuttu, mutta kertasimme 
kuitenkin Nykytaiteen museon kehitys-
vaiheita ja tämän hetken tilannetta.

Liikkuvana, tekevänä ja näkyvänä 
taiteenkuluttajien mieleen jäänyt Ny-
kytaiteen museo menetti vuonna 1993 
pysyvän näyttelytilansa.

Taustalla oli vuosikymmenen tait-
teen lama ja osittain myös tilanne, jossa 
vuonna 1979 avattu Sara Hildénin tai-
demuseo sekä vuodesta 1985 lähtien 
myös Tampereen taidemuseo olivat 
siirtyneet Tampereen kaupungin hal-
lintaan. Kolmen taidemuseon ylläpito 
koettiin raskaaksi, joten yhdestä halut-

tiin luopua. Samaan aikaan kuvataiteen 
osuutta kuitenkin vahvistettiin perusta-
malla Taiteen ja viestinnän oppilaitos.

– Pysyvän näyttelytilan puuttues-
sa toimintaa alettiin miettiä uudelta 
pohjalta. Yhteistyö, marginaalit ja poik-
kitaiteellisuus nousivat tärkeiksi läh-
tökohdiksi. Rahan ollessa tiukassa näyt-
telytoimintaan etsittiin uusia keinoja. 
Näyttelyitä tehtiin halvalla ja nopeassa 
aikataulussa. Tyhjät liiketilat, puistot ja 
kadut vallattiin  taiteen ja tapahtumien 
esityspaikoiksi.

– Poikkitaiteellista yhteistyötä teh-
tiin kirjailijoiden ja runoilijoiden ja 
monien muiden toimijoiden kuten 
Tampereen teatterikesän, Tampere-
talon, Verkarannan, Saskioiden, TTVO:n 
(nykyinen TAMK) ja Finlaysonin alu-
een kanssa, Joenniemi kertaa taide-
kentässä tapahtuneita muutoksia.  
 

Onko taiteelle tilaa  
museokaupungissa

 
Tampere on kohottanut profiiliaan mu-
seokaupunkina taidemuseoiden kui-
tenkin jäädessä suunnitelmissa histo-
riallisten museoiden varjoon. Uusista 
tiloista on keskusteltu ja suunnitelmia 
laadittu jo 1980-luvulta lähtien pääse-
mättä käsiksi tekoihin.

– Parannuksena aiempaan on toki 
saatu uusi museoiden kokoelmakeskus, 
jossa kulttuurihistoriallisten kokoel-
mien rinnalla taidekokoelmatkin ovat 
saaneet  asianmukaiset varastotilat. 
Museokeskusteluissa jämähdetään kui-
tenkin usein puhumaan pelkistä sei-
nistä, vaikka muutospaineiden keskellä 
kaivattaisiin kipeästi keskustelua ennen 
kaikkea sisällöistä, Joenniemi sanoo.   

Nykytaiteen museolle osoitettiin 
2000-luvun taitteessa tilat Vapriikin 
alaisuudessa. Muutaman vuoden ajan 
taidetta tarvittiin täyttämään Vapriikin 

omilta näyttelyiltä vapaiksi jääviä tiloja. 
Kulttuurihistoriallisen näyttelytoiminnan 
paisuessa kuvataide siirrettiin TR1 Taide-
halliin osaksi monitaiteista toimintaa. 

– Nykytaiteen museon resursseja on 
pitkän ajan kuluessa erilaisin hallin-
nollisin toimenpitein siirrelty paikas-
ta toiseen ja lopulta sulautettu osaksi 
Tampereen taidemuseon kokoelma- ja 
näyttelytoimintaa. Nykytaiteen museon 
oma näkyvyys on viime vuosina rajoit-
tunut 1-2 vaihtuvaan taideteokseen  ja 
jakokaappinäyttelyihin kaupunkikuvas-
sa, Sirpa Joenniemi kärjistää.

Jatkossakin museon nimeen saattaa 
törmätä myös muualla kuin Tampereen 
taidemuseon näyttelyissä, mutta itse-
näistä asemaa sille tuskin palautetaan.  
Joenniemen mukaan tilaongelmien ja 
säästöpaineiden kanssa kärvistelevien 
taidemuseoiden tulevaisuus ei ainakaan 
sisältäpäin katsottuna näytä valoisalta.

– Henkilöstö uupuu, jos poislähte-
vien tilalle ei oteta uusia. Uuden tieto-
tekniikan tehokas käyttöönotto niin 
näyttelytoiminnassa kuin isojen kokoel-
mien hoidossa lisää työn vaativuutta ja 
lisäresurssien tarvetta. Näyttelyiltä odo-
tetaan suuria kävijämääriä samalla kun 
määrärahoja leikataan ja näyttelymää-
riä vähennetään. Taidehankintamäärä-
rahatkin ovat käytännössä supistuneet, 
koska niitä ei ole lisätty yli kymmeneen 
vuoteen, hän muistuttaa.

Lisäksi näkymää synkentää uhka 
TAMK:n taidekoulutuksen lakkautta-
misesta.

– Se kaventaa taidemuseoiden yh-
teistyö- ja yleisöpohjaa ja muutenkin 
köyhdyttää kaupungin taidetarjontaa, 
uskoo Joenniemi.

Siinä missä Helsinki turvaa kuvatai-
teeseen kulttuuri- ja matkailuimagonsa 
kohottamisessa ja Serlachiuksen  taide-
museo vahvistaa Mäntän identiteettiä 
taidekaupunkina laajentamalla taidemu-
seotaan, Tampere jahkailee ja miettii.

Lupauksia annetaan — tekoja kaivataan

Onko Tampere  
hylännyt kuvataiteen

Petri Niemelä: Paradoxal Bukowski, 2011. Teos 
on osa Tampereen Nykytaiteen museon Taidet-
ta jakokaapeissa -hanketta.
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– Vetovoima kuvataidekaupunkina 
hiipuu, jos mitään ei tehdä. Pelastajaa ei  
löydy edes  Muumilaaksosta, Joenniemi 
väittää.

Millainen  
tulevaisuus  
kuvataiteella

   
Ahdingossaan Tampere ei kuiten-
kaan ole poikkeus. Sama tilanne 
taitaa olla kaikilla taidemuseoilla. 
Uusia toimintamalleja etsitään raken-
teellisilla muutoksilla. Oulussa uusia 
kävijöitä ja yleisöennätyksiä haetaan 
ensi kesänä taidemuseon tiloissa jär-
jestettävällä dinosaurusnäyttelyllä.  
Joenniemen mielestä Tampereellakin 
olisi kipeästi tarvetta kuvataidestrate-
gialle, jossa rajallisten resurssien tarkoi-
tuksenmukaista käyttöä kartoitettaisiin.

– Taiteilijoiden toimintamahdolli-
suudet ja kuvataiteen näkyvyys kau-
punkikuvassa tulisi taata. Kun julkiselta 
puolelta ei voi odottaa paljon, taiteili-
joiden oma aktiivisuus ja uudet ava-
ukset ovat kantava voima kuvataiteen 
uuden polun etsinnässä, hän vaatii.

Joenniemi toivoo tämän omatoimi-
suuden saavan tukea myös ulkoa päin.

– Pop-up -henki, nettinäyttelyt, work-
shopit ja tilojen valtaaminen taiteelle 
ovat tämän hetken toiminta muotoja 
– hyvin samankaltaisia, joita myös Ny-
kytaiteen museo käytti jalkautuessaan 
kaduille. Jotakin radikaalia liikettä kai-
vattaisiin näyttämään suuntaa tässä 
kaupungissa! 

 
Teksti ja kuva: Anne Lehtelä

Teoskuva: Pertti Peltonen

Sirpa Joenniemen  
selviytymispaketti  
Tampereen kuvataiteelle 

1.  Tavoitteellinen kuvataidestrategia tarvitaan!  
2.  Prosenttiperiaate käyttöön 
3.  Vuoreksen taideohjelman  
      malli käyttöön uusilla asuinalueilla
4.  Uskallusta rakentaa uudet  
      museotilat paraatipaikalle  
5.  Tukea taiteilijoiden omatoimisille  
      yhteistyöhankkeille   
6.  Lisää tilapäistä julkista  
      taidetta kaupunkitilaan

Kuvataiteen parissa Tampereella pitkän 
uran tehnyt Sirpa Joenniemi jäi elokuus-
sa 2013 eläkkeelle. Hän aloitti opintonsa  
vuonna 1964 Tampereen yliopistossa  ja 
toimi vaihtuvissa tehtävissä eripituisina 
jaksoina Nykytaiteen museossa vuodes-
ta 1975 lähtien. Tampereen kaupungin 
kuvataideintendenttinä hän on toiminut 
vuodesta 1990 lähtien. Kuvataiteen parissa 
Joenniemi jatkaa edelleen aktiivisesti aina-
kin Tampereen Saskioiden toiminnassa.   
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Taidemaalariliiton jäsenkirjeessä oli noin 
vuosi sitten ilmoitus, että Kökarin saa-
rella sijaitsevassa taiteilijaresidenssissä 
olisi vapaita talviaikoja haettavissa.

Ensimmäinen ajatukseni oli, että mikä 
ihmeen Kökar ja missä se ylipäätään si-
jaitsi? Kartasta katsoin, että kyseessä oli 
saari kaukana ulkosaaristossa, siis pai-
kassa, jossa en ollut koskaan käynyt.

Lähetettyäni hakemuksen siihen vas-
tattiin heti seuraavana päivänä ja toivo-
tettiin tervetulleeksi Kökariin. 

Vietin residenssissä maaliskuun 2013 
työskennellen ja suunnitellen syksyllä 
2014 TR1 Taidehalliin tulevaa valtakun-
nallista Paperin taide -näyttelyä.

Asettuminen  
saarelle

Ajoreitti Tampereelta Galtbyn satamaan, 
josta lautta Kökariin lähtee, on selkeä. 
Kannattaa varata tarpeeksi ajoaikaa vä-
lille Parainen – Galtby (tie no.180). Rei-
tillä on kaksi lauttayhteyttä ja varsinkin 
kesäaikaan lautat ovat yleensä täynnä. 
Kökarin saari sijaitsee noin kahden tun-
nin laivamatkan päässä mantereelta. 

Satu Kiljunen oli minua vastassa 
Kökarin satamassa ja hänen perässään 
ajoin halki pimeän saaren talolle, jos-
sa  residenssini sijaitsi. Minulla oli käy-
tössäni alakerrassa sijaitseva isompi 
huoneisto. Siihen kuului tilavan keitti-
ön ja eteisen lisäksi kaksi huonetta, ja 
toiseen niistä sain järjestettyä itselleni 
toimivan työpisteen.  Kotiuduin paik-

kaan välittömästi ja vietin ensimmäi-
sen viikonlopun yksin talossa.

Myöhemmin toiseen, hieman pie-
nempään alakerran residenssihuoneis-
toon saapui kuvataiteilija Riikka Kerä-
nen. Hänellä ei ollut käytössään autoa 
eikä minulla tietokonetta, joten niiltä 
osin  vaihdoimme sujuvasti palveluksia 
keskenämme. Ilokseni huomasin, että 
paikallinen kauppa oli myös kasvissyö-
jän näkökulmasta erittäin hyvin varus-
tettu. Saari on vahvasti ruotsinkielistä 
aluetta, joten kaipasin Kökarissa oikeas-
taan vain suomalaisia sanomalehtiä.  

Kökarin eteläisen sijainnin vuoksi olin 
ajatellut, että voisin viettää residenssiai-
kani keväisissä  tunnelmissa. Maaliskui-
nen ilma oli kuitenkin purevan kylmä ja 
tuulinen. Itseasiassa luotolaiset sanoi-
vat, että näin kylmää kevättä ei ole koet-
tu Kökarissa 70 vuoteen. Aurinko paistoi 
silti joka päivä ja puhdas lumi häikäisi 
silmiä, kun kävelin päivittäisen lenkkini.

Saarella ei ole paljoakaan valosaastet-
ta, joten myös tähtitaivas oli selkeästi 
iltaisin näkyvissä. Koska residenssi sijait-
see niin kaukana kaikesta hälystä, se on 
oivallinen paikka keskittyneeseen työs-
kentelyyn, rauhoittumiseen ja tulevien 
projektien suunnitteluun.

Teksti ja kuvat: Jaana Rämä
Kirjoittaja on 55-vuotias tamperelai-
nen paperitaiteilija, joka on työsken-

nellyt Haiharan taidekeskuksessa 
kohta kymmenen vuotta ja jää siksi 

lähiaikoina vuorotteluvapaalle.

”Peruskallio  

on riittävän  

hyvä vastustaja”
Taiteilija Satu Kiljunen — saarelainen 

ja Kökarin residenssin perustaja

Saari on täynnä luonnonkivistä tehtyjä aitoja. 
Residenssin pihassa olevaa kiviaitaa kuvasin 
pitkään ja tämän kuvan halusin siitä säilyttää.
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Ålands skärgords gästatelje,  
Kökar, Ahvenanmaa

Kökarin residenssi on perustettu vuon-
na 1997 saaren entiseen terveystaloon. 
Alakerrassa sijaitsee kaksi huoneistoa 
ja yläkerrassa yksi. Yläkerrassa on myös 
kaksi eri kokoista studiota, jotka sovel-
tuvat monenlaiseen työskentelyyn.

Residenssiin haetaan pääsääntöisesti 
helmikuussa vapaamuotoisella hake-
muksella, johon liitetään työsuunni-
telma ja CV.  Valinnassa painotetaan 
hakijan aikaisempaa taiteellista toi-
mintaa ja työsuunnitelman sisältöä.
www.kokarkultur.net

Työhuoneeni residenssissä. 

Luin residenssissä Finlandia-voittaja Ulla-Lena 
Lundbergin teoksen Jää. Lundberg on syntynyt 
Kökarissa ja kirja perustuu hänen perheensä histori-
aan. Kuvassa on Lundbergin vanhempien hautakivi. 
Palasin Kökariin muutamaksi päiväksi heinäkuussa 
2013 lomani aikana, tuolloin järjestettiin Lundber-
gin kirjassa esiintyviin paikkoihin perustuva opastus 
ja hänen vanhempiensa hautakivi oli yksi kohteista. 

Maaliskuinen aurinko lämmitti 
kallioita mukavasti, mutta meri 
oli kuljettanut rantaviivan tuntu-
maan mittavat määrät erilaista 
jätettä: erityisen paljon löysimme 
Riikan kanssa parittomia kenkiä.
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TAMKin johtokunta jätti syyskuun lo-
pulla opetusministeriölle toimilupaha-
kemuksensa, jonka mukaan kuvataitei-
lijan tutkinnosta luovutaan. 

Päätös kuvataiteen koulutusohjel-
man lakkauttamisesta nostatti mel-
koista tyrmistystä taidepiireissä, mut-
ta myös laajemmin. Lakkauttamisen 
katsottiin olevan selvä imagotappio 
Tampereelle ja vaarantavan kaupun-
gin maineen kulttuurikaupunkina. 
Täydellinen ympyrä kertoi asiasta 
tuoreeltaan kevään numerossaan. 

Huomiota herätti rehtori Lahtisen 
Aamulehdelle antama kommentti, jon-
ka mukaan TAMKissa pyritään ”jättä-
mään pois ne koulutusohjelmat, jotka 
eivät ole meille välttämättömiä tai joi-
ta ilmankin voidaan elää”.

Lausunto herätti närkästystä ja asia 
sai näkyvyyttä mediassa. Jo seuraava-
na päivänä TAMKin tiloihin ja eri puo-
lille kaupunkia ilmestyi opiskelijoiden 
kylttejä, joiden viesti oli ”Ilman taidetta 
en voisi elää, terveisin Tampere”.

Monet taiteilijat ja taidevaikuttajat 
nousivat vastustamaan kuvataiteen 
opetuksen lopettamista Tampereella. 
Myös silloinen opetusministeri Jukka 
Gustafsson ilmoitti suhtautuvansa 
”hyvin kriittisesti” TAMKin hallituksen 

Kuvataiteen opetus ei ehkä ole koko-
naan loppumassa TAMKissa, vaikka ny-
kyisestä koulutuslinjasta jouduttaisiin 
luopumaan. TAMKin verkkosivujen mu-
kaan englanninkielisten koulutusohjel-
mien mediaopintoihin on marraskuun 
lopulla lisätty kuvataideopetus.

Uudessa englanninkielisessä Media 
and Arts -koulutusohjelmassa on siis 
vuoden alusta Fine Art omana opin-
topolkunaan nykyisten Interaktiivisen 
median ja Musiikin tuottamisen lisäksi. 
Opetussuunnitelman sisältö täsmen-
tyy vasta kevään aikana, mutta nykyis-
tä suppeampaa kuvataiteen opetus 
tulisi olemaan. Haku opetusohjelmaan 
alkaa tammikuun 7. päivänä.

Median koulutusohjelman koulutus-
päällikkö Timo Kivikankaan mukaan 
ratkaisuun päädyttiin, jotta myös jat-
kossa turvattaisiin media-alallakin vält-
tämätön kuvataiteen osaaminen.

–Tätä ratkaisua on kehitelty taustal-
la pitkin syksyä, jotta emme olisi aivan 
tyhjän päällä. Meidän oli pakko jotenkin 
valmistautua pahimpaan eli kuvataiteen 

koulutusohjelman lakkauttamiseen, 
jottei kuvataiteen opiskelijoille tulisi 
välivuotta, Kivikangas sanoo. 

Hänen mukaansa taideopintojen 
yhdistäminen mediakoulutukseen 
on ollut oppilaitoksen johdon ta-
voitteena jo pitkään kuvataidelinjan 
lopettamispäätöksen jälkeen.

– On ymmärrettävää, että kuva-
taiteen puolella tätä on vastustettu 
ja haluttu pitää kuvataide omana 
koulutusohjelmanaan. Kun kui-
tenkaan oman koulutusohjelman 
jatko ei näytä nyt kovin todennä-
köiseltä, Fine Art -opintopolku on 
reitti, jota pitkin pääsemme eteen-
päin, Kivikangas sanoo.

Nykyiset kuvataiteen opiskelijat 
voivat siis halutessaan vaihtaa Me-
dia and Arts -koulutusohjelmaan 
tai jatkaa nykyisiä kuvataideopinto-
jaan. Suomenkielisen kuvataiteen 
opetuksen on suunniteltu jatkuvan 
TAMKissa vuoden 2015 loppuun.

 Mikäli kuvataiteen koulutusoh-
jelma toimilupahakemuksen mu-
kaisesti lakkautetaan, neuvottelevat 
TAMK ja Satakunnan ammattikor-
keakoulu sopimuksesta hoitaa jo 
aloittaneiden kuvataideopiskelijoi-
den AMK-tutkinto loppuun. Käytän-
nössä tämä koskee opiskelijoita, joil-
la vuoden 2016 alussa opinnot ovat 
vielä kesken. Näillä näkymin ope-
tusministeriö julkaisee päätöksensä 
toimilupahakemuksista joulukuun 
12. päivänä. 

ja kuvataiteen      
koulutusohjelma

Uusi Media and Arts 
-koulutusohjelma:
kuvataiteen 
opintopolku

Taistelua kuvataiteen
koulutusohjelman
puolesta

Kuvataiteen opetuksen tulevaisuus Tampereen ammattikorkeakoulus-
sa on lehden mennessä painoon yhä avoinna.  TAMKissa tapahtuu sil-
ti yhtä jos toista ja eri vaihtoehtoihin on pyritty varautumaan.
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suuteen, myös Tampereen kaupunki ak-
tivoitui asiassa. Apulaispormestari Olli-
Poika Parviainen ilmoitti Yleisradion 
haastattelussa, että kaupunki aikoo lä-
hettää opetusministeriöön vetoomuk-
sen kuvataideopetuksen säilyttämisen 
puolesta. Parviaisen mukaan kaupun-
gin koko johto oli asiasta yksimielinen.

– Kaupunki on erittäin huolissaan 
asiasta, koska lopettamisella olisi suu-
ria kerrannaisvaikutuksia muuhun toi-
mintaamme. Meillä on täällä voimakas 
kulttuurielämä ja paljon tarjontaa, joka 
kytkeytyy nimenomaan tähän kuvatai-
dekoulutukseen, Parviainen sanoi YLEn 
haastattelussa lokakuun alussa.

Parviainen sanoi myös ymmärtäneen-
sä, että TAMK on ollut asiassa pakkora-
ossa opetusministeriön vaatiessa sääs-
töjä koulutussuuntausten sisällä. 

Alastonmalli  
asemahallissa

Myöskään TAMKin kuvataiteen opiske-
lijat eivät jääneet toimettomiksi.  En-
simmäisen vuosikurssin opiskelijat jär-
jestivät rautatieaseman odotushallissa 
performanssin, jossa alastonmalli nousi 
hallin pöydälle opiskelijoiden ryhtyessä 

kaavailuihin ja kulttuuriministeri Paa-
vo Arhinmäki kertoi olevansa samaa 
mieltä. Kesällä SDP kierrätti ministe-
reitään ja Gustafsson sai tehdä tilaa 
Krista Kiurulle. Kiuru ei tuolloin il-
maissut kantaansa asiaan.   

Vetoomus  
valtuustolle

Elokuussa Tampereen valtuustoryhmät 
saivat kuvataiteen koulutusohjelman 
säilyttämisen puolesta vetoomuksen, 
jonka allekirjoittajina olivat mm. Tam-
pereen Taiteilijaseura, Tampereen tai-
demuseo, Rajataide ry, Valokuvakeskus 
Nykyaika sekä Tampereen kulttuurijoh-
taja Jaakko Masonen. 

”Olisi kulttuuriskandaali lakkauttaa 
alueellisesti, kansallisesti ja kansainväli-
sesti vaikuttava laadukas ja tarpeellinen 
koulutus, joka toimii yhteistyössä mui-
den alojen kanssa. Kuvataiteen koulutus 
on keskeinen ja erottamaton osa TAM-
Kin kulttuurialan koulutusta. Tampere ei 
voi olla eurooppalainen sivistyskaupun-
ki ilman kuvataiteen korkeakoulutusta”, 
todettiin vetoomuksessa.

Kun TAMKin toimilupahakemuksen 
lopullinen sisältö syyskuussa tuli julki-

Mielenosoitus lähdössä Finlaysonilta.

ja kuvataiteen      
koulutusohjelma

sanaa sanomatta piirtämään mallista. 
Sama toistui kolme viikkoa myöhem-
min Helsingin rautatieasemalla.

– Meillä opiskelijoilla on huijattu olo. 
Olemme hakeneet Tampereelle opiske-
lemaan kuvataidetta. Silti meiltä ollaan 
viemässä tiloja pois ja koulutusta ollaan 
heikentämässä, purki tuntojaan  ensim-
mäisen vuoden opiskelija Milja Moila-
nen Aamulehden haastattelussa.

Tätä luettaessa opetusministeriö on 
ehkä jo tehnyt päätöksen TAMKin toi-
milupahakemuksen suhteen. Oli lop-
putulos mikä tahansa, tapaus on osoit-
tanut, että kuvataiteen opetuksen 
puolesta ollaan valmiita toimimaan. 
Tuloksiakin on mahdollista saavuttaa. 
Elokuussa Satakunnan ammattikor-
keakoulu päätti vastoin aiempaa ai-
komustaan säilyttää taideopetuksen 
Kankaanpään taidekoulussa.

Toimilupahakemuksessaan TAMK 
esitti luopumista myös laboratorio-
analyytikkojen ja kirkkomuusikkojen 
koulutuksesta. Niiden puolesta ei ku-
kaan noussut barrikadeille.  

Teksti: Pertti Peltonen
Kuva: Liisa Ahola
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Maalauksia, valokuvia, veistoksia, gra-
fiikkaa, installaatioita, äänimaisemia – 
taidenäyttelyssä voi tulla vastaan mitä 
tahansa. 

karkailevia kaasupalloja
lentäviä lettuja

juopunut punaviinisuihkulähde
mustetta pulppuava pulpetti

pomppulinna
kaikki Suomen Pyhäjärvet

miljoona munaa
euroviisumusaa

tyhjä galleria!

Enkä edes väitä, että kaikki olisi jo 
nähty. Päin vastoin: kannattaa odottaa 
innolla alati muuttuvia ihmeitä. Välillä 
saa käyttää kaikkia aistejaan, sillä koko-
naisuus ei ole aina pelkästään visuaali-
nen. Myös tuoksut, äänet ja tuntemuk-
set määrittelevät kokemusta.

Vähän ennen kotiinlähtöä siistin vie-
lä näyttelyvarastoa, kun puhelin soi: 
tuu äkkiä tänne, punaviinisuihkulähde 
jotenkin villiintyi ja suihkuttaa nyt vii-
nivettä ympäriinsä! Juoksemme vetä-
mään pistokkeen irti seinästä. Kauhea 
sotku! Onneksi ei ollut herkkiä teoksia 
lähellä - tai asiakasta vaaleassa jakku-
puvussa... Siivouksen jälkeen Studios-
sa leijuu yhä ”avajaisten tuoksu”.

Näyttelyn tuoksu

Mille näyttely tuoksuu? Vernissalle? Pel-
lavaöljylle? Ehkä, mutta myös tuoreelle 
puulle, tervalle, vahalle, pihkalle, koste-
alle raudalle, vedessä porisevalle väripig-
mentille, havuille, vanhoille puuraken-
nuksille. Eikä makujakaan pidä unohtaa: 
vielä tullaan muistelemaan nostalgialla 
TAMKin opiskelijoiden lopputyönäytte-
lyiden avajaistarjoiluja, alempien vuosi-
kurssien leipomia ihania minimuffinsse-
ja ja taidokkaita täytekakkuja.

Kättä hipaiseva pimennysverho, 
hiekan rouhina jalkojen alla, kuulok-
keiden hiostus korvilla.

Tuntoaisti on vaikeampi juttu. Usein 
teoksiin ei sovi koskea. Toisaalta sil-
loinkin, kun teoksen luonne vaatii kos-
ketusta, ovat näyttelyvieraat hieman 
arkoja niin tekemään, kehoituksista 
huolimatta. Liekö kiellot muuttuneet 
tottumuksiksi. Mitä olisivat kuitenkaan 
olleet seinästä pilkistävät koirankuo-
not ilman tuntemusta kylmästä kirsus-
ta? Sitä paitsi rohkeus palkitaan: kun 
uskaltautuu kiertämään kampea, alkaa 
metallilaatikkoon kätketty kaarnalaiva 
purjehtia vakaasti reittiään tuohipur-
jeet pullistellen.

Aina, kun tilaisuus tarjotaan, kannat-
taa siis kääntää vipua, kiertää kampea, 
heittää hernepussi soittorasialle, kis-
kaista kanaa heltasta tai kirjoittaa vies-
tinsä teokseen mukaan.

Olemme siivonneet koko aamun 
vauhdilla. Kaikki on puhdasta ja järjes-
tyksessä, joka roska-astia tyhjennetty. 
Sujuipa ripeästi, ehditään vielä juoda 
kuppi kahvia. Pian ovikello jo soikin 
ja päivän ensimmäinen näyttelyvieras 
saapuu.

Katsomme hätkähtäen toisiamme 
ja tajuamme yhtä aikaa: emme ole 
käynnistäneet mitään näyttelyn lait-
teista – ja niitä riittää. Sieppaamme 
kumpikin kourallisen kaukosäätimiä 
ja syöksymme galleriaan. Kaikki sujuu 
ammattimaisen näköisesti; stereoihin 
asti. Joku on illalla kiertänyt vahin-
gossa äänet täysille. Studion täyttää 
korvia huumaava euroviisuhumppa. 
Asiakas kurkistelee toisesta salista 
hämmästyneen näköisenä.

Näyttelyn äänet

Ensi kuulemalta taidenäyttelyä taustoit-
taa usein hiljaisuus. Galleriatiloissa kuis-
kaillaan ja hyssytellään lapsia. Kaiusta 
ilahtunut vauva kuitenkin kuullostelee 
hihkaisujaan korkeassa tilassa.

Kaukaa kuuluvat liikenteen äänet, 
kaupungin kohina, Näsinpuiston linnun-
laulu. Kuljetusauto peruuttaa piipittäen 
pihaan, koira kulmilla kiskaisee herneen 
nenään ja aloittaa metakan. Grafiikan 
pajalla kumahtaa prässi. Kaikki tämä luo 
kuitenkin rauhoittavan taustan.

Näyttelyjen äänimaisemat ovat sitten 
asia erikseen: puhetta, musiikkia, tuulen 
huminaa, läähätystä, rantaan iskeytyviä 
aaltoja, synnytyslaulua. Jos ääni on oh-
jattu vain kuulokkeilla kuunneltavaksi, 
muuttuu tilanne yllättäen monitahoi-
seksi: yksi on omassa rauhassaan kuu-
lokkeet korvilla, toinen hiljaisuudessa 
katsomassa kuuntelijaa tietäen tämän 
aistimat äänet, kolmas ohittaa koko 
kuuntelukokemuksen, käyttää vapaut-
taan olla osallistumatta.

Kaasupallot on suljettu läpikuulta-
van harsoiseen telttaan. Siellä ne lei-
juvat, liikkuvat hiljakseen ilmavirran 
mukana. Jokaisen naruun on sidottu 
silmäneula painoksi. Neulat hivele-
vät kävijöiden hiuksia. Ilmassa leijuu 

Näyttely  

Kaisa Luukkonen: Keep on dreaming.

Salla Vapaavuori: Lettukone näyttelystä Väärin-
päin kääntynyt serkku, 2013.

on avoinna joka päivä
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aavistus uhkaa. Valaistus vaikuttaa 
usvan takaa kajottavalta auringolta. 
Vaikutelma on aavemainen.

Parin päivän kuluttua alkaa ta-
pahtua kummia: pajan portaikossa 
leijuu pallo. Sitten gallerian peräl-
lä. Kuka niitä kuljettaa ympäriinsä? 
Teoksiin ei saa koskea!

Iltavalvojille arvoitus lopulta selviää. 
Hiljaisella hetkellä yllätetään kaasu-
pallo, joka vaivihkaa yrittää hiippailla 
lainaamon ohi kohti ulko-ovea. Jäljel-
lä olevan näyttelyajan taluttelemme 
karanneita kaasupalloja takaisin telt-
taansa, ystävällisen varovasti kuin ek-
syneitä dementikkoja.

Näyttelyn tila

Tila ja valo lisäävät omat osansa kokonai-
suuteen. Yksi teos voi tarvita runsaasti 
ilmaa ja tilaa ympärilleen pystyäkseen 
hengittämään. Toiset teokset löytävät te-
honsa tiivistettyinä ryppäinä. Katsojakin 
käyttää tilaa. Teoksia voi kierrellä, niihin 
voi ottaa etäisyyttä koko Gallerian mel-

kein kaksikymmenmetrisen matkan tai 
teokseen voi syventyä, läheltä jokaista 
yksityiskohtaa tarkastellen. Valolla ja tilal-
la voi herättää katsojan mielikuvituksen.

Krister Gråhn on kerännyt kuulok-
keet nippuun ja ripustanut ne kes-
kelle galleriaa. Johdot ovat lyhyet. 
Kiusaantuneet kuulokkeensovittajat 
venyttävät ne äärimmilleen yrittäes-
sään lisätä elintärkeää tilaa itsensä 
ja vierustoverin väliin.

Tila aiheuttaa myös tunnereaktioita, 
yllättäviäkin. Liika ahtaus voi tuntua 
pelottavalta eivätkä kaikki uskalla edetä 
siinä. Toisaalta kävi niinkin, että Pavel 
Büchlerin käsitetaiteen avaruus ja tila 
johtivat agressiivisiin purkauksiin: hui-
jausta! Eihän täällä ole mitään!

Oma lukunsa ovat myyntitilaisuudet, 
joissa on tarkoituskin saada mahdolli-
simman laaja valikoima näytille. Joka 
joulukuinen Talo täynnä taidetta -ta-
pahtuma rönsyilee ylös seiniä, täyttää 
ikkunoiden väliset tilat, leviää lattioille 
ja jatkaa sujuvasti matkaansa eteiseen 
ja lainaamoon imaisten katsojan mu-
kanaan. Vieri viereen ripustetut keske-

Ninni Luhtasaari: Värisuihkulähde.

nään erilaiset teokset saattavat viedä 
katsojan mukavuusalueensa ulkopuo-
lelle. Toisaalta tarjonnasta tekee uusia, 
yllättäviä löytöjä.

Näyttelyn valo

Valolla taiteilija lisää näyttelyynsä ulot-
tuvuuksia. Pimeys voi olla turvallista tai 
uhkaavaa. Kohdistetuilla spoteilla voi 
taittaa väriä tai toisaalta saada teok-
sen hehkumaan uudella tavalla. Joskus 
kirkkaasti valaistu galleria voi toimia 
piristysruiskeena, toisessa tilanteessa 
sama asia voi tuntua katsojasta väsyt-
tävältä. Pimeydessä loistava teos kai-
kessa rauhassa tarkasteltuna saattaa 
taas olla piristävä kokemus.

Hyvä näyttely näyttää valmiina itses-
täänselvältä, kevyeltä kuin baletti. Ba-
lettia se onkin: taiteilijan kovalla työllä 
lunastamaa keveyttä ja helppoutta. 
Jokaisen näyttelyn takana on pitkä ja 
raskas työrupeama. Aina tuosta työstä 
ei saa rahallista palkkaa. Taiteilija tekee 
kuitenkin tärkeää työtä. Hyvin tehty 
näyttely on elämys, joka kannattelee 
katsojan arkea pitkälle tulevaan.

On kulunut kolme kuukautta Kaisa 
Luukkosen näyttelystä. Kokonainen 
kesä triennaalia, asuntomessuhulinaa, 
näyttelyitä. Studion seinän takaa löy-
tyy vielä yksi kaasupallo. Siellä se on 

piileskellyt koko kesän.

Teksti: Aila Mäkinen
Kuvat: Anne Paldanius
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Kuvataiteilija Tiina Poutanen on ku-
martuneena suuren aukilevitetyn 
kartonkipaperirullan ylle Takahuh-
din Taidekeskuksen suuressa salissa 
ja hahmottelee hiilellä käsillään sei-
sovaa urheilevaa hahmoa. Hahmon 
pään paikalla on vanerilevy, johon on 
kuvattu mammutin pää.

Takahuhdissa Poutanen on siksi, että 
hän sai Alli ja Allan Salon Erillisrahaston 
työpajastipendin, joka tarjoaa taiteilijal-
le työskentelytilat Takahuhdin Taidekes-
kukseen kuukauden ajaksi.

– Minulla oli tarkoitus hankkia työn 
alla oleville isokokoisille hiilitöilleni riit-
tävän suuri työtila, jollaista itselläni ei 
ole. Isoimmat työt ovat lähes seitsen-
metrisiä ja niiden tekeminen omassa 
työhuoneessani olisi hankalaa.

Samoihin aikoihin Poutanen huoma-
si, että Takahuhtiin oli tarjolla työpajas-
tipendi ja päätti hakea sitä.

– Olen työskennellyt täällä lyhyitä 
jaksoja ennenkin, kun olen tarvinnut 
hiilipiirustuksilleni isoa lattiatilaa ja tääl-
lähän sitä on, Poutanen selvittää.

Sopiva tila ei ollut ainoa syy työhuo-
neen vaihdolle.

– Välillä on myös virkistävää päästä 
irti tutuista kuvioista. Täällä voi tehdä 
ainoastaan töitä ja se on tarkoituskin. 
Tämä on hieno, vanha rakennus ja sel-
laisena hyvin sopiva taiteilijakäyttöön. 
Täällä aika tuntuu pysähtyvän, hän ku-
vailee.

Kaksi projektia 
linkittyvät

Haastattelua tehtäessä juhannuksen 
jälkeisellä viikolla Poutanen valmis-
teli Mammuttiaro ja muut jääkauden 
jälkeläiset -nimistä näyttelyään, jonka 
tiedettä ja taidetta yhdistävä Muodon-

muutoksia -yhdistys järjesti Mikkolan 
Navetassa Pälkäneen Luopioisissa elo-
kuussa. Osa töistä oli esillä myös loka-
kuisilla Tampereen taidemessuilla.

Samanaikaisesti hänellä oli työn alla 
toinenkin projekti. Hän teki kuvitusta 
Pirkko Ukkosen ja Kristiina Manner-
maan kirjaan Jääkauden jälkeläiset, 
joka kertoo Suomen jääkauden jälkei-
sestä eläimistöstä. Projektit linkittyi-
vät toisiinsa, sillä muutama kirjaa 
varten tehdyistä kuvista päätyi 
myös Mammuttiaro-näyttelyyn.

tekee urheilevia mammutteja

Aivan tavallinen taiteilija
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Poutanen esittelee kirjaan tulevaa 
maalaustaan maisemassa tallustavas-
ta mammutinpoikasesta. Mammutin-
poikasen hammas löydettiin taannoin 
rakennustöiden yhteydessä Helsingis-
tä. Poutanen on hahmotellut taustalle 
häivähdyksen löytöpaikasta sellaisena 
kuin se on tänään. Menneisyys ja ny-
kyisyys ovat läsnä samassa kuvassa.

– Tieteellisessä tekstissä on pysyttävä 
tieteellisissä faktoissa eikä pitkälle me-
neviä oletuksia voida tehdä. Taiteellinen 
kuvitus voi olla silloin avuksi ja luoda 
faktojen lisäksi muitakin merkityksiä, 
kun halutaan kertoa millaista olisi elä-
mä tuolloin voinut olla, hän selvittää 
kuviensa roolia kirjassa.

Ensimmäinen eläin

Poutanen esittelee myös maalaustaan 
polttokenttäkalmistosta, jossa on hau-
dattuna vierekkäin koira ja ihminen. 
Koira oli ihmisen tärkein kumppanieläin 
jo tuolloin 5 000 vuotta sitten ja oli ta-
pana, että koira haudattiin yhdessä 
isäntänsä kanssa.

– Ja tässä on ensimmäinen Suomes-
ta löydetty eläin, Tenholan naali, Pou-
tanen innostuu. 

Suomen eläimistöstä on tehty löy-
töjä vasta jääkauden jälkeiseltä ajalta, 
koska jääkerros pyyhki tehokkaasti 
jäänteet sitä edeltävältä ajalta. 

Jääkauden jälkeläiset -kirjaan tulevat 
kuvat Poutanen teki pikagrafiikkateknii-
kalla.  Paperille piirretty kuva skannataan 
tietokoneelle, jolla se väritetään. Sitten 
kuva tulostetaan ja siirretään vanerille 
akryylimediumilla. Kuvan annetaan kui-
vua, jonka jälkeen paperi pestään pois ja 
vaneriin jää vain väripigmentti.

Näyttelytöissään Poutanen jatkoi 
tästä vielä eteenpäin. Hän piirsi hii-
lellä urheilevia ihmishahmoja ja liitti 
niihin osia kirjaa varten tekemistään 
vanerimaalauksista.

Pian hän huomasi tekevänsä urhei-
levia mammutteja, kuten pyöräilevän 
tai käsillä kävelevän hahmon, jolla on 
mammutin pää. Kaikesta päätellen 
Poutanen ei näe kovin suurta eroa ih-
misen ja eläimen välillä. 

– Itse asiassa en näe niillä mitään 
eroa. Ihmisen ja eläimen välinen yh-
teys on ollut minulla jonkinlainen 
kestoteema. Olen tästä keskustellut 
lapseni kanssa, joka väittää, että ih-
minen  on aivan erityinen eläin. No, 
onhan se erityinen eläin samalla ta-

valla kuin sammakkokin on erityinen 
eläin, Poutanen miettii.

Kyvykkäitä eläimiä

Eläimet ovatkin Poutaselle tärkeitä siitä 
päätellen, miten paljon niitä hänen töis-
sään esiintyy: karhuja, valkoisia tiikerei-
tä, leijonia, metsäpeuroja, koiria ja viime 
aikoina myös mammutteja.

– Kuvaan mielelläni isoja, vahvoja tai 
muulla tavoin kyvykkäitä eläimiä. Kuten 
esimerkiksi mäyrää, joka on voimakas-
tahtoinen ja hyvä kaivamaan. Mutta 
olen minä joskus tehnyt lampaitakin, 
Poutanen naurahtaa.

– Jollakin tasolla minun on hel-
pompi samaistua eläimiin kuin 
omaan lajiini. Minua on koko ikäni 
moitittu villistä tai ”eläimellisestä” 
käyttäytymisestä. Ehkä siksi olen 
vähitellen omaksunut itsekin saman 
käsityksen. Olen aina ollut tekemisis-
sä eläinten kanssa ja nytkin meillä on 
useita kissoja. Minulla olisi varmaan-
kin pieni eläintarha, jos perhe sen 
sallisi, hän sanoo.

Kissat hänen maalauksistaan kuiten-
kin puuttuvat.

– Olen yrittänyt monesti liittää kissoja 
mukaan töihini, mutta ehkä ne ovat 
liian lähellä minua. Koska en tie-
dä, miten vähän tiedän karhuis-
ta, voin heijastaa niiden hah-
moihin itseni tai maailman 
syntytaruja ja myyttejä. Sen 
sijaan tiedän, miten vähän 
tiedän kissoista, koska olen 
niiden kanssa koko ajan. 
Ehkä siksi en voi heijas-
taa niihin mitään, hän 
pohtii.

Entä millaisena 
Tiina Poutanen nä-
kee itsensä taitei-
lijana, miten hän 
työskentelee?

– En ole tai-
teilijana ide-
aa rakentava 
tekijä, kuten 
jotkut tunte-
mani taitei-
lijat, joilla on 
selkeä idea tai 
jopa filosofia jo 
etukäteen mie-
tittynä.

– Työtä tehdessäni 
en oikeastaan ajatte-

le, en ainakaan analysoi mitään, koska 
silloin en pystyisi tekemään tarpeeksi 
naivisti tai röyhkeästi. Suljen silmäni ja 
annan kuvien tulla mieleeni ja sen jäl-
keen vain siirrän ne teokseen. Vasta kun 
työ on tehty ja aikaa on kulunut, näen 
sen ikään kuin ulkopuolelta. Saatan sil-
loin huomata mitä merkityksiä siihen 
on siirtynyt ja mitä polkuja pitkin olen 
päätynyt lopputulokseen, hän kertoo.

Tavallinen  
taiteilija

Poutanen sanoo taiteen tekemisen ole-
van hänelle yksi versio uskonnon harjoit-
tamisesta, vaikka ei uskovainen olekaan.

– Tämä ammatti kai vaatii, että on 
jollakin tavalla uskonnollinen, pyhyy-
den kokemukseen taipuvainen mie-
lenlaatu. Pyrkimys luoda pyhä tila, 
jokin pintatason murtuma, Poutanen 
miettii, puhkeaa sitten hänelle omi-
naiseen hersyvään nauruun ja väittää 
olevansa aivan tavallinen taiteilija.

– On ihana ja lohdullinen ajatus olla 
tavallinen. Käytän tavallisia, perinteisiä 
tekniikoita. Piirrän hiilellä tai maalaan 

"Mammutti pyöräilee", hiilipiirros kartongille ja 
sekatekniikka vanerille 150 x 230 cm, 2013.
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Tampereen Taiteilijaseuran 
edesmenneen taiteilija-

jäsenen Allan Salon ja 
hänen puolisonsa Alli Salon 

rahaston pohjana on hei-
dän testamentissaan seu-

ralle jättämä omaisuus.
Vuonna 1982 perustetusta 

rahastosta on jaettu Tam-
pereen Taiteilijaseuran 

jäsenille rahastipendejä ja 
näyttelystipendejä Tai-

dekeskus Mältinrantaan. 
Vuodesta 2012 alkaen on 

jaettu myös työpajastipen-
dejä Taidekeskus Mältinran-

taan ja 2013 alkaen Taka-
huhdin Taidekeskukseen. 

Alli ja Allan Salon
Erillisrahasto

öljyllä, mieluummin puulle kuin kan-
kaalle. Käytän myös paljon tietoko-
netta, tosin vain värittämiseen. Melko 
tavallista sekin, hän sanoo.

Tavallista lienee sekin, ettei Tiina 
Poutasen luova työ rajoitu vain kuvatai-
teeseen. Viime vuonna hän debytoi ru-
noilijana kirjallaan ”Eläimet liikkuvat il-
maiseksi”. Seuraava kirja on jo työn alla.

–Sain pienen apurahan, jonka avul-
la kirjoitan puutarhakirjaa. Olen aina 
halunnut kirjoittaa puutarhanhoi-
dosta! En kuitenkaan kirjoita yksityis-
kohtaisia ohjeita, vaan yleisemmin, 
esseemäisesti, hän kertoo. 

Lopuksi pakollinen ja ajankohtai-
nen kysymys: Mitä mieltä Tiina Pou-
tanen on TAMKin aikeista lopettaa 
kuvataiteen opetus.

–Se olisi idioottimaista. TAMKin ku-
vataiteen koulutusohjelma on vetovoi-
mainen ja yksi Suomen parhaista taide-
kouluista. Ollakseen kulttuurikaupunki 
Tampere tarvitsee taidekoulun. Toivon  
tamperelaisten poliitikoiden tekevän 
jotakin. En oikein usko, että nämä opis-
kelijoiden ja taiteilijoiden protestit pal-
jonkaan ratkaisevat tässä asiassa. 

Teksti ja kuvat: Pertti Peltonen

Marja-Liisa Torniainen:
Elämäntapana taide

Kuvataiteilija Marja-Liisa Torniai-
nen on kirjoittanut kirjan Hälläpyö-
ränkadun taiteilijatalosta ja sen tai-
detta tekevistä asukkaista. Kirja on 
samalla kuvaus henkilökohtaisesta 
tutkimusmatkasta talon historiaan. 
”En katsele aihetta ulkopuolisena, 
vaan katson ateljeen ikkunoista ulos”, 
kiteyttää tekijä näkökulmaansa.  

Idea kirjan kirjoittamiseen sai al-
kunsa v. 2004, jolloin ilmestyi Kale-
van kaupunginosasta kertova teos. 
Tässä taloa käsiteltiin niukasti, vain 
yhden kuvan verran. Torniaisen mie-
lestä talo ansaitsi tulla paremmin 
esitellyksi, sillä olihan ateljeetalo 
oleellinen osa Kalevan kaupungin-
osaa ja merkittävä osa Tampereen 
kulttuurielämää. Ja selväksi oli tullut 
sekin, ettei taloa juurikaan tunnet-
tu. Jopa naapurit olivat epätietoisia 
talon todellisesta käyttötarkoituk-
sesta, vaikka se oli toiminut taiteili-
japerheiden työskentely- ja asuinti-
lana jo puoli vuosisataa.

Torniainen ryhtyi taustatyöhön 
tutkimalla arkistot ja kaiken sen 
materiaalin, mitä talosta oli kos-
kaan kirjoitettu. Kirjan teko pääsi 
todella käyntiin v. 2007 myönnetyn 
apurahan turvin. Hän käsittelee 
kirjassaan seikkaperäisesti talon 
suunnittelun ja rakentamisen eri 
vaiheita ja rahoitusta, josta vasta-
sivat Tampereen Taiteilijaseura ja 
Tampereen Taideyhdistys yhdessä 
Tampereen kaupungin kanssa.

Marja-Liisa Torniainen on haas-
tatellut suuren joukon ihmisiä kir-
jaansa varten, mm. vanhemmasta 
polvesta Unto ja Aino Hietasen, 
Kimmo Kaivannon ja Taisto Toi-
vosen. Ääneen pääsevät niin talon 
asukkaat kuin heidän lapsensakin: 
Juha Merta ja Riitta Kotilainen 
muistelevat lapsuuttaan ja leikki-

tovereitaan taiteilijatalossa. Erityisesti 
Taisto Toivosen haastattelu on ollut 
merkittävä ja hänen kokemuksensa 
ja muistonsa ovat päätyneet kirjaan 
elävinä kuvauksina talon varhaisista 
vaiheista. Monenlaisista sattumuksista 
huolimatta asukkaiden kesken on aina 
tunnettu vahvaa yhteisöllisyyttä.

Elämäntapana taide on kuitenkin 
ensisijaisesti kirja talon nykyisistä asuk-
kaista ja heidän tekemästään työstä. 
Kirja rakentuu visuaalisuudelle sisältä-
en runsaasti kuvia teoksista ja siitä ym-
päristöstä missä niitä tehdään. Kuvat 
tuovat esille taiteilijan arjen aidon ja 
konstailemattoman tuntuisena.

Hälläpyöränkadulla asuu ja työs-
kentelee tällä hetkellä kymmenen tai-
teilijaa. Torniainen esittelee taiteilijat 
heidän taiteensa kautta analysoiden ja 
pohtien teosten herättämiä ajatuksia ja 
viittauksia eri lähtökohtiin. Hän avaa nä-
kökulmia teosten tulkitsemiseen myös 
sellaiselle lukijalle joka ei aikaisemmin 
ole perehtynyt nykytaiteeseen. Kaksi-
kielisenä kirja on myös hyvä esittelyteos 
tamperelaisesta taiteesta. 

Kirja sisältää arkkitehti Jorma Mu-
kalan katsauksen Suomeen rakennet-
tujen ateljeetalojen arkkitehtuuriin 
ja tyylipiirteisiin 1800-luvulta lähtien. 
Tampereen ateljeetalo valmistui 1961 
ja sen suunnittelivat arkkitehdit Ola-
vi Suvitie ja Taito Uusitalo. Mukalan 
mukaan ateljeetalo on 1950-lukulaista 
pehmennettyä modernismia, joka so-
peutuu Kalevan kaupunginosaan har-
monisesti. Talolla on ilmeinen esikuva, 
Espoon taiteilijatalo, joka valmistui 
1955 Aulis Blomstedtin suunnittele-
mana. Tampereella haluttiin rakentaa 
kaksi kerrosta päällekkäin ja siten luo-
da yhtenäistä kaupunkikuvaa.

Elämäntapana taide tuo esille taitei-
lijan näkökulman juhlavuottaan viettä-
vän talon julkaisuna. Se puolustaa sel-
laista maailmaa, jossa on tilaa taiteelle 
tarjoten vastakohdan suorituskeskei-
selle ja materialistisia arvoja palvovalle 
nykykulttuurille. Marja-Liisa Torniaisen 
mielestä taiteilijaksi ryhtyminen ei ole 
valinta, vaan tulos lahjakkuuden suun-
tautumisesta ja taipumuksista. Vaikka 
asenteet yhteiskunnassa ovat koventu-
neet entisestään, hän haluaa korostaa 
taiteilijan ammatin erityispiirteitä. 

Teksti: Helinä Huotari
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Tampereen Taiteilijaseura sai keväällä 
vieraakseen nuoren tanskalaisen tai-
teilijan Liv Maria Henningin. Hän oli 
kuukauden ajan tuttu näky Taidekeskus 
Mältinrannan yläkerran grafiikanpajal-
la osana taiteilijavaihtoa Fyns Grafis-
ke Verkstedin kanssa. Henning oli nyt 
ensimmäistä kertaa Suomessa, mutta 
pohjoinen on kiehtonut häntä aina.

– Olen aina ollut kiinnostunut  poh-
joisista seuduista ja olen työskennellyt 
muun muassa. Grönlannissa. Suomes-
sa halusin kokea vuodenaikojen vaih-
tumisen, sillä Tanskassa se on paljon 
vähäisempää. Ja tietenkin olen tehnyt 
myös töitä, koska sitä varten tänne tu-
lin, Henning muistaa sanoa.

Grafiikanpajalla Henning keskittyi 
etenkin litografioiden työstämiseen ja 
akvatintatöihin.

– Olen kehitellyt uusia ideoita yh-
distelemällä eri tekniikoita ja kokeillut 
jonkin verran myös itselleni aivan uusia 
tekniikoita, Liv Maria Henning kertoo. 
Hän tutustui vierailullaan myös joihin-
kin suomalaisiin taiteilijoihin. 

– Aikaisemmin en tiennyt paljonkaan 
suomalaisesta taiteesta. Tunsin joitakin 
Hugo Simbergin töitä, mutta en juuri 
muita. Olikin hienoa käydä Tuomiokir-
kossa ja nähdä hänen kiehtovia töitään 
oikeassa ympäristössään, hän innostuu.

Taiteilijana Henning on varsin mo-
nipuolinen. Kuvataiteen lisäksi hän on 
tehnyt mm. graafista suunnittelua ja 
valokuvausta, kuvittanut ja suunnitel-
lut kirjoja sekä tehnyt painotöitä. Hän 
on opiskellut Tanskan kuninkaallisen 
taideakatemian designkoulussa, On-
tario college of arts and designissa To-
rontossa sekä Kööpenhaminan yliopis-
ton taide- ja kulttuuri-instituutissa.

– Pidän kovasti taiteen tekemiseen 
liittyvästä käsityötaidosta. Esimerkiksi 
painotöihin liittyvä hidas ja monivai-
heinen prosessi on minusta erityisen 
kiehtova. Sitä voi koskaan täydellisesti 

hallita, sillä työprosessin aikana mikä ta-
hansa voi mennä vikaan, hän kuvailee.

Käsitetaidekaan ei ole vierasta. 
Hän on tehnyt Fanni Baudon kans-
sa Supertid-projektin, jossa he tutki-
vat ajan käsitettä ja miten eri ihmiset 
sen kokevat. Tuloksena oli Henningin 
suunnittelema samanniminen kirja, 
jossa design ja taide yhdistyvät.

Entä millaisena taiteilijana Liv Maria 
Henning näkee itsensä?

– Olen nuori taiteilija, joka ei vielä 
tiedä millainen taiteilija hän on. Se on 
ainoa rehellinen vastaus tällä hetkellä, 
hän naurahtaa.

Aivan koko kuukautta Henning ei 
Mältinrannan grafiikanpajalla viettänyt.

– Olen matkustellut aika paljon eri 
puolilla maata. Tutustuin Kanadassa 
opiskellessani suomalaisiin taiteilijoihin 
ja kävin heidän kesämökillään lähellä 
Saloa. Kävin myös vaellusretkellä Seit-
semisen kansallispuistossa, mutta Lap-
piin en enää ehtinyt. Ehkä sitten toisella 
kertaa, hän lupaa.

Teksti ja kuva: Pertti Peltonen

Liv Maria Henning  

taiteilijavieras Tanskasta
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Me Taide Pop Up -ryhmän taiteili-
jat kutsumme itseämme Populeiksi. 
Olemme joukko oman ammattinsa 
kehittämisestä ja taiteilijana toimeen-
tulemisesta kiinnostuneita työkaverei-
ta. Ryhmässämme on mukana hyvin 
erilaisia taiteilijoita, mutta jokainen on 
yhtä arvokas riippumatta taiteilijauran 
pituudesta, iästä, sukupuolesta tms. 

Populit eivät kyseenalaista toistensa 
taiteellista tuotantoa. Arvostelun sijaan 
pyrimme kannustamaan ja antamaan 
palautetta rakentavassa hengessä.  Jo-
kainen ryhmän taiteilija on mukana sa-
malla taloudellisella vastuulla ja riskillä: 
kaikki toimivat yksityisinä yrittäjinä 
mutta ryhmän parhaaksi.

Toteuttamamme projektit ovat olleet 
antoisia, mutta myös raskaita ja aikaa-
vieviä, sillä populitoiminta edellyttää 
aktiivista osallistumista sekä projektien 
valmisteluun että toteutukseen. Yhdes-
sä touhuaminen kuitenkin mahdollistaa 
taloudellisten riskien hajauttamisen. 

Ryhmähenkeemme ja ideologiaam-
me kuuluu keskinäinen luottamus ja 
kunnioitus: luotamme, että jokainen 
tekee oman osuutensa ja tukee muita. 

Kukaan ei pelaa 
vain omaan pus-
siinsa eikä ryhmän 
jäsenten kesken 
käydä kilpailua. 

Tarkoituksemme 
on rohkaista esi-
merkillämme mui-
takin taiteilijoita.

Menneeseen 
kesään mahtui 
kolme hyvin eri-
laista tempaus-
ta. Toukokuussa 
starttasimme Tai-
deRäTTäRIn, joka 
lievitti pirkanmaalaisten taidepulaa 
elokuuhun saakka. TaideRäTTäRIn 
saattoi tilata puhelinsoitolla ilman os-
tovelvoitetta kotiin, työpaikalle tai yl-
lätykseksi syntymäpäiväjuhliin. Auto 
kätki sisäänsä yli sata teosta, joista 
osa oli valmiiksi kehystettyjä. 

Kesän aikana TaideRäTTäRI hoiti tois-
takymmentä taidekeikkaa. Kaikkiin 
tapahtumiin, joihin meitä pyydettiin, 
emme ehtineet mukaan. TaideRäTTäRI 
viettää parhaillaan talviunia tallissaan. 
Kevätaurinko kertokoon, onko RäTTä-
RIlle tiedossa jälleen kesätöitä.

Heinäkuussa Populit viettivät kaksi 
viikkoa Porissa jatsinhuuruisissa mei-
ningeissä. Vuokrasimme rähjäisen liike-
huoneiston parin kivenheiton päästä 
jazzkadulta. Parin päivän aikana tehtiin 
pintaremontti, jonka jälkeen sinne kii-
kutettiin Tampereelta satoja teoksia.

Ennakko-oletuksemme teosmyynnis-
tä ei ollut erityisen toiveikas. Olimme 
varautuneet suuriin ihmismääriin, oli-
han Putiikkimme tärkeimmän kulku-
väylän varrella, mutta oletimme lähinnä 
pienikokoisen grafiikan käyvän kaupak-
si. Arvelimme jazzvieraiden keskittyvän 
musiikkiin ja jazzkadun tarjontaan.

Pori osoittautui kuitenkin vetovoi-
maiseksi taidekaupungiksi. Paikalliset 

ja mökkiläiset löysivät meidät nope-
asti lehdistön avustuksella. Valtaosa 
parista sadasta myydystä teoksesta 
jäi Satakuntaan, ja joukossa oli kaiken 
kokoisia ja hintaisia teoksia.

Jazzien kupliva tunnelma tarttui ja 
Putiikkia pidettiin auki yömyöhään. 
Varsinaisen liiketilan lisäksi vuokra-
simme edullisen yksiön Putiikin hen-
kilökunnan asuinpaikaksi. 

TaideRäTTäRI teki kesän jäähyväis-
keikan Tampereen Hämeenpuiston 
Puistofiestassa elokuussa. Siinä missä 
kesän muut projektit olivat olleet peit-
telemättömän kaupallisia, oli Fiestan 
TaideVarikolla tarkoitus tehdä ryhmän 
taiteilijoita tutuiksi. Jaoimme satamää-
rin flyereitä, esittelimme teoksiamme 
ja kerroimme eri tekniikoista.

Sää suosi tapahtumaa ja puistossa 
kulki tuhansittain ihmisiä. Fiilis oli hyvä, 
ja tapahtuma oli maksuton, joten vähäi-
nen myynti ei painanut mieltä. Jälleen 
kerran oli kivaa yrittää tehdä taiteesta 
helposti lähestyttävää. 

Pia Feinik,  
FM (kulttuuripolitiikka), kuvataiteilija

Kuva: Tiina Huhtinen-Siistonen

Populikesä

Pia Feinik
Heta Laitakari
Pälvi Hanni 
Tiina Huhtinen-Siistonen
Marianne Laiti 
Janne Laine  
Hannamari Matikainen 
Anne Mäkelä 
Johanna Pihlajamaa 
Annu Salminen 
Katri Heinänen 
Virve Lilja 
Sauli Iso-Lähteenmäki

Taide Pop UP 
-taiteilijat 

Kolumni
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Sanni Seppä: yksityiskohta teoksesta ”Matkamuisto”, 
2013, kangasväri paidalle. Teokseni ovat lähes aina 
henkilökohtaisia. Tällä hetkellä työstän uutta teos-
ta muistelemalla vuosia sitten tekemääni matkaa 
Amerikan Montanaan. Maalaan muistoni kangasvä-
reillä kirpputoripaitoihin. 

4.1.-21.1. 
Galleria:  Matti Hap-
ponen, Mika Heino-
nen, Kari Lohko
Studio: Kaija Hinkula
  
25.1.-11.2. 
Galleria: Katja Härkki
Studio: Sanni Seppä

15.2.-4.3.
Galleria: Tiina Kaisa  
Leppänen
Studio: Päivi Saarikoski
 
8.3.-25.3.
Galleria: Saija Kivikangas
Studio: Paula Puoskari

29.3.-15.4. 
TAMK, kuvataide 

19.4.-6.5. 
Galleria: Henna Aho
Studio: Erno Peltonen

10.5.-27.5. 
Galleria: Jussi Pyky 
ja Lasse Ursin
Studio: Joona Pakkanen

31.5.-17.6. 
Galleria: Miss Kompro
Studio: Heli Hoffrén

Kaija Hinkula: Nimetön, 2013, öljy mdf-levylle.  
Teoksissani maali liikkuu levyn pinnalla lyhyen 
hetken jättäen jälkiä erilaisin välinein toteute-
tusta maalausprosessista. Levyn pinnalle muo-
dostuva liike tallentuu intuitiivisiksi muodoiksi. 

Mika Heinonen: Lähteellä (Vincentille),  2013, akryyliku-
pu, siirtoteksti, vanha nahka, 22 kr. lehtikulta, savi, teräs. 
Heinosen uusimpien teosten pääosan muodostaa sarja 
kunnianosoituksia Vincent van Goghille. Leikinomaisen 
kepeyden alta voi löytää ajatuksen keinoin tavoitettavia 
syvänteitä.

alkuvuosi 2 0 1 4

Katja Härkki: Alku, 2013, öljy ja akryyli mdf levylle, 130 x 
160cm. Käsittelen teoksissani luontoaihetta intentionaa-
lisesti maalaten öljy- ja akryylivärein. Maalaukseni raken-
tuvat unenomaisten näkyjen, soljuvan maalausjäljen ja 
symboliikan ympärille. 

Taidekeskus  
Mältinranta  



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

vapaa 

pääsy

Saija Kivikangas: Nro 021112, Akryyli ja öljy 
vanerille, 270 x 245 cm, 2012. Teksti/ Se ei 
esitä./ Se On.

Henna Aho: Avaruus 3, 2012, akryyli ja öljy kankaalle. Näyttelyn pohja-
na ovat maalaukset, jotka eivät koskaan tulleet valmiiksi. Näistä kiila-
puistaan irroitetuista maalauskankaista, (de)konstruoiduista ‘umpiku-
ja-teoksista’, taiteilija valmistaa uudenlaisia maalauksia ompelemalla 
‘muotoutumattomia’ maalauksia yhteen.

Päivi Saarikoski : Mystery, 2013,  akryyli- ja 
öljyväri kankaalle, 89 x 89 cm. Useiden maa-
lauskerrosten luominen on ominaista töille-
ni. Eläimet ovat olleet viime vuosina merkit-
tävässä roolissa töissäni. Eläinhahmot voivat 
erilaisia, kipeitäkin tarinoita ilman liiallisen 
alleviivauksen pelkoa.

Miss Kompro : Area 2012 
sarjasta Ruumisremix, öljy 
kankaalle, 170 x 130. Malli-
en ja maalausaiheiden va-
linnassa olen kiinnostunut 
kehonkielen muodoista: 
epäasennoista ja eleistä, 
ristiriitaisista sanomista, 
vaikkapa vammaisuudesta 
tai kontekstisidonnaisuu-
desta johtuvista. Muoto-
kuvani ovat miksattuja rin-
nakkaisversioita todellisista 
ihmisistä. 

Joona Pakkanen : Princip-
les, 2013, akryyli ja guassi 
paperille, 136 x 97 cm. 
Joona Pakkanen (s. 1984) 
maalaa ja piirtää vaihte-
levin tekniikoin erilaisille 
materiaaleille.

Tiina Kaisa Leppänen: Taivaan paino, 2013, öljy 
koivuvanerille, 200 cm x 60 cm. Leppänen maa-
laa ulkona öljyväreillä koivuvanerille. Teokset on 
maalattu Tampereella ja Lapinlahdella. Lähtökoh-
tana on havainto, joka muuttuu työskentelyn ai-
kana ekspressiiviseen ja abstraktiin suuntaan.

Paula Puoskari: Päistikkaa (lama), 2013, akryyli ja 
naulat, 225 x 70 cm. Maalauksia ja jättiläisiä. Kan-
kaalle, paperille ja ilmaan. Etsin maalauksissani 
ilmaisua, joka pitää karheaa kauniina, inspiroituu 
primitiivisestä pelkistyksestä ja kuiskailee perin-
teen kanssa. 
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Ismo Jokiaho 
Anja Härkönen
Miina Laine
Joulusalonki, AvaraTaide
Frida Moukulainen

5.10.-24.10.
26.10.- 7.11.
9.11.-28.11.
30.11.-21.12.
4.1.-23.1.2014

Rongankatu 1, Avoinna ti-su klo 12-18
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Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014

www.taidevari.fi

Tampereen Taiteilijaseuran taiteilijoiden teoksia 
7.12.-22.12.2013 
25.4. - 18.5. 2014

Taidekeskus Mältinrannassa
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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

lasikuitu - savi - plastoliini - kipsi - silikoni - lateksi

Tuomiokirkonkatu 21 Tampere,  puh 03- 222 9233

HARRASTE OY

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

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



Taidekeskus 
Mältinranta

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

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

        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.

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

Palveluja :


