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Kansa haluaa taidetta
Täydellinen ympyrä kiittää sekä ilmoitusten antajia että lehden tekijöitä
- teidän ansiostanne ympyrän sulkeutuminen ei ole näköpiirissä.
Keskeisenä teemana lehdessä on
tällä kertaa kuratointi käsittäen muun
muassa Pirkanmaan Triennaalin 2015
kuraattorin Sirpa Joenniemen kotoisen esittelyn ja ”pöydän antimia”
kuratointikeskusteluun. Sara Hildénin
museon tuore johtaja Päivi Loimaala
kertoo kuulumisiaan.
Listasin myös ajankohtaisia asioita kuten prosenttiperiaate, näyttelykorvaus taiteilijoille (kokeilu),
toimeentuloselvitykset... Näyttäviä
ja lupauksia antavia otsikoita, mutta toistaiseksi pieniä tekoja.
Kohonneet työtilojen vuokrat ahdistavat kuvantekijöitä, loukkaavana koetaan myös yllätyksenä tulleet sisäänpääsymaksut esimerkiksi Tampereen
taidemuseoon. Myönteistä on, että kesäyliopiston tarjoama kuvataideopetus
on herättänyt opinhaluiset. Kursseja järjestetään Taidekeskus Mältinrannassa.
Kulttuurisektorin säästövelvoitteet purevat kuvataidettakin Tampereella; TR1 loppuu, Rupriikki
siirtyy Museokeskus Vapriikkiin,
Pirkanmaan 6. Triennaalin tiukka
budjetti on suunnittelua ohjaava
ja määräävä tekijä, kaupungin ja
museoiden niukat taidehankinnat
muistuvat mieleen... unohdinko jotain? Mutta ei hätää sittenkään...

Ornamon tuoreen selvityksen mukaan jopa 83 % yleisöstä haluaa taidetta
seinilleen, mutta on epätietoinen mistä
sitä saa. Yleisön kohtaaminen ja taiteen
saavutettavuus koetaan ongelmalliseksi. Pitäisikö siis olla Taide-kioskeja, joista on helppo hankkia kohtuuhintaisia
teoksia ohikulkiessa. Tai kenties ostaa
majoituksen yhteydessä hotelligalleriasta tai helposti netistä tilaamalla? Miten saadaan uusia ystäviä kuvataiteelle? Mistä jatkossa löytyy intohimoisia
näyttelyissä kävijöitä ja taiteen ostajia,
ehkäpä tulevia mesenaatteja?
Tunnettu on Vexi Salmen tarina, jossa intohimoisen kuvataiteen ystävän
taidehankinnat ovat paisuneet ajan
saatossa. Hän on kertonut jatkavansa
tekstien nikkarointia, koska tarvitsee
edelleen rahaa taiteen hankintaan. Hänen Hämeenlinnan taidemuseolle lahjoittamastaan kokoelmasta on tullut
merkittävä osa museon vetovoimaa.
Museo on esitellyt menestyksellisesti
mesenaatin kokoelmaa, ja näyttelyn
suosio on ollut taattu.
Museot kilvoittelevat hyvillä (ja kalliilla) näyttelyillä ja tavoittelevat korkeita
kävijämääriä. Kuka on suurin ja kaunein?
Ateneumin jälkeen Suomen toiseksi suurimman yleisön sai Vapriikin vuoden 2013
noin 190 000 vierailijallaan, mikä selittynee onnistuneella näyttelypolitiikalla
(Terrakotta-näyttely) ja markkinoinnilla.
Kiasma tippui tuolloin kolmanneksi. Hyvä
Tampere.

Meganäyttely on kallis ja kulut sen
mukaiset, mutta eihän museon voittoa tarvitse tuottaakaan, vaan esitellä
taidetta runsaalle yleisölle. Sara Hildénin museo on jatkanut raskaan sarjan
laadukkailla näyttelyillä, viimeisimpinä
Ellen Gallagher, Andy Warhol ja nyt
Marika Mäkelä, joihin myös yleisöä on
saatu runsaasti. Hieno juttu.
Poimin vielä osuvan ja ajattoman kuvauksen vuodelta 1906.
”Suuren yleisön taidekasvatuksen edistämiseksi ja sen taiteellisen sivistyksen kohottamiseksi tehdään nykyään kaikkialla
innokasta työtä. Tarkoituksena on koettaa
herättää kansassa - olosuhteista riippuen
tietysti etupäässä kaupungeissa - samanlaista harrastusta kuvaamataiteisiin kuin
sillä on jo kirjallisuuteen ja soitantoon.
Muissa maissa pyritään tähän päämäärään varsinkin kahta tietä: opastamalla
yleisöä suuremmissa joukoissa taidekokoelmissa sekä toimittamalla selittävää
käsikirjallisuutta yksityisten kokoelmissa
kävijöiden tarpeeksi. ”(Fred. J. Lindström,
1906, Kuvaamataiteet ja yleisö.)
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Atlantis II.
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Kannessa Jenni Yppärilän
Ravintola-Pub-Yökerho
(Mänttä) 2014.
Sanni Seppä, Lullaby.
Sanni Seppä, Jenni Yppärilä, Markku Arantila ja
Hannu Riikonen keskustelevat kuratoinnista s. 14.
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Vuoden alusta Sara Hildénin taidemuseon johtajana
toiminut Päivi Loimaala toivoo, ettei näyttelytoimintaa tarvitsisi rajoittaa tilanpuutteen takia. Päivi Loimaala on työskennellyt museossa jo vuodesta 1986, jolloin
hän tuli taloon amanuenssiksi. Hän kertoo Sara Hildénin säätiön alun perin noin 2500 teosta sisältäneen
kokoelman kaksinkertaistuneen museon olemassaolon aikana. Museo avattiin yleisölle 1979.
– Museon toiminta lähtee kokoelman pohjalta. Samalla tavalla
kuin Sara Hildén hankki ajankohtaista taidetta 1960- ja 1970-luvuilla, kokoelmaa kartutetaan tänäkin päivänä, myös ulkomaisen
taiteen osalta. Jatkuvuuden vuoksi säätiö hankkii teoksia myös
kokoelmaan kuuluvilta taiteilijoilta. Esimerkiksi Kimmo Kaivannolta on kokoelmassa 128 teosta, Loimaala kertoo.

Perinteiset menetelmät
aina ajankohtaisia

Museossa on tällä hetkellä esillä Marika Mäkelän näyttely, joka
on viimeisin museon retrospektiivisten näyttelyiden sarjassa.
– Näen edelleen merkityksen maalaamisessa kankaalle, mutta myös
kaikessa muussa, mitä se tänä päivänä voi olla, toteutettuna erilaisilla
tekniikoilla, materiaaleilla, kaivertaen, rakentaen, Loimaala sanoo.
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– Esimerkiksi Marika Mäkelä puhuu
viimeisimmistä maalauksistaan ns. rakennettuina maalauksina. Hän on viime vuosina käyttänyt paljon puupohjaa, jolle hän on kaivertanut ja mennyt
ikään kuin sisään. Vastaavasti hän myös
rakentaa pinnan päälle. Ja kuitenkin
koko ajan kyse on maalauksesta. Tässä
näyttelyssä varhaisin teos on kokoelmateos vuodelta 1976.
Loimaala uskoo, että taiteen
tekemisessä perinteiset menetelmät pysyvät ajankohtaisina.
– Maalauksen
merkitys
on kasvanut, maalauksia
on enemmän kuin jokin
aika sitten. Uskon maalaukseen, mutta myös veistoksiin ja piirustuksiin.
Piirustus tavoittaa usein
asian ytimen yksinkertaisen tekniikan kautta.
Taiteen kentässä on tietenkin
paljon kokeellista ja uutta, ja kaikelle
on myös paikkansa. Kun resurssit ovat
rajalliset, niin on keskityttävä johonkin, ja silloin tämä uusin ja kokeellisin
on rajattu toimintamme ulkopuolelle,
myös säätiön hankinnoissa.

Tilat kaipaavat
uudistusta

Sara Hildénin säätiön kokoelmassa on
maalauksia, veistoksia, piirustuksia ja grafiikkaa, mutta ei esimerkiksi valokuvia.
– Se johtuu osittain siitä, että kiinteistö ei sovi valokuvan esittämiselle, valoa
on liikaa. Rakennus ylipäätään ei enää
vastaa sellaisia standardeja, mitä tänä
päivänä uusi museo pystyy tarjoamaan.
– Tiloja videotaiteen esittämiselle
ei myöskään ole. Tällä hetkellä ainoa
videotaiteen esittämiseen soveltuva
galleriamme on tilanpuutteen vuoksi
varastona. Varastokäytössä on myös
grafiikan esittämiseen tarkoitettu
galleria, Loimaala kertoo. Hän toteaa
tilakysymyksen olevan vaikea.
– Tosiasia on, että meillä tilat eivät
vain riitä. Kun on olemassa näin hieno
kokoelma kuin meillä on, se ansaitsi-
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si olla enemmän esillä kuin mihin on
mahdollisuus. Mikään kokoelma ei
ole elävä ilman siihen liittyvää näyttelytoimintaa. Sitä kautta se muuttuu
eläväksi: suhteessa uusiin tekijöihin,
uusiin teoksiin. Meillä ei ole mahdollisuutta pitää kokoelmaa koko ajan esillä ja järjestää samanaikaisesti vaihtuvia näyttelyitä, Loimaala sanoo.
Kun museorakennus avattiin yleisölle
1979, teokset olivat suhteellisen pienikokoisia, mutta nyt tilanne on toinen.
– Tämä talo on tehty klassikoille,
Loimaala toteaa.
– Rakennuksen tekniset ratkaisut eivat vastaa ajan vaatimuksia. Kysymys
on nyt siitä, onko olemassa edellytykset laajentaa tätä museorakennusta vai
saada uudisrakennus johonkin muualle.
Jotta tällä museolla olisi elämisen edellytykset, niin jotain on tehtävä.

Huvipuisto naapurina
tuo haasteita

– Johtokunnan tämän hetkinen kanta
on se, että museolle etsitään paikkaa
ensisijaisesti jostakin muualta. Ajatusta
nykyisen rakennuksen laajennuksesta ei
ole hylätty, mutta silloin toiminnan edellytykset täytyy turvata, Loimaala sanoo.
– Nykyisen rakennuksen laajennusta puoltaa se, että tämä on äärimmäisen kaunis paikka: kaikki taiteilijat
ja ulkomaiset vieraat ovat ihastuksissaan, kuten myös asiakkaat. Talo
on Suomessa ainoita taidemuseorakennuksia, jotka on rakennettu ainoastaan museotoimintaa varten, ja
edustaa aikansa arkkitehtuuria. Mittasuhteet toimivat, tänne tulee kaunis valo pohjoisesta ja idästä. Juuri
äskettäin eräs ulkomaalainen taiteilija pysähtyi sivelemään betoniseinää
ja sanoi, että ”tämä on kyllä todella
hieno”. Asioilla on hyvin monta erilaista puolta, Loimaala puntaroi.
Huvipuiston yhteydessä toimiminen
tuo myös omat haasteensa.
– Jos huvipuiston portti on kiinni ja
joudut portilla selittämään, minne olet
menossa, niin museo ei kutsu tai toivo-
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nöksineen voivat lähtökohtaisesti
olla aika pienen yleisön tekstejä.
Mutta itse katsomistilannettahan se
ei muuta, Loimaala toteaa.
– Olemme viime vuosina lisänneet
myös salitekstejä, joiden kautta katsoja
voi tutustua teoksiin, vaikka ei olisikaan
mukana opastuksessa. Meillä käy paljon päiväkotilapsia ja koululaisia, joille
kaikille pyritään järjestämään opastus,
kertoo Loimaala.
Tampereen alueelta tuleville opastus
on ilmainen.
– Opastus on palvelu, jota pidämme
tärkeänä. Oppaalle tilanne on hedelmällinen: palaute on välitön, tiedät heti
mikä toimii ja mikä ei.

Warhol ja Gallagher
kiinnostivat
ta tervetulleeksi. Ja vaikka viitoitusta
on yritetty kehittää, niin siitä huolimatta se kielteinen palaute mitä saamme,
käsittelee museon löytämistä, tänne
pääsemistä, Loimaala kertoo.
– Sara Hildén halusi museon aikanaan huvipuiston lähelle sillä perusteella, että se tuo ihmisiä museoon. Mutta
tosiasiassa huvipuistoyleisö on kuitenkin jossakin määrin toisenlaista kuin
taidemuseoyleisö. Huvipuistoyleisö tulee ensisijaisesti viihtymään laitteissa ja
viettämään lomapäiviä lasten ehdoilla.
Tietenkin osa huvipuistokävijöistä tulee
myös taidemuseoon, mikä on hienoa.
On myös se osa taideyleisöä, joka jättää
tulematta, koska kokee sijainnin haasteelliseksi.

Avaimia teoksiin
tekstien kautta

Sara Hildénin taidemuseon kävijäkunta
on laajakirjoinen.
– Pyrimme tiedottamisen ja kohdennetun opastuksen kautta tavoittamaan
erilaiset ryhmät. Yleisöä ei pidä aliarvioida. Museokävijät osaavat katsoa, arvioida, nähdä. Joillekin on hyvä antaa
joitakin faktoja, jotka toimivat eräänlaisina avaimina teoksiin, oli kyse sitten
lapsi- tai aikuisyleisöstä.
– Kokoelmaluetteloiden
tekstit
koetaan joskus liian teoreettisiksi.
Varsinkin ulkomaiset tekstit kään-
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– Kiinnostava taide välittää jotain
sellaista, joka koskettaa sekä yksilöllisellä että yleisellä tasolla mahdollisimman monia ihmisiä. Taide voi
koskettaa joskus rankallakin tavalla,
mutta kokemus katsojalle on kuitenkin myönteinen. En tarkoita sitä, että
välittääkseen jotain olennaista teos
ei saisi olla kaunis. Esimerkiksi Marika
Mäkelän näyttelyssä meillä on paljon
glitteriä, kiiltoa, kultaa ja hopeaa, asioita jotka koetaan kevyiksi. Teokset itsessään kuitenkin nousevat kullan ja
kiillon yläpuolelle, Loimaala pohtii.
Aiemmin tänä vuonna museolla nähty Andy Warhol -näyttely oli menestys.
– Warholista on tullut ilmiö, jonka
kaikki tietävät ja jolla on merkitystä.
Vaikka hänen kuvastonsa on populistista mainosten, muodin ja elokuvien
maailmaa, se sisältää myös kuolemaan
tuomittujen sähkötuolisarjan ja liikenneonnettomuudet. Ne puhuttelevat
edelleen. Kun tieto näyttelystä julkistettiin, ensimmäinen kysymys oli, että eikö
se ole jo nähty. Mutta jos 42 000 ihmistä
käy katsomassa Warholin näyttelyn, niin
se osoittaa, että näyttelyn järjestäminen
oli perusteltua. On paljon ihmisiä, jotka
eivät ole nähneet teoksia kuin kuvissa.
He haluavat nähdä Marilynin.
– On vaikeaa arvioida, mikä kulloinkin
kiinnostaa ja tavoittaa ihmiset. Mikä kenellekin on se tekijä, mikä saa pysähtymään teoksen ääreen ja katsomaan sitä
pitkään. Kyllä näiden asioiden kanssa
täytyy olla nöyrä, Loimaala jatkaa.
– On sanottu, että taide on kuollut,
maalaus on kuollut, museo on kuollut.

Ei se niin ole. Sen sijaan tapoja lähestyä
ja tehdä, niitä täytyy miettiä uudelleen. Sosiaalinen media on yksi taho,
mikä ilmiselvästi vie tänä päivänä
asioita eteenpäin hyvässä ja pahassa.
Parhaimmillaan se toimii todella tehokkaasti, Loimaala toteaa.
Tämä saatiin huomata esimerkiksi Ellen Gallagherin näyttelyn yhteydessä.
– Ellen Gallagheria eivät ihmiset entuudestaan juurikaan tunteneet, mutta kävijämäärä nousi loppua kohden,
näyttelystä puhuttiin ja se oli esillä sosiaalisessa mediassa. Ihmiset katsoivat
teoksia todella tarkkaan ja pohtien. Se
oli ihmeellinen prosessi ja palaute oli
todella positiivista. Kuitenkin kysymyksessä oli näyttely, joka vaati oikeasti keskittymistä. Helposti pelätään tarjota paneutumista vaativia näyttelyitä, mutta
tämä osoitti, että se on turhaa, Loimaala
sanoo.

Kokoelma on yhteistä
kulttuuripääomaa

Entä minkä taiteilijan näyttelyn Loimaala haluaisi ehdottomasti Sara Hildénin
taidemuseoon lähivuosina?
– Edward Hopperin! Hän kuuluu
oman aikansa keskeisten vaikuttajien
ja ilmiöiden joukkoon, ja häneen liittyy
myös elokuvallinen yhteys. Kun ajattelee Suomea ja suomalaista kulttuuria,
meidän identiteettiämme ja taidettamme... Hopper välittää tunnelmia ja
ihmisyyttä, Loimaala sanoo.
Hän toivoo, että tamperelaiset kokisivat Sara Hildénin museon kokoelman
yhteiseksi omaisuudekseen.
– Sara Hildén oli tamperelainen liikenainen. Hän hankki itse omaisuutensa, osti taidetta, perusti kokoelman ja
säätiöi sen. Tämä yksityinen omaisuus
on kokoelman kautta kaikkien kaupunkilaisten nautittavissa ja hyödynnettävissä. Toivoisin, että nimenomaan
tamperelaiset kokisivat tämän kokoelman yhteisenä kulttuuripääomana ja
ylpeyden aiheena. Sara Hildén eli itse
hyvin vaatimattomasti, hänelle taide oli
kaikki kaikessa ja hän halusi antaa koko
omaisuutensa kaupunkilaisten hyväksi.
Toivon, että kynnys tulla museoon ei
olisi niin korkea, vaikka tämä mäki onkin aika korkea.
Teksti Riikka Laitinen
Kuvat Minna Soraluoma
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Kuratoinnista?
Käsillä olevan numeron teemana
on siis kuratointi ja taiteen näytteille tuomisen variaatiot.
Kuratointi? Eikö siitä ole puhuttu kyllästymiseen asti? Siitä on kirjoitettu
ja taas kirjoitettu. Mitä siitä enää voi
sanoa? Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti jo 1990-luvulla, kuten Jaana
Rämä mainitsee kolumnissaan – taisi se olla esillä jo parilla edelliselläkin
vuosikymmenellä. Puhumattakaan
viime ajoista. Sitä on kommentoitu
eri lehdissä ja keskustelutilaisuuksia
on järjestetty. Verkkolehti Mustekala
julkaisi viime vuonna numeron, jossa kuratointia opiskelevat pohtivat
aihetta perusteellisesti.
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Joka tapauksessa kuratointi on
tullut osaksi näyttelyiden tekemisen
palettia. Olemme kenties pyrkineet
pohtimaan asiaa ruohonjuuritasolla,
tavallisen taiteen katsojan ja taiteen
tekijän kannalta. Jos jotain on jätetty
vähemmälle, niin teoretisointi. Keskitymme siihen, kuinka ilmiö näyttäytyy Suomessa ja käytännössä.
Aihe on Tampereella ajankohtaistunut tulevan Pirkanmaan Triennaalin ansiosta – piti sitä suoranaisen kuratoituna tai ei. Jurytetyt
aluenäyttelyt hiipuivat 90-luvulla ja
alkoivat liukua pois puhtaasta jurytyksestä. Samansuuntaista kehitystä
on ollut muuallakin, kuten Suomen
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Taiteilijaseuran näyttelyissä. Vuosittaisina ne loppuivat vuonna 2001,
Nuorten näyttelyt jo 1995. Pitkään
toimineet näyttelyinstituutiot ja
museot ovat käyttäneet kuratointia vetreyttämään niveliään.
Näyttelyistä ja niiden tekemisestä
puhutaan monessakin jutussa. Laittaako taide torniin tai muualle missä
ihmiset liikkuvat? Etsiäkö maahanmuuttajien taidetta, sarjakuvaa ja
tee se itse -kulttuuria, samoilla näyttelytilojen ulkopuolella. Vai olisiko
sittenkin parasta siirtää itsensä Berliiniin, yltäkylläisten katsojan markkinoiden ääreen. Mutta keskustellaanpa ensin lentoa odotellessa.

Tapahtuisipa jotain uutta
Taiteen esilläolossa näyttää kytevän
pieniä ja suurempia muutoksia.
Seinänvierillä nojailee maalauksia röykkiöittäin,
keskilattialla on veistoksia ja kehyspinoja. Pitää kävellä varovasti. Joka nurkka on täynnä. On jännittävää katsella, mitä muut ovat tarjonneet, vähän kuin
availisi joulukalenterin luukkuja.
Joka kerta näyttelyt ovat kiinnostavimpia tässä
vaiheessa, ennen kuin mitään on jätetty pois. Valmis näyttely näyttää kovin itsestään selvältä.
Täällä on karheutta ja löytämisen iloa. Tuotakaan
työtä ei varmasti valita, mutta katson sitä pitkään.
Muutkin selailevat ja kiertelevät, tulee tunne kuin
olisin osa suurempaa heimoa. Ihmiset ovat avoimen
tuntuisia ja helpottuneita, urakka on lopuillaan.
Maalaukset ja veistokset ovat isossa tilassa.
Oven luona on noin viiden neliön koppi grafiikalle. Polymeerisyövytyksiä on yhdeltä tutulta.
Valokuvia voi jättää vain kiertoteitse. Nuorten
näyttelyn ilmoituksessakin lukee aina, että ei
valokuvataidetta ”tilanpuutteen vuoksi”. On
pakko valita työt sen mukaan, mitä on mahdollista tarjota, ei tässä tungoksessa installaatioita
tai performansseja voi viritellä.

Kaikki tuntuu
säilyvän samana

Tuo teosjättö tapahtui parikymmentä vuotta
sitten. Tuolloin jokavuotiset jurytetyt yhteisnäyttelyt olivat itsestäänselvyys. Organisoinnin
kannalta ne olivat melko kevyitä operaatioita.
Töiden valitseminen ja ripustaminen vei päivän
pari, eikä tiedotuspuolessakaan revitelty.
Paikan päällä tehty jurytys muuttui mahdottomaksi 1990-luvulta alkaen, kun tarjonnan määrä
paisui. Samalla alkoi olla yhä enemmän muuta kuin
maalausta ja veistoa. 1990-luvun puolivälin aikoihin
siirryttiin diojen perusteella tehtyyn esivalintaan.
Paikan päällä töitä karsittiin joskus reippaasti.
Suhteellisen pian alettiin luottaa pelkkiin kuviin.
Tällä vuosituhannella diat ovat – kaikeksi onneksi –
vaihtuneet vähintään valokuviksi ja tulosteiksi. Teosten raahausta jurytyksiin harva jäi kaipaamaan.
Viimeisimpänä vaiheena on ollut katsaustyyppisten, ennalta tarkemmin määrittelemättömien

Vasemmalla Markku Arantilan teos Aurinkolaiva.
Oikealla Jenni Yppärilä, V. Silvan (Mänttä), 2014.

näyttelyiden hiipuminen sukupuuttoon. Viimeinen
Suomen taiteilijain näyttely on tulossa.
Yksi noin sadan vuoden pituinen aikakausi on
päättymässä. Kuinka asiat ovat kehittyneet?

Teeman kaipuu

Vuosinäyttelyt olivat kyllä itsestään selvyys,
mutta jotain oli pitkään ilmassa. Toisinaan kritiikkeihin ilmaantui eräänlaista jälkikäteistä teemoittelua. Alue- tai vuosinäyttelyistä poimittiin
tietynlaisia teoksia, kuten naiseutta käsitteleviä.
Muut jätettiin huomiotta. Aiemmin lähes kaikki
tekijät oli käsitelty ryhmitellen, näin varsinkin
maakuntien näyttelyissä.

2 - 2014
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Teemoilla jäsentämisen jano oli ilmeistä, ja se hiipi myös itse näyttelyihin. Aluksi teemat olivat tunnustelevia
tai liittyivät teosten aiheisiin, kuten
eroottinen taide, joka sai 1980-luvulla
osakseen useita näyttelyitä.
Nopeasti teemat muuttuivat yleisluonteisiksi ja epämääräisiksi. Ne eivät saaneet olla liian ohjaavia. Eihän
tässä sanella. Sampo tai valo, siinäpä
kiva teema. Näiden alle saattoi liittää suunnilleen mitä vain, varsinkin
jos työn nimesi sopivasti.
Teema oli kuitenkin oltava. Näyttely tar vitsi nimen, jotta se erottuisi. Vuosinäyttely, miten tylsää ja
tuttua. Näkyvimmillä näyttelyillä, kuten
kansainvälisillä biennaaleilla, oli jo ollut
teemoja. Viime aikoina teemoissa on
ollut toiminnallisuutta, kuten pareittain
työskentelyä. Yhä on silti yleishämäriä
tai aihepiiriin liittyviä teemoja.

Tasapuolisuutta
ja kansanvaltaa
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Anssi Taulun teos Organic City 2014, pahvi, punainen valo, matto. Ulkokuori on pidättyneen neliskanttinen, arkisen pinnan
sisällä avautuu lempeästi korvia hyväilevä
tila. Runsaus vyöryy esiin, mutta hallitusti ja
vain täällä. Värikylläiset pagodit hehkuvat,
kaikki on kuin ylösalaisin. Kaukaisia eksoottisia rakennelmia, joskin kotimaisena pahviversiona kuten Anssi Kasitonnin glamour.
Ovatko ne tulossa vai menossa, pysyvätkö
ne ylhäällä? Aivan kuin ne olisivat syöksymässä alas? Kohta kaikki romahtaa. Pahvilaatikkopinot tapaavat olla huteria, korkeita muuttolaatikkopinoja. Koti on kätkössä
tuolla jossakin.

Pitkään pelkkä näyttelyiden järjestäminen oli riittävä päämäärä, siinä ei tarvittu suurta käsitteellistä panosta.
Peruskäytännöksi oli muodostunut
ns. edunvalvontaan pohjautuva malli,
jossa valitsijoina oli Taidemaalariliiton, Kuvanveistäjäliiton ja Taidegraafikoiden edustaja. Useasta valitsijasta
koostuvan ryhmän oli määrä taata tasapuolisuus ja monipuolisuus.
Nuorten näyttelyssä pyrittiin lisäksi
demokratiaan, joten sopivaa juryn jäsentä äänestettiin hakulomakkeissa.
Käytännössä juryttäjiksi valikoitui taidekoulujen suosittuja opettajia. Kuvataideakatemia sai tavallisesti edustajan
juryyn, joskus kaksikin, vaikka oli vaara,
että molemmat jäivät alle rajan.
Muiden koulujen äänestysonni
vaihteli. Esillä oli yllättävän paljon töitä niiden opinahjojen opiskelijoilta,
jotka olivat onnistuneesti sopineet,
ketä äänestetään. Kun juryyn oli päässyt harvemmin mukana oleva koulu,
se näkyi näyttelyssä. Piti ottaa takaisin
korkojen kanssa.

Yhteisnäyttelyn
odotuskuorma

Valtakunnalliset yhteisnäyttelyt ovat
aina olleet kovan kritiikin kohteena.
Näyttelymuotona jurytetty yhteisnäyttely on silti ollut haluttu, ja kriitikot ovat

olleet sen kannalla – vain teoksissa on
tavannut olla puutteita. Esimerkiksi
1930-luvulla se oli mm. Edvard Richterin mukaan paras vaihtoehto.
Richter painotti, että yksityisnäyttelyitä on liian helppo laittaa pystyyn.
Niitä järjestävät huonommatkin tekijät, joilla ei ole edellytyksiä. Ainoa tie,
jonka kautta maamme taide voi kehittyä eteenpäin, on jurytetty yhteisnäyttely. Se innostaa vertailemaan
toisten teoksiin. Valikoitu katsaus
ajan taiteeseen on tarpeen.
Taidepolitiikan johtotähtenä oli pitkään taiteilijoiden tason kohottaminen,
jotta pääsisimme taiteessa sivistysmaiden jäljille. Ei ihme, että yhteisnäyttelyt
ovat usein olleet se paikka, jossa pohditaan maan taiteen tilaa. Taiteen tila taas
on luonnostaan aina huolestuttava.
Koko maan laajuinen yhteisnäyttely,
kuten Suomen Taiteilijaseuran, kuvaa
tällöin maan taiteen tilaa. Nuorten näyttely on päässyt tässä suhteessa vähemmällä – se onnistuttiin konseptoimaan
kaukonäköisesti jo talvisodan alla.
Usein on ollut vaivana, että taiteilijat eivät tee mitä pitäisi. Uusimpia ja
kriitikoille mieleisimpiä suuntauksia
ei seurata tarpeeksi. Toisaalta uutta
voidaan apinoida liikaa, etenkin epämieluisia suuntauksia.
Aluksi huolta herätti se, onko taide
sopivan kansallishenkistä, klassista ja
tasapainoista. Sittemmin tuli olla riittävä määrä kulloinkin ajankohtaista
modernismia ja formalistista ryhtiä.
Toisaalta taiteessa on aina pitänyt olla
tuttua, jotakin mitä on nähty suuressa
maailmassa.

Tapahtuisipa
jotain uutta

Suunnilleen 1990-luvun aikana yhteisnäyttelyistä kirjoittamiseen ilmaantui
uusi, entistä kirpakampi sävy. Näissä
näyttelyissä oli vikaa ja pahasti – koko
formaatissa, ei enää vain teoksissa. Sillisalaattia, sekavaa, tylsää. Ei tässä ole
punaista lankaa. Aina tätä.
Satakunnan Kansan kriitikkona
1980-luvun lopulla toiminut Tiina
Nyrhinen on kertonut Kipinä kengässä -kirjassa, kuinka hän katsoessaan
vanhoja kritiikkejään tuntee vierautta.
Niissä näyttää kirjoittavan joku kaikkitietävä ja arrogantti tyyppi.
Tuo tietäjä oli tullut pieneen kaupunkiin, mutta odotukset olivat korkealla.

Lontoossa White Chapel ja Holly Solomonin galleria olivat tarjonneet hienoja näyttelyitä, mutta entä nämä täällä?
Aivan liian tiheää ripustusta, työt syövät
toisensa. Jos näissä nyt on syötävää.
Sisällyksettömiä pintakokeiluja ja
päältä kauniita juhlakakkuja.
Aloin seurata taidetta Nyrhisen kritiikkien aikana. Tuolloin kulttuurisivut
olivat nykyiseen verrattuna varsin runsaita. Hesarin ohella oli Uusi Suomi,
jossa taiteesta kirjoitettiin paljon, ja
paikallislehdissäkin oli aiheesta runsaahko kasvusto. Taiteesta kirjoitettiin
jopa pääkirjoituksissa, ja yleisönosastoissa roihusi aika ajoin.
Nyrhinen ei oikeastaan edustanut tuota kirjoitusten yllä leijunutta tyytymätöntä yleissävyä. Ennemminkin hänen
suorapuheiset kritiikkinsä jäivät mieleen. Nyrhisen kommentti sai kuitenkin
pohtimaan 90-luvun kritiikin yleistunnelmaa, joka myös on jäänyt mieleen.
Aiemmin taiteen kansallisesta tilasta huolestuneet vertasivat täkäläistä
tarjontaa taiteen suuriin keskuksiin.
Kun tuo kirpakka sävy nousi kritiikeissä
esiin, myös siinä pilkotti vertailu johonkin, mitä ei suoraan tuoda esiin.

Taideturismia,
sivistystä suomalaisille

Tampereen taidetarjonta tuntuu masentavan heikolta, jos vertaan sitä
vaikkapa Berliiniin. Näyttelykierros on
antoisin paikassa, jossa nähtävää on
riittävästi, hieman kuten alussa kuvaillussa teosjätössä.
Monet kannattavat kuitenkin valikoidumpaa ja keskitetympää runsautta.
Maailmanlaajuiset biennaalit tulivat
näkyvimmin mukaan 1990-luvulla,
vaikka vanhimmat niistä olivat toimineet jo pitkään. Arsin aloittaessa Helsingissä 1961 suuria globaaleja näyttelyitä oli kuitenkin vasta runsas tusina.
Nykyisin niitä on eri arvioiden mukaan
sata tai kaksisataa.
Useimmat maailmanlaajuiset biennaalit ovat pyrkineet tavoittamaan
laajaa yleisöä ja tekemään omaa paikkakuntaa tunnetuksi. Näin oli Venetsian biennaalin aloittaessa 1800-luvun
lopussa. Venetsia oli ollut suosittu
Grand tour -kohde, mutta nykytaide
toisi tuoreempaa imagoa.
Venetsia toimikin mallina tuleville
biennaaleille. Tavoitteena oli tehdä taiteeseen keskittyvä maailmannäyttely.

Teollisuustuotteita ja kulutustavaroita
esittelevät maailmannäyttelyt olivat
saaneet paljon huomiota ja kävijöitä,
etenkin niistä ensimmäinen, joka järjestettiin Lontoossa 1851.
Globaalien näyttelyiden kokoamisperusteet muuttuivat ajan myötä.
Alkuvaiheessa valittiin yksittäisiä hyviä töitä, mutta 1970-luvulta alkaen
pyrittiin eheään kokonaisuuteen, jota
sitoo yhtenäinen teema. Aiemmin
teemaksi oli riittänyt uusi taide.
Näyttelyn piti nyt vedota yleismaailmallisesti, jotta kävijöitä saataisiin.
Tähän työhön sopi parhaiten yksi taiteellinen johtaja, jolla oli riittävän laaja
ylikansallinen näkökulma. Syntyi joukko taiteen instituutioiden yläpuolella
olevia, freelancereina toimivia kuraattoreita. Globaalien näyttelyiden huippuvuosina suosituimmista näyttelynkokoajista tuli tähtiä, joilla oli korkea asema.
Sittemmin tilanne on tasaantunut
ja arkistunut. Kuraattoreita on enemmän, ja kuratoinnin tyyppiset käytännöt ovat rönsynneet laajalle. Kuraattorien toiminnasta, työn etiikasta ja
vastuusta on myös syntynyt keskustelua. Osin siitäkin syystä kuraattorius
on muuttanut muotoaan.
Suomessa lähtökohdat ovat olleet
toiset. Ainoa kansainvälinen suurnäyttely Ars on tehty omin instituutioiden
sisältä tulevin voimin, kokoajina on ol-
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lut muun muassa taidehistorioitsijoita,
kriitikoita ja taidemuseoissa työskenteleviä. Samaa mallia on sittemmin käytetty muuallakin Suomessa.
Arsin tavoite ei myöskään ollut kynsainvälisten kävijöiden houkuttelu,
vaan halu tuoda Suomeen maailman
ilmiöitä, kuten fotorealismia, informalismia, performanssia ja installaatioita.

Lintu vai kala

Suurnäyttelyitä on harvakseltaan. Käytännössä näen taidetta eniten gallerioissa kulkureitin varrella. Tähän näyttelyyn
on tarkoitus vain piipahtaa. Kaverini ei
selvästikään ole yhtä rutinoitunut, ehkä
tämä on hänen ensimmäinen galleriakokemuksensa. CV kädessään hän seisoo keskellä lattiaa. Vaikuttaa siltä, ettei
tästä päästä kovin nopeasti eteenpäin.
– Mitä tää yhteisnäyttelyt tarkoittaa?
Kun tässä on ryhmänäyttelyitäkin. Sitten on jurytettyjä, hän ihmettelee.
Ah näitä termejä, niitä on muutama
muukin pohtinut. No, jos me kaksi laittaisimme yhdessä näyttelyn pystyyn, se
olisi ryhmänäyttely. Ehkä voisi olla joku
kolmaskin mukana, niin se ei olisi parinäyttely. Yhteisnäyttelyyn taas tarjotaan töitä tiettyyn deadlineen mennessä, jury valitsee niistä näyttelyn teokset.
Joskus on vain yksi juryttäjä. Kutsunäyttelyyn taas pyydetään teoksia sopivilta
tekijöiltä ilman hakemuksia.
Näyttää kyllä siltä, että tämän ansioluettelon tekijällä ovat näyttelytyypit hieman sekaisin. Ei se niin helppoa olekaan.
Oikeastaan en ole varma, ovatko jotkut
näyttelyt, joihin olen osallistunut, olleet
kuratoituja vai kutsunäyttelyitä, joten
on tullut pohdittua mistä sen tietää. Selvää vastausta ei tosin ole löytynyt.
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Käytännössä varmin merkki on se, että
näyttelyn kokoajaa kutsutaan kuraattoriksi. Kaikki muu vaihtelee vahvasti. Ei
ole avointa hakua eikä hakemustulvaa
– tai sitten on. Voidaan pyytää konseptiin sopivia valmiita töitä tai sopia tätä
varten tehtävien teosten aikataulusta.
Materiaalikuluja saatetaan korvata, katalogiin saatetaan tilata artikkelit parhailta kirjoittajilta. Tiedotus toimii, voi
suorastaan puhua hyvin tuotetusta ja
markkinoidusta näyttelystä. Tai sitten
kaikki sujuu suhteellisen kotikutoisesti
ja artisti maksaa.

Maakunnissa tapahtuu

Erityisen helpottunut olin, ettei tarvinnut selittää, miksi niin monesti
eri näyttelytyypit ovat kovin lähellä toisiaan. Tai mistä on kyse aluenäyttelyissä, kuten Pirkanmaan Triennaalissa. Siihen tarjotaan ideoita
tiettyyn päivään mennessä, mutta
siinä on kuraattori.
Ehkä se selviää tutkimalla aluenäyttelyitä tarkemmin. Vuoden 2006 Pirkanmaan Triennaalin kuraattori Janne
Sirén kertoo lehtemme haastattelussa,
että kokonaisuus on ehjempi, kun valitsijoita on yksi. Tässä kuraattoriuden
määritelmänä on, että valitsijana on yksi
henkilö. Tosin kansainvälisissä biennaaleissa on alkanut olla kuraattoriryhmiä.
Sirén ei innostu etukäteen annetusta teemasta. Se suppeuttaisi, ja näyttelystä tulisi kuraattorin luoma. Päämääränä on hänen mukaansa tuoda
taidetta esille laajalla perspektiivillä
ja luoda kattava läpileikkaus taiteen eri tekniikoista. Taiteilijoissa
on hyvä olla sekä tuoreita tulokkaita että kokeneempia.
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Kuulostaa kovasti tasapuolisuuteen
pyrkivältä jurytykseltä. Jokin tässä
muistuttaa myös ulkopuolelta tulevaa
konsulttia. Seuraavan eli vuoden 2009
triennaalin koonnut Paula Toppila
kertoo lehtemme haastattelussa, että
mm. edellisessä triennaalissa käytetty
katsausnäyttelyn malli ei konseptina
tavoita kiinnostavia tekijöitä.
Yksi syy välimaastossa oleviin toimintatapoihin onkin tuntunut olevan se,
ettei vapaalla tarjonnalla saada mitä halutaan. Helpompaa on pyytää suoraan.
Pirkanmaan Triennaaleihin kuratointi
tuli tämän vuosituhannen myötä. Tuoreimpien kuraattorien haastatteluissa
kerrotaan mm. ateljeevierailuista ja
yhteistyöstä. Näyttelyn koostamisessa tehdään monipuolisemmin töitä,
enemmän kuin juryttäessä. Tässä olisi
kuraattori-termin ohella toinen merkki,
josta tunnistaa kuratoidun näyttelyn.
Joskus.

Kritiikkiä riittää yhä

Katsausmaiset jurytetyt näyttelyt ovat
saaneet paljon kritiikkiä, mutta eivät
siltä säästy kuratoidutkaan. Yleisimmin kuraattoreiden vallan pelätään
muuttuvan valistumattomaksi itsevaltiudeksi. Taiteilijoista tulee alihankkijoita, joiden työllä näyttely, varsinainen taideteos, teetetään pala palalta.
Toisaalta katsojan kannalta väliin tulevan kuratoinnin nähdään
joskus häiritsevän. Samaan aikaan
Suomessakin on ollut koko joukko
hyvin sujuneita kuratoituja näyttelyitä, joista keskustelua ei ole syntynyt, koska kaikki on sujunut hyvin.
Mitään ylimääräistä ei ole noussut
väliin, eivätkä kuraattorit ole patsastelleet taiteen edessä.

Suo tuolla,
pitkospuut missä

Tällä hetkellä näyttely on kuvataiteelle
melko keskeinen formaatti. Julkisuus
ja julkinen nähtävillä olo on kuvataiteessa kuitenkin suhteellisen nuori
ilmiö. Lähinnä Ranskan vallankumouksesta lähtien on alkanut muotoutua
ajatus, että taide on myös suuren yleisön asia, ja se voisi olla julkisesti esillä
näyttelyn muodossa. Millainen tämä
muoto on, se on yhä liikkeessä.
Olettaisin, että kypsymässä on muutakin. Niin jurytys, yksityisnäyttelyt,

kokoelmanäyttelyt, teemat kuin kuratoinnin kirjavana versova flora ovat
ratkaisuja, joita on syntynyt taiteen
julkisen elinkaaren aikana.
Yksityisnäyttelyt, joissa nähtiin paljon
puutteita viime vuosisadan alkupuolella, ovat säilyneet. Tällä hetkellä huonoon huutoon joutuneista jurytetyistä
yhteisnäyttelyistä ei ole tietoa. Osa niistä näyttää säilyvän jossakin muodossa.
Taiteen esilläolossa on ollut vaihtelua
kliinisyyden ja karheamman viimeistelemättömyyden välillä. Suurten instituutioiden sijaan uusia näyttelymuotoja lienee odotettavissa vapaamuotoisemmin
toimivilta tahoilta, kuten kollektiiveilta,
taiteilijoilta tai yleisöltä. Monimuotoisuudelle ja runsaudelle, valinnanvaralle
on tilausta. Pieni sekasortoisuus ja omaehtoisuus, sen on pakko olla tulossa.

Uskaltaako tästä
sanoa mitään

Entäpä kritiikki ja media? Taide ei ole
esillä vain näyttelytilassa. Ajoittain tuntuu kuin aiempana yhteisnäyttelyiden
kautena olisi taiteesta keskusteltu huomattavasti enemmän kuin nykyisin.
Kyse ei kuitenkaan ole vain määrästä. Kirjoittaminen on muuttunut
muullakin tavoin. Yhteisnäyttelyiden
kritiikkejä oli hauska lukea tuolloin,
kun aloin seurata lehtien kulttuurisivuja. Kokonaisuudesta sai hyvän kuvan,
ja teoksia käsiteltiin varsin paljon. Oli
mahdollista vertailla, kuinka oli itse
nähnyt näyttelyn, ja mitä tutuista tekijöistä sanotaankaan tällä kertaa. Puut
erottuivat metsän ohella, välillä myös
kaarna ja oksalla visertävä pajulintu.
Vaikuttaa siltä, kuin sekä kritiikit että
esittelytekstit kompastuisivat helposti
teemaan tai konseptiin, tuohon näyttelyn järjestäjien piirtämään etäiseen
horisonttiviivaan. Teokset jäävät sivuun.
Tulee kyllä selväksi, onko teemaa kriitikon mielestä käsitelty hyvin vai onko se
väkinäinen. Onko se tärkeä. Onhan se.
Mutta ehkä tässä näyttelyssä ei tuoda

sen tärkeimpiä puolia esille.
Tuostapa juolahti mieleeni.
Aivan kuin romaania arvioitaisiin vain suhteessa takakansitekstiin, tai oikeammin pääkohteena olisi lähinnä kustantamon
takakansiteksti. Toisinaan tulee
pohdittua, miltä tämäkin kritiikki
näyttäisi, jos se olisi laadittu ilman
etukäteistietoja.

Ja kuuluuko se,
jos sanoo

Kuvataiteesta kirjoittaminen on
muotoutunut näyttelyiden kehityksen perässä – vaikka kritiikki on välillä
pyrkinyt ohjastamaan vaunuja.
Lehtien kulttuuriosastot ovat pitkään
olleet vastatuulessa. Lehdille ne näyttävät olevan välttämätön paha, jota ei ole
saatu kokonaan kitkettyä. Yleensä syynä nähdään yleinen taidevihamielisyys
ja kovien arvojen nousu. Pohtia voisi
myös sitä, onko nykyinen kirjoittaminen
yleisesti kiinnostavaa.
Näyttelyt ja niiden kritiikit ovat olleet yksi perusmuoto pitkään, joskaan
taide ei aina esiinny näyttelyn muodossa. Lisäksi yksittäisten näyttelyiden
ohella on laajempiakin ilmiöitä.
Kunnon taiteilijahaastatteluita on vähemmäkseen, ja ripustuksen aikana pikaisesti tehdyt ennakkojutut on suurissa kaupungeissa hylätty jo kauan sitten.
Erilaisia ilmiöitä taiteesta harrastuksena
esitellään joskus laajastikin, mutta usein
muualla kuin kulttuurisivuilla, joilla kritiikit kutistuvat yhä pikkuruisemmiksi.
Kuvataide katoaa kovaäänisemmän
kulttuurin alle. Mitä oikeastaan tapahtuu tämän hiljaisuuden takana?
Lehtien muilla osastoilla juttujen kirjo on runsaampi. Tässäkin voisi olettaa,
että jotain on tapahtumassa. Myös kirjoittamiseen tarvitaan uusia muotoja.

Minna Soraluoma

Tälle ja edelliselle aukeamalle ripustetut kuvat ovat Paperin taide -näyttelystä
TR1:ssä, lopun aikoja elävässä näyttelytilassa. Lukija voi päättää, onko kuvissa
kuratoitu tai jurytetty versio näyttelystä, vai jotain muuta. Teoksia on jäljellä enää
kaksi, nekin vahvasti rajattuina. Onko konseptina esimerkiksi materiaalin karhea
tuntu ja yksityiskohdat? Vai tavoitellaanko tässä sitä fragmentaarista muistikuvaa, mikä näyttelystä jää? Kukin katsoja muodostaa mielessään mosaiikin, jossa
on jotakin itsestä, jotain näyttelystä ja elämästämme ajasta.

Vasemmalla ja vieressä yksityiskohta
Hanna Järvenpään teoksesta Syntipussit
2008-2014, teepussit, ommel.
Joukko ihmishahmoja roikkuu katosta, aamuteen värjäämiä pieniä lapsia
ja aikuisia. He näyttävät lohduttomilta,
maailman nujertamilta. Ehkä kyse on
perhetragedioista, jotka eivät päädy
lööppeihin. Pieniä ja hiljaisia tarinoita
kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Hahmot ovat täynnä tikkejä, heidän ääriviivansa on terävällä kivulla piirretty.
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Hyvä kuraattori yllättää
rinnastuksillaan
Onko kuraattori ohjaaja vai
mahdollistaja, työtoveri
vai vallankäyttäjä? Neljä
taiteilijaa kokoontui
pohtimaan kuraattorin
monia rooleja.
Mukana olivat taidemaalari Markku
Arantila sekä kuvataiteilijat Hannu Riikonen, Sanni Seppä ja Jenni Yppärilä.
Keskustelua veti Tampereen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Juha Merta.
– Kuratointi kiinnostaa ja herättää taiteilijoissa tuntoja laidasta laitaan jakaen
mielipiteitä. Mitä kuratointi sitten on?
Sana on peräisin latinan kielen sanasta
”curare”, huolehtia. Kuraattori saattaa
olla asioiden esille tuoja, parhaimmillaan työtoveri, ymmärtäjä ja myös
tuottaja. Vai onko kuratoitu näyttely
kuraattorin triumfi, jossa taiteilijat vain
toteuttavat hänen ideaansa? Millainen
kokemus kuratoituun näyttelyyn osallistuminen on teille ollut? Merta aloitti.
– Ensin täytyy määritellä se, mikä on
kuratoitu näyttely, huomautti Seppä.
– Koen ristiriitana sen, että esimerkiksi Haiharan taidekeskuksen kesänäyttely on kuratoitu, mutta sinne on avoin
haku. Se on kutsunäyttelyn nimellä,
mutta ei se ole mikään kutsunäyttely.
Kuka vain voi hakea sinne ja kuraattori
valitsee teokset hakemusten pohjalta.
Puhutaanko siis myös tällaisista näyttelyistä kuratoituina vai vain sellaisista,
kuten esimerkiksi Mäntän kuvataideviikot, jossa on palkattuna kuraattori, joka
itse etsii taiteilijat? Seppä jatkoi.

14

– Tuntuu, että Suomessa on todella
paljon näyttelyitä, joissa toimintatapa
on se, että joku kokoaa näyttelyn tarjottujen teosten pohjalta, Arantila totesi.
– Tässä on siis kahta erilaista toimintakulttuuria, Merta täsmensi.

Kuka luo teeman?

Yppärilä sanoi lähestyvänsä asiaa pohtimalla, mistä teema on peräisin:
– Esimerkiksi meillä Tampereen kaupungin kulttuuripalveluissa Haiharan
kesänäyttelyn teema on yhdessä keksitty, ja kuraattori valitsee teokset osittain
myös haun ulkopuolelta, hän kertoi.
– Mutta voisin kuvitella, että kuraattorin rooli olisi mielenkiintoisempi sitä
kautta, että hänellä itsellään olisi ambitio tuoda esille jokin tietty aihe tai
sisältö, johon hän hakee sitä kuvaavia
töitä ja tekijöitä. Näillä kahdella asialla
on todella erilaiset roolit.
Riikonen sanoi vierastavansa teemalähtöisyyttä.
– Minä en kauheasti teemoja kannata. Ne ovat keinotekoisia rajauksia.
Ja kuratointi-sanaahan alettiin käyttää
vasta 1980-luvulla, sitä ennen oli jury.
Oli myös kokoelmanäyttelyitä, joihin
otettiin tuttuja mukaan. Sen aikaiset
kuratoidut näyttelyt olivat tällaisia. Ne
olivat yleensä kyllä teemanmukaisia,
Riikonen kuvaili.
– Jokuhan antaa aina ensimmäisen
kimmokkeen teemaan. Olisiko
niin, että joku heittää pallon,
ja kun asia saadaan eteenpäin ja joku sitä kuratoi-

maan, niin tämän henkilön painoarvo
kasvaa koko ajan ja kokonaisuus alkaa
muuttua enemmän hänen näköisekseen? Merta kiteytti.

Koulun vai kokemuksen
kautta?

– Kuraattoriksi on nykyään mahdollista myös kouluttautua Aalto-yliopiston
maisteriohjelmassa. Millainen sitten on
hyvän kuraattorin tausta, tarvitaanko
koulutusta? Vai onko hän itse taiteilija?
Vai taidekriitikko, taidehistorioitsija?
Merta hahmotteli.
– Esimerkiksi Mäntän kuvataideviikoilla ovat asiantuntijat vuorotellen olleet kokoamassa näyttelyä. Mutta ei se
mitenkään huonolta ajatukselta tunnu,
että on olemassa myös kuraattorikoulutus. Ei sekään ole paras tapa, että joku
tekisi vain fiilispohjalta jotakin pohtimatta asiaa sen syvemmin. Eikä kuraattorin pakko ole olla taiteilija. Voi olla
hyväkin, että kuraattori on jollain lailla
ulkopuolinen, Arantila kommentoi.
Jenni Yppärilä ja Sanni Seppä olivat
samoilla linjoilla:
– Minusta on ihan mielenkiintoista, jos
tulee ihmisiä eri aloilta tekemään näyt-

telyä. Siitä yleensä syntyy jotain mielenkiintoista, ja myös itse saattaa saada
uutta näkökulmaa, Yppärilä sanoi.
– Niin juuri, uutta. Sitä on niin jämähtänyt omiin ajatusmalleihinsa ja
sisällä omassa tekemisessään. Onhan
se piristävää, kun mukaan tulee joku
ulkopuolinen. On jotenkin tuoreempaa, että kuraattori on eri alan ihminen, Seppä lisäsi.
Yppärilä totesi ideaalisen kuraattorin
olevan moniosaaja.
– Hänen täytyisi olla mahdollisimman
monialainen: osata tuottajan hommat
ja markkinointi, ymmärtää kuvataiteilijan ala ja hänellä täytyisi myös olla hyvät kontaktit. Minusta kaikkein kivointa
on, jos kuraattori kirjoittaa tekstin taiteilijan töistä, eikä niin päin, että tekstiä
pyydetään taiteilijalta. Se on todellista
syventymistä aiheeseen, että kuraattori
itse kirjoittaa asian auki, Yppärilä sanoi.
Arantila kertoi ilahtuvansa aina, jos
kuraattorilla on ollut oivallusta rinnastaa teoksia yllättävällä tavalla.
– Tietysti jo taiteilijoiden valinnassa
on ollut mukana ajatus, että kokonaisuudesta rakennetaan jotain uutta.
Mutta jos pistää kaksi taiteilijaa vierek-

15

käin, niin siitähän syntyy kolmas asia.
Laittaisin tämän yhdeksi asiaksi kuraattorin vaatimuslistaan. En toivo kuraattorin egotrippiä, mutta sitä, että hän saa
rakennettua niistä palikoista jotain lisää.
Se on aika vaikea juttu, Arantila totesi.

Kasvava valta

– Kuinka suurta valtaa kuraattori käyttää taiteen kentässä? Merta kysyi.
– Kyllä se jollain tasolla on kasvamassa. Kuratoinnista puhutaan enemmän ja
kuraattoreita tulee koko ajan enemmän.
Mutta toisaalta on yhä enemmän myös
taiteilijakuraattoreita. Tietyllä tavalla siinä on se riski, että kuraattori ottaa niin
suuren vallan, että taiteilija ei hyödy siitä yhtä paljon, Yppärilä hahmotteli.
– Voi olla, että taiteilija ei kauhean hyvin etene, jos toimii pelkästään kuratoitujen näyttelyiden ulkopuolella. Ehkä
tarvitaan, että on se joku, joka nostaa
taiteilijan esille jossain merkittävässä
tapahtumassa, Arantila arveli.
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– Kyllä se on tavallaan tunnustus,
että joku on huomannut taiteilijan,
Yppärilä totesi.
– Merkittävät kuratoidut näyttelythän
saavat kohtalaisen paljon huomiota. Jos
ei niissä ollenkaan esiinny, on aika etäällä omassa kuviossaan, Arantila jatkoi.
Kuratoituihin näyttelyihin osallistumisesta oli keskustelijoilla paljon
myönteisiä kokemuksia.
– Tavallaan yksityisnäyttelyn pitäminen on rankempaa, koska siinä kaikki
riski on itsellä, Yppärilä sanoi.
– Niin, seisot itse kaiken takana, Seppä totesi ja jatkoi:
– Kun on osallistunut kuratoituun
näyttelyyn, joka on ollut mielenkiintoinen, ja johon on ollut kokonaisuutena
tyytyväinen, niin tajuaa, miten paljon
vaivaa siinä on säästynyt itseltä. Työpäiviä ei ole mennyt näyttelyhakemusten
tekemiseen. On ihanaa, että soitetaan ja
kysytään, ovatko tietyt teokset vapaina.
– On tietty helppous, että joku hoitaa
puolestasi paljon asioita, eikä tarvitse
itse säätää niin paljon. Mutta samalla siinä on toinen puoli – että et pääse yhtä
paljon osalliseksi siihen. Vähän niin kuin

tarkkailisit ulkopuolisena sitä hommaa,
et ihan pääse siihen huumaan, missä
kuraattori itse on, Yppärilä kuvaili.

Ripustus vain sen
hallitseville

Kuraattorin vastuualueista ripustus jakoi mielipiteitä.
– Ripustus on kyllä sellainen asia,
mitä en antaisi monenkaan tehdä, Riikonen totesi.
Samaa sanoi Seppä, joka kertoi aina
menevänsä ripustamaan itse.
– On kuraattoreita, joilla ei ole mitään kokemusta ripustuksesta. Jos on
taustaltaan taiteilija, ymmärtää myös
ripustuksen päälle. Sillä on kuitenkin
suuri merkitys, Seppä painotti.
– Itse olen ollut kuraattorina joissain
ryhmänäyttelyissä, ja olen silloin halunnut ottaa ripustusvastuun itse: taiteilijat
pysykööt pois. Jos on kaksikymmentä
taiteilijaa, joilla kaikilla on omia toiveita, niin stressi on hirveä. Kuraattorina
ripustuksesta ottaa paljon enemmän
vastuuta kuin jos kyse olisi pelkästään
omasta näyttelystä, Arantila sanoi.
– On tavallaan myös hirveän helppo
siirtää kuraattorille kaikki vastuu esi-

Hannu Riikonen, Jenni Yppärilä, Sanni Seppä ja Markku Arantila.

merkiksi juuri ripustuksesta. Jos on ripustettu huonosti, niin voi vain todeta,
että ”ei ole minun syyni”, Yppärilä totesi.
– Ripustukseen osallistuminen riippuu tietysti taiteilijoiden määrästä. Jos
on viisikymmentä tekijää, niin eihän siinä sitten voi olla mukana, mutta jos on
vain muutama, niin mielellään voisi olla,
Riikonen täsmensi.

Kansainvälisyys

– Moni eritoten nuoremman polven tekijä varmaan lähtökohtaisesti ajattelee,
että haluaa päästä maailmalle. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että kuraattorin täytyisi tulla jostain Suomen
rajojen ulkopuolelta? kysyi Merta.
– Ulkomaisissa kuraattoreissa on
usein se ongelma, että he eivät tiedä täkäläisestä taiteesta mitään,
Arantila kärjisti.
– Taiteilijoiden valinnat ovat sen varassa, mitä heille satutaan esittelemään.
Kuraattori tulee, selaa portfolioita ja käy
työhuoneilla ja tekee poimintansa aika
pienestä valikoimasta. Ei tule mieleen
esimerkkiä siitä, että olisi tullut hirveän
hyvä näyttely, jos on ollut ulkomainen
kuraattori. Niissä on usein hieman sellainen fiilis, että juttuna on enemmän
se, että joku mahtava ihminen tulee

jostain ulkomailta katsomaan meidän
taidettamme, Arantila jatkoi.
– Minä ehkä itse ajattelen koko ajan
enemmän niin, että paikalliset kuraattorit lähtisivät tekemään taiteilijoita
tunnetuksi ulkomailla. Että se toimisi
sitä kautta, että tulet omalle kentälle ja viet sen kansainväliselle tasolle.
Sitä tapahtuu jonkin verran, mutta se
on aika vähäistä, Yppärilä sanoi.
– On aika vaikeaa lähteä omin päin
maailmalle. Ei siinä kauheasti tapahdu.
Siihen kaipaisi vetoapua, Arantila totesi.
– Itse ajattelen, että kuraattorin suurin potentiaalinen hyöty on siinä, että
hän pystyisi viemään taiteilijan kansainvälisille markkinoille, Yppärilä tiivisti.

Taiteilijana
kuratoimaan?

– Entäpä, jos teitä pyydettäisiin johonkin näyttelyyn kuraattoriksi, lähtisittekö? Merta kysyi.
– Olen ollut mukana sellaisena sivusäätäjänä, enemmän näyttelysihteerin tehtävissä, jolloin olen tekemisissä taiteilijoiden kanssa. Se on
kivaa ja ärsyttävää samaan aikaan,
Yppärilä kertoi.

– Jos nyt joku kysyisi ja olisi puoli
vuotta aikaa, niin lähtisin. Haluaisin
kyllä palkan, jotta voisin keskittyä vain
siihen, Seppä totesi.
Yppärilä täsmensi kuraattorin tarvitsevan aina myös hyvät apujoukot.
– Täytyy aina miettiä, mikä on oman
tietämyksen taso. Taiteilijoiden määrä
vain kasvaa ja kasvaa, ja on paljon sellaisia taiteilijoita, joista ei tiedä yhtään
mitään. Se on myös sukupolvikysymys
– helposti tulee painotettua samaa sukupolvea, Arantila pohti.
– Visioita rupeaisi tulemaan päähän,
kun siihen hommaan lupautuisi. Vähän
jokainen olisi imarreltu, jos sellaiseen
pyydettäisiin, totesi lopuksi Riikonen.

Teksti: Riikka Laitinen
Kuvat: Minna Soraluoma
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Taiteen ei
Myös Hämeenpuistoon voi
Pirkanmaan 6. Triennaalin puitteissa ehdottaa teoksia. ”En ole
halunnut rajata hakua tekniikoiden tai muunkaan osalta.
Uteliaana odotan kiinnostavia
ehdotuksia,” Joenniemi sanoo.

Sirpa Joenniemi on tehnyt pitkän uran
pirkanmaalaisessa taidekentässä ja
edesauttanut useita projekteja, joissa
taidetta tuodaan yhteisiin tiloihin ja
katukuvaan. Tampereen nykytaiteen
museossa ja Tampereen taidemuseossa
työskennellyt kuvataideintendentti sanoo, ettei usko ikuisuusajatteluun.
– Teosten ei tarvitse olla pysyviä, vaan
ne voivat olla esillä muutaman kuukauden tai vuoden, jonka jälkeen tilaan
tehdään uusi teos. Tai sitten ei tehdä
ollenkaan. Toivon, että tällainen ajatus
hyväksyttäisiin myös siksi, että taidekin
muuttuu koko ajan. Ihmisten arjessa
oleva taide heijastaa omaa aikaansa.
– Kaupunkitiloissa olisi hienoa toteuttaa tällaisia projekteja enemmän
ja matalammalla kynnyksellä, eikä aina
niin raskaalla organisaatiolla. En sano
tietenkään, että tämä olisi ainoa hyvä
tapa tehdä, mutta jotain kirjoa ja moninaisuutta aina kaipaa lisää.
Ajatus näkyy myös tulevassa Triennaalissa. Joenniemi kertoo, että muun
muassa Tammerlampeen, Hämpin
parkin sisäänkäynnille Pikku Kakkosen
puiston viereen sekä Rautatieasemalle
on mahdollista esittää teosehdotuksia.
– Olen iskenyt silmäni myös Ratinan
sillan alla olevaan kuntoilutilaan. Senkin
paikan kiinnostavuutta voisi lisätä luo-
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malla esimerkiksi seinäpinnoille teoksia,
joiden ääreen ihmiset voivat pysähtyä.
Sinne sopii myös ääniteos, vaikka ääntä
ei ole hakuohjeissa erikseen mainittu.
– Kaikki tietysti riippuu siitä, millaisia
ehdotuksia saamme, ja hyväksyvätkö
näitä paikkoja hallinnoivat tahot ne. En
ole halunnut rajata hakua tekniikoiden
tai muunkaan osalta. Uteliaana odotan
kiinnostavia ehdotuksia.

Globaali ja
yksityinen koti

Pirkanmaan 6. Triennaalin teema kiteytyy lauseessa “Ole kuin kotonasi”.
Joenniemi kertoo ensin pohtineensa,
tarvitaanko näin laajalle tapahtumalle
ylipäätään teemaa.
– Tällaisen tapahtuman pitää olla
avoin sille, mitä ajassa tapahtuu, mitä
tahansa se onkaan. Koti tuntui teemana riittävän laajalta, mutta kuitenkin
spesifiltä. Olen törmännyt siihen monessa paikassa, se näyttää olevan hyvin
ajankohtainen. Kotiin kiteytyy monta
muuttuvaa asiaa tässä globalisoituvassa maailmassa. Toisaalta se on suoja ja
turva, yksityisyyden linnake, ja toisaalta
uutisvälineet kertovat jatkuvasti ihmisistä pakolaisleireillä. Ajalle on ominaista, että valtavat massat ovat liikkeellä.
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– Missä ihminen ylipäätään tuntee
olevansa kotonaan? Toiset ovat esimerkiksi tottuneet matkustamaan niin
paljon, että he ovat kotonaan tietyssä ilmapiirissä tai tietynlaisten ihmisten joukossa. Tukipiste haetaan jostain muusta
kuin fyysisestä kodista.
Eri mediat ovat täynnä kotoiluaiheisia ohjelmia ja juttuja. Samalla kotoilun
rinnalle on tullut yhteisöasumisen ja
sohvasurffauksen kulttuuri, jossa kodin
ovet avataan muille. Koti laajenee myös
yhteiseksi tilaksi. Joenniemi toivookin,
että Triennaalin teema ymmärrettäisiin
mahdollisimman laajasti.
– Haluaisin, että taiteilijat miettisivät
ja kyseenalaistaisivat tätä kaikkea. Koti
on kuitenkin yllättävän monitahoinen
asia, Joenniemi toteaa.
– Nuoret taiteilijat tekevät paljon
taidetta juuri omasta ympäristöstään:
ystäväpiiristään ja asuinpaikastaan. Se
on tietenkin luonteva piste, josta lähteä
liikkeelle. Mutta toivoisin, että se mitä
Triennaaliin tarjottaisiin, ei olisi pelkästään sen oman pienen reviirin kuvaamista, vaan teemaa lähestyttäisiin mahdollisimman monella tavalla.

Maahanmuuttajien
taide esiin

Vuoden 2015 Triennaalista on tulossa
entistä laajempi.
– Tavoitteena on, että se voisi levitä myös ympäristökuntiin, eikä kaikki
olisi niin Tampere-keskeistä. Olemme
lähestyneet kuntia ja pyytäneet, että
kunnat itse voisivat Triennaalin nimissä järjestää tapahtumia, jotka otettaisiin mukaan yhteiseen tiedottamiseen.
Näitä tapahtumia minä en kuratoi,
vaan paikalliset toimijat kokoavat ne
itse. Toivomme laajenemisen kautta
myös syntyvän uusia yhteistyöverkostoja, Joenniemi sanoo.
Triennaalin painopistealueiksi on
valittu Tampereen kaupunginosista

tarvitse olla pysyvää
Tesoma ja Hervanta. Tesoman alueeseen kaupunki panostaa tällä hetkellä
muutenkin esimerkiksi Oma Tesoma -nimisen projektin avulla. Siinä ideoidaan
yhteistyössä asukkaiden kanssa, miten
aluetta voitaisiin kehittää. Tesomalle
suunniteltuja teoksia voi ehdottaa joko
suoraan Triennaaliin tai ottaa yhteyttä
Oma Tesoma -projektiin.
Hervanta taas on profiloitunut paikaksi, jossa on opiskelijoiden lisäksi paljon maahanmuuttajia. Myös maahanmuuttajien tekemä taide on asia, johon
tulevassa Triennaalissa panostetaan.
– Toivomme, että viesti tästä mahdollisuudesta tavoittaisi heidät mahdollisimman hyvin, Joenniemi toteaa.

Tee-se-itse -kulttuuri
ilahduttaa

Joenniemen mielestä pirkanmaalaisen
taiteen yksi kiinnostavimpia asioita tällä
hetkellä on sarjakuva.
– Täällä on paljon hyviä sarjakuvantekijöitä, ja heidätkin haluaisimme Triennaaliin mukaan, Joenniemi sanoo.
Häntä ilahduttaa Pirkanmaan taidekentässä taiteilijoiden omatoimisuus ja
kukoistava tee-se-itse -kulttuuri.
- Tuntuu, että tuki taiteelta hupenee
koko ajan, ja onkin hienoa, että taiteilijat
ovat omassa keskuudessaan löytäneet
uusia tapoja toimia ja kehitellä juttuja.
On yhteisöjä, jotka tukevat toisiaan, löytävät tiloja ja onnistuvat jollain tavalla
myös saamaan rahoituksen.
– Tampereen kaupunkihan kohtelee taidetta tällä hetkellä melko
huonosti. Esimerkiksi TR1 Taidehalli
suljetaan ja Tampereen taidemuseon tilat ovat jo aivan minimissään.
Taidepuoli on heikoissa kantimissa
verrattuna historiallisten museoiden
koko ajan kasvavaan toimintaan.
Mutta tällaistahan se on, aaltoliikettä. Toisinaan taide on etusijalla, sitten tulevat taas toisenlaiset ajat.

– Taide saa myös aika vähän palstatilaa lehdissä. Välillä on vaikea
tietää, mitä kaikkea tapahtuu pinnan alla, koska tiedotusvälineet
eivät paljon enää huomioi mitään,
Joenniemi kritisoi.

Kuraattori on
mahdollistaja

– Minulla on Triennaalin kuratoinnissa
tukenani hyvä työryhmä, johon kuuluvat muun muassa Vesa Varrela läänintaiteilijana, Tampereen taidemuseo,
Taiteilijaseuran edustajat sekä Taiteen
edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimisto, Joenniemi kertoo.
Mikä kuraattorin roolissa on hänelle
itselleen kaikkein mielekkäintä?
– Vaikka talous ratkaisee monta asiaa, niin se tuntuu hienolta, että voin
kuraattorina keskittyä enemmän sisältöihin, eikä tarvitse niin välittää byrokratiasta, mitä museotyössäkin on. Se
on vapauttavaa. Ei tämä tietenkään
tarkoita sitä, ettei tarvitsisi huomioida realiteetteja, täytyyhän taiteilijoidenkin ne jollain tavalla huomioida.
Mutta voimme yhdessä taiteilijoiden
kanssa paneutua enemmän toteutukseen ja sen mahdollistamiseen.

Kuratoinnin merkitys on tällä hetkellä korostumassa, ja kuraattorin asemaa
pohditaan paljon.
– Olen huomannut, että kuraattorin
rooli jotenkin ärsyttää. Mutta kuraattori
on toisaalta aika tärkeä työväline. Hän
hoitaa monia asioita, joita taiteilija joutuisi muuten hoitamaan itse. Kuraattori
on mahdollistaja, Joenniemi toteaa.
– Kuraattorin rooli ei mielestäni kuitenkaan saa koskaan nousta yli taiteilijoiden. Taiteilijathan viime kädessä
tekevät kokonaisuuden kuraattorille.
Eihän kuraattori tee mitään ilman taiteilijoita. Jos ei tule hyviä juttuja taiteilijoilta, niin ei ole näyttelyäkään.
Hän sanoo itse aina viihtyneensä parhaiten taustavaikuttajana.
– Ymmärrän silti myös nuoria, jotka valmistuvat alalle, koska ainahan
tämä on tietynlaista taistelua paikasta
auringossa. Kuratoinnissa on kysymys
meriitistä. Mutta kuraattori on kuitenkin eräänlainen taiteilijoiden palvelija.
Tämä on kaksipiippuinen juttu.
Joenniemen mielestä kuraattorilla on
velvollisuus myös puolustaa valitsemiaan taiteilijoita.
– Kyllä minä sen sillä lailla näen, että
sen takana on seisottava, mitä on valinnut. Ei siinä taiteilijaa voi yksin jättää.

Pirkanmaan Triennaali
12.9.-15.10.2015

Pirkanmaalla asuvat taiteilijat voivat tarjota viisi viimeisten
kolmen vuoden aikana valmistunutta teosta tai uusien teosten
idealuonnosta viimeistään 1.12.2014. Ehdotukset lähetetään joko
kuvina, tiiviinä teksteinä tai videolinkkeinä (Vimeo) osoitteeseen:
pirkanmaantriennaali@gmail.com. Ehdotukset voi toimittaa myös
A4-portfoliossa Triennaalin toimistoon Taidekeskus Mältinrantaan.
Osoite: Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere, kuoreen merkintä:
Pirkanmaan 6. Triennaali. Lisätiedot: pirkanmaantriennaali.fi
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– Taidemaailmassahan mennään entistä enemmän ostopalvelukäytäntöön.
Kun museoiden resurssit kutistuvat, ostetaan ulkopuolelta. Kuraattorit voivat
tarjota ideoita ja projekteja, jotka museo
sitten ostaa ja antaa omia resurssejaan
tueksi. Sitä kautta kaikki muodostuu
myös entistä enemmän yritystoiminnaksi. Sehän tuntuu olevan tämän päivän sana, Joenniemi summaa.

Prosenttiperiaate
käyttöön

Joenniemi on hyvillään siitä, että prosenttiperiaatetta on alettu elvyttää.
– Ajatushan on ikivanha, ja siitä on
puhuttu niin kauan kuin muistan. Sitä
ei vain ole saatu kunnolla toimimaan.
Nyt aiheesta on tehty tutkimuksiakin,
ja niissä on todettu ihmisten haluavan
enemmän taidetta ympäristöönsä.
On hienoa, että sen mukaan on alettu
myös toimia.
– Myös rakennuttajat ovat lähteneet
mukaan rahoittamaan taidetta, eikä
kaikkea tarvitse aina toteuttaa julkisin
varoin. Vastaavanlaisia hankkeita on
ympäri Suomea. Esimerkiksi Tielaitos on
ollut asiasta kiinnostunut, ja tukee isoja
projekteja, joiden suunnitteluun taiteilijat ovat päässeet mukaan.
– Oman haasteensa asiaan on tuonut
se, että taiteilijat eivät välttämättä ole
osanneet myydä ideoitaan tai puhua
samaa kieltä kuin rakentajat. Siihenkin
on nyt tullut parannusta, kun taiteilijoita opastetaan tässä prosessissa.
– Ja kaupunkitilan käyttö kiinnostaa
nyt kaikkia, arkkitehtejä ja toteuttavia
tahoja. Tämän hetken parhaana kehitystrendinä pidän nimenomaan kaupunkitaidetta ja kaupunkitilan aktiivista
käyttöä, jossa taide on mukana.
Hän ei ota kantaa taiteen trendeihin,
vaan kertoo avoimella mielellä seuraavansa kaikkea, mitä vastaan tulee.
– Tämä on ehkä muutenkin sellaista
aikaa, että kaikki kukat saavat kukkia.
Eikä taiteelle ylipäätäänkään voi asettaa
rajoja. Taide on sellaista, että juuri kun
luulet saaneesi kiinni jostain asiasta ja
ottaneesi sen haltuun, niin tulee jotain
uutta ja toisenlaista: taide on ikään kuin
menossa aina edellä jossakin.
Teksti ja kuva Riikka Laitinen
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Taiteilijoiden työtiloinakin toimineiden veturitallien taakse
on kohonnut 88 metriä korkea
hotelli Torni. Tuore tulokas pyrkii kotoutumaan Tampereelle, ja
seudun kulttuuri on talossa näkyvillä monella tapaa. Paikalliset
olympiaurheilijat
esittäytyvät
kattokerroksessa ja manserokkarit katutason ravintolassa.
Välissä olevat 22 kerrosta ovat
kuvataiteen reviiriä. Hanke on
saanut nimekseen Torni Galleria.
Uusi hotelli avautui lokakuun puolivälissä, galleriahankkeen avajaiset olivat pian sen jälkeen.
– Mielelläni olen mukana, kommentoi Tuukka Peltonen, joka on
viidennentoista kerroksen valtias.
Kerrokset on jaettu ilmoittautumisjärjestyksessä, joskin tarjokkaita oli pari kertaa enemmän kuin
mukaan mahtui.
Hankkeen saama yleinen kiinnostus on ollut Peltoselle miellyttävä
yllätys. Myös hotellin henkilökunnan positiivinen suhtautuminen
teki häneen suuren vaikutuksen.
– Saako laittaa mitä vain, kysyin
kun kävin tutustumassa ensimmäistä kertaa. Jos kysyin mielipidettä, niin kommentoitiin kyllä.
Hyvin avointa ja kiinnostunutta.
Teosten sisältö oli vapaa, vaikka
turvallisuusnäkökohdat ja teokselle varattu tila piti ottaa huomioon.
Hotellin puolelta avustettiin ripustamisessa ja esiteltiin paikkoja.
Ripustuksessa oli omat haasteensa. Kussakin huoneessa on suuri
sänky, jossa on kookas musta nahkapääty. Mustan ohella on murrettuja sävyjä, joiden keskeltä teosten
värit nousevat hyvin esiin.
Jokaisessa kerroksessa on neljä kulmahuonetta, joihin mahtuu
suuri teos. Peltoselta näissä huo-
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neissa on noin 100 x 150 cm kokoisia
teoksia. Lopuissa kymmenessä huoneessa on pienempi teos.

Taidetta yhden yön
annos, kiitos

Tässä hotellissa saa tietää sekä oman
huoneen seinällä olevasta työstä että
taiteilijasta yhtä jos toista. Tavallisesti
hotellien taide jää arvoitukseksi. Tuukka
Peltosella on monia hienoja puupiirroksia. Minkähän huoneen näistä valitsisi?
– Opiumin, sanoo Tornin hotellipäällikkö Eveliina Jokinen. – Miellyttäviä
pehmeitä värejä, hän jatkaa.
Opium on lisäksi tilavassa ja ylellisessä kulmahuoneessa, iso teos. Tähän
mennessä kukaan ei tiettävästi ole halunnut huonetta tai tiettyä kerrosta nimenomaan taiteilijan mukaan.
Jokinen suhtautuu hankkeeseen innolla siksikin, että kotiin on ollut tarkoitus löytää taideteos. Jokisen nelivuotiaalla tyttärellä on jo varma näkemys
sopivasta taiteilijasta. Se on ilman muuta Katja Härkki ja hänen jänisaiheiset
maalauksensa. He katselivat Härkin
teoksia hotellin toisessa kerroksessa,
jonka käytävässä on Härkin kookas ja
jänispitoinen Atlantis II -maalaus (kuva
s. 3). Tytär on niin innokas Härkin maalausten suhteen, että perheessä saattaa
kasvaa tuleva taidekeräilijä.
Eveliina Jokisella on Tornin valikoimassa runsaammin suosikkeja.
– Paljon hienoja taiteilijoita, heihin on
ollut mukava tutustua.
Esimerkiksi Hannu Riikonen. Hänellä
on iloisia ja vauhdikkaita teoksia, joista
tulee hyvä mieli. Anna Alapuron työt
taas ilahduttavat värimaailmansa ansiosta. Kiintoisia töitä on myös Hannamari Matikaisella, kuten Vauva-teos.
– Se sopisi varsinkin sellaiselle, joka
on saamassa vauvan – muutenkin kuin

nimen puolesta, Jokinen tuumailee Torni Gallerian verkkosivujen ääressä.
Yksi hauska yllätys löytyi taiteilijoiden
joukosta, kun osallistuvien taiteilijoiden
nimet tulivat ilmi.
– Petri Niemelähän on meillä töissä
Tammerissa. Tosi vahvoja ja voimakkaita maalauksia. Hyvä tunnelma.
Yleensä ottaen Jokisesta on hienoa,
että mukana on niin erilaisia töitä ja
tekijöitä, ja miten hyvin ne istuvat hotelliympäristöön. Myös valokuvateoksissa on Jokisen mukaan mainioita töitä.
Helinä Hukkataival esimerkiksi. Performanssitaiteilijana myös hän yllättää
Tornin taiteilijana. Hukkataipaleelta on
esillä lavastettuja valokuvia, eli yhteen
hetkeen pysäytettyjä performansseja.

Yhteistyötä
juoksuaskelin

Nämä teokset ovat esillä vuoden verran
eli vuoden 2015 loppupuolelle. Konseptiin ollaan tyytyväisiä ja yhteistyö luultavasti jatkuu. Tällä hetkellä vielä harjoitellaan ja katsotaan miten asiat sujuvat.
Näin ei olla tehty aiemmin, joten tämän
kokemuksen jälkeen ollaan viisaampia.
Tällä kertaa järjestelyt piti hoitaa varsin ripeästi. Uunituoreeseen kiinteistöön päästiin lokakuun ensimmäisenä
päivänä. Paikat piti saada kuntoon ja
toiminta pyörimään kahdessa viikossa.
Myös taide löysi paikkansa muun
tohinan ohessa. Aikataulu oli tiukka.
Kunakin päivänä kävi useita taiteilijoita
ripustamassa. Teoksia on yhteensä 330,

Torni Galleriassa teoksia katsoessa hissi tulee tutuksi. Hisseissä on tapana olla peili, täällä se on sijoitettu kattoon. Eveliina Jokinen käyttelee talon hissiä jo tottuneesti, harjoitusta on nyt kuukauden
verran. Huomaa myös Täydellinen ympyrä 1/2014 Jokisen sylissä.

kaikissa 305 huoneessa ja käytävätiloissa. Kustakin teoksesta tarvittiin tiedot ja
taiteilijoista esittelyt. Kiireistä työtä riitti
niin hotellilla kuin Taiteilijaseurallakin.
Hotellin henkilökunnan kannalta oli
kiinnostavaa tavata mukana olevia taiteilijoita ja tutustua ihmisiin teosten takana. Hotellissahan pitää tietää kaikesta, vierailijat saattavat kysyä mitä vain.
– Myös tästä syystä yhteistyötä voisi
olla enemmänkin, Jokinen sanoo.
Yhteistyötä on tehty myös Pirkkalaiskirjailijoiden kanssa. He ovat toimitta-

neet Torniin lainattavaksi kokoelman
täkäläistä kirjallisuutta, ja runotilaisuuksista on ollut puhetta. Pihalle on
vuoden vaihteessa tulossa veistos, Jorma Dahlströmin takoma feniks-lintu.
Aulassa on jo Dahlströmin tekemä
höyryveturiveistos. Toisaalta se on samalla ääniteos – mukana on höyryveturin ääntä.

Teksti ja kuvat Minna Soraluoma

Tuukka Peltonen esiintyy Tornin
viidennessätoista
kerroksessa.
Oikealla oleva teos Varjo on sijoitettu käytävään.
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Berliini

on ystävyyden kaupunki
Hain Berliinin Särön residenssiin mieli
avoinna ja valmiina vastaanottamaan
kaikki uudet virikkeet – inspiroitumaan. Ensisijainen tarkoitukseni oli
tutustua kaupungin mittaviin taidekohteisiin ja gallerioihin. Mielestäni
Särön residenssi Berliinin keskustan
pohjoispuolella on tuota tarkoitusta
varten loistava kiintopiste. Se antaa
hyvän majapaikan lähteä ja tulla.
Residenssi sijaitsee Pohjois-Weddingin
kaupunginosassa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tegelin lentokentältä pääsee
linja-autolla sujuvasti suoraan lähimmälle U-bahnin asemalle, josta on enää
vain lyhyt kävelymatka asunnolle. Tuon
kävelymatkan varrella sijaitsee myös laajavalikoimainen lähikauppa. Sieltä sain
kätevästi residenssiin aamu- ja iltapalat
sekä käyttötavaraa tarpeen tullen.
Asunto koostuu yksiöstä ja kaksiosta
sekä yhteistiloista. Yksiö soveltuu yhdelle, kaksio kahdelle asukkaalle kerrallaan. Molemmissa huoneiston osissa on
parveke ja nettiyhteys. Valoisat ja korkeat huoneet sekä kauniit, inhimillisen
oloisesti natisevat puulattiat tekevät
asunnosta kotoisan. Lisäksi kummassakin huoneistossa on oma parveke.
Residenssin huollosta, siivouksesta,
avainten noudosta ja jätöstä vastasi
Mark Mallon. Kaveri oli minua asunnolla vastassa avainten kanssa. Hän myös
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selvitti minulle asunnon käytäntöjä aina
roskien lajittelusta kaasulieden toimintaan. Ulkolaisesta nimestään huolimatta hän on täysin suomalainen ja puhuu
suomea. Harmittelin jälkeenpäin, etten
ollut Markin paikalla ollessa kokeillut
itse avainta ulko-oveen. Saksassa nimittäin ulko-ovessa avainta käännetään vasemmalle eikä oikealle. Tätä en tiennyt
ja ovi ei auennut, kun myöhään illalla
saavuin takaisin asunnolle. No, neuvoa
kysyvä ei tieltä eksy. Saksalainen ystäväni auttoi hädässä ja pääsin ensimmäisen
kommelluksen myötä vihdoin sisälle.
Ensimmäisen viikon illat menivät
Berliinin taidekohteiden sijaintia ja reittiohjeita tutkaillessa kartalta. Oli hyvä
katsoa etukäteen, miten sujuvimmin
pääsee museosta toiseen. Berliinin kartasta näkee kätevästi kaikki U-bahnin ja
muun joukkoliikenteen reitit. U-bahnin
kummankin pään päätepysäkkien nimet on syytä painaa mieleen, jotta osaa
mennä oikeaan suuntaan lähtevään junaan.

Taidetta ja museoita

Museotarjonta Berliinissä on todella rikas. Koska residenssiaikani kesti kaksi
viikkoa ja olin päättänyt nähdä mahdollisimman paljon, ostin kummallakin viikolla kolmen päivän museokortin.
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Suunnittelin sopivat museoekskursiot kullekin päivälle. Erityisen kattava ja
mielenkiintoinen kohde on ihan Berliinin keskustassa sijaitseva Museosaari.
Se tarjoaa nähtävää ainakin pariksi päiväksi ja sen museoiden nähtävyyksistä
voin mainita erityisesti Pergamonmuseon Ištarin portin, Berliinin egyptiläisen museon muumioineen ja Altes
Museumin, joka tarjoaa kronologisen
katsauksen vanhojen kulttuurien historiaan. Sen ja Berliinin tuomiokirkon yhteisellä puistoalueella voi hyvällä säällä
istuskella, nauttia eväitä ja seurata katutaiteilijoita. Museosaaren eteläpuolella
Mitten kaupunginosassa on myös tiivis galleria-alue. Sieltä löytyy vaikkapa
suomalaisten taiteilijoiden ylläpitämä
Toolbox-galleria. Myös seuraavia museokohteita suosittelen:
t Gemäldegalerie on taidemuseo,
jossa sijaitsee maailman suurimpiin
kuuluva kokoelma 1300-1800 -lukujen
taidetta. Mahtava kokoelma keskittyy
vanhojen mestareiden töihin ja esittelee mm. Rafaelin, Rembrandtin, Rubensin ja Caravaggion mestariteoksia.
t Etnologisessa museossa on esillä
huomattava kokoelma Euroopan ulkopuolelta Berliiniin tuotuja esineitä. Maantieteellisesti jaoteltu näyttely välittää mielenkiintoisen ja monimuotoisen näköalan
Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin.

t Neue Nationalgalerie on Berliinin
Kulturforumilla sijaitseva modernin taiteen museo, jossa on esillä 1900-luvun
modernismiä, esimerkiksi kubismia ja
surrealismia. Museon kokoelmiin kuuluu muun muassa Pablo Picasson, Joan
Mirón ja Vasili Kandinskin töitä.
t Märkisches museo on samanaikaisesti sekä Berliinin kaupungin että sitä
ympäröivän Brandenburgin alueen historiaa esittelevä museo. Museossa on
esillä muun muassa keskiaikaista kirkkotaidetta, aseita ja jopa kidutusvälineitä.
Jos on kiinnostunut linnoista, historiasta ja rauhaisista puistomaisemista, Berliinistä löytyy muutama varsin
kiinnostava kohde. U-bahnilla pääsee
Berliinin eteläosaan Potsdamiin, jossa
sijaitsee Fredrik II Suuren rakennuttama
huvilinna Sanssouci. Rakennus edustaa rokokoota ja sitä kutsutaan usein
”Preussin Versaillesiksi”. Näkemisen arvoinen paikka. Toinen mahtava kohde
on Charlottenburgin linna, joka sijaitsee
Berliinin keskustan länsipuolella. Linnan
rakennutti Preussin kuninkaan Fredrik
I:n puoliso Sophie Charlotte.

Kotona Weddingissä

Residenssiaikani ensimmäisellä viikolla
kahlasin läpi kaksi tuhtia vieraskirjaa.
Niiden avulla pääsin sisälle muiden aikaisemmin residenssissä olleiden kokemuksiin Berliinistä ja residenssistä.
Hämmästyin ihmisten kokemisen
erilaisuutta. Kuinka toiset olivat nähneet kaupungin iloisena ja kauniina,
mutta monet niin nukkavieruna ja ahdistavanakin. Myös Wedding residenssin asuinalueena jakoi mielipiteitä.
Alueen asukkaista suurin osa on maahanmuuttajia tai opiskelijoita. Moni
kertoi nauttivansa alueen hieman rosoisen alakuloisesta tunnelmasta. Itse
ja yksin liikkuvana naisena koin alueen

itselleni vieraaksi ja olin siellä kulkiessani varautunut. Muutama tuttavani
varoitti minua kulkemasta alueella yksin pimeällä. Enpä tiedä alueen turvallisuudesta tai turvattomuudesta, mutta jätin öiset kävelyreissut tekemättä.
Ensimmäisen museoviikon jälkeen
päätin pyhittää viikonlopun asunnossa
oleiluun, vesivärikorttien maalaamiseen ja Weddingin lähialueeseen tutustumiseen päiväsaikaan. Berliinin kevät
oli osoittautunut kylmäksi ja sateiseksi
ja tuona viikonloppuna residenssin yli
puhalsivat myrskytuulet tuoden tullessaan rankkoja ukkoskuuroja. Silloin
oli oiva hetki maalata rauhassa jäniksiä ja vain rentoutua. Asunnossa ei saa
käyttää liuottimia ja siksi olin ottanut
mukaani vain vesivärit, paperia ja pensselit. Aina kun sade hellitti ja aurinko
pääsi kajastamaan pilvien lomasta, lähdin tutkimusmatkoilleni ympäri Weddingin aluetta. Mielestäni on aina kiinnostavaa kartoittaa alue jossa asuu, sen
kaikki mahdollisuudet ja palvelut.
Berliini on ystävyyden kaupunki. Siltä
se tuntuikin residenssissä viettämänäni
aikana. Kaupunkilaiset suhtautuivat minuun – kartta kädessä suunnistavaan
turistiin – ystävällisesti. Vaalea olemukseni ja Suomen kieleni herättivät jopa
kiinnostusta. Puhuessani ystäväni kanssa suomea aika moni kysyikin, mistä
olen kotoisin. Mietin heidän positiivista
ja rentoa asennettaan vieraita kohtaan,
Berliinissä kun riittää tulijoita ja menijöitä. Kumpusiko Berliinin kotoisuus ja
asukkaiden sympaattisuus sen jaetusta
historiasta? Luulen, että suvaitsevaisuus
vetää suvaitsevaisuutta puoleensa. Ehkäpä monet ovat vastanneet rentoon
ja ystävälliseen ilmapiiriin muuttamalla
itse Berliiniin.

Katja Härkki
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Ylhäällä: Museosaarella sijaitseva Berliner Dom
valofestivaalien aikaan. Kuvat Thomas Wolf.

Alla Katja Härkki Hamburger Bahnhof -taidemuseon näyttelyssä.

Kuvia Kolonierstrassen
tiloista löytyy Anna Amnellin
flickr-sivuilta haulla
kirjailijaresidenssi Berliini.
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Taidekeskus Mältinrannan kesänäyttelyssä oli kepeyttä ja uutta näyttelyn
kokoamisen tapaa. Teokset saivat pärjätä omillaan, kun valitsijat eivät tienneet niistä muuta kuin näkivät. Tekijät
säilyivät arvoituksena.
Samassa tilanteessa olivat katsojat.
Näyttelyä oli pakko katsoa lokeroimatta teoksia vaikkapa tekijän sukupuolen
tai iän mukaan. Kansallisuuskaan ei
päässyt vaikuttamaan. Taiteilija vailla
nimeä oli esillä kesä-heinäkuussa 2014,

ja viime numerossamme olleiden kuvien tekijätkin selvisivät aikanaan.
– Monet halusivat kovasti tietää, mistä on kyse. Palautetta tuli paljon, kertoo
påävahtimestari Aila Mäkinen
– Tosi hyvä idea, sanoi moni.
Aika nopeasti satunnaisetkin näyttelykävijät oivalsivat, mistä oli kyse,
vaikkei teosten tekijöiden nimiä saanut selville mistään. Koska sen saa tietää, kysyttiin valvojilta usein. ja moni
kirjoitti päivämäärän muistiin.
Päättäjäisissä, joissa tekijät paljastettiin, olikin paljon väkeä.
Mäkiselle teosten takana
olevien taiteilijoiden tunnistaminen oli helppoa.
Pitkä rupeama taiteen
ääressä on tehnyt monet
tekijät tutuiksi, ja näyttelyitä ripustaessa ja valvoessa teoksia ehtii pohtia
useampaan kertaan. Meri
Westlinin ja Ulla Pohjolan
hän tunnisti helposti, samoin Kristiina Sarion.
– Ei se kuitenkaan kaikille
ole selvää, hän pohtii.

Marjo-Riitta Sasin piirustus Anssi
Jääskeläisestä herätti närkästystä. Mitä
tämä on, ihmeteltiin. Taiteilija vailla nimeä muka, ja sitten tehdään omakuva.
– Yllättävän moni meni harhaan.
Jääskeläinen, jolta ei ollut mukana
teoksia, oli Mäkisen mukaan ihmeissään. Sasillahan on aivan erilainen käsiala piirustuksessa. Ei näitä voi sekoittaa.
Joukossa oli yksi yllätys Mäkisellekin, nimittäin grafiikastaan tunnetun
Sauli Iso-Lähteenmäen veistos.
Eräs teoksista oli Mäkiselle helppo
yhdistää oikeaan tekijään, mutta kaikki
eivät tainneet löytää koko teosta.
– Virkattua patteria ei moni ehkä
huomannut. Vaikka Liisa Hietanen varmaan hieman pyrkiikin siihen.
Hietaselta oli teos ”Pari”, lempinimeltään ”virkattu patteri”. Teos maastoutui
seinän vierille kuin olisi aina ollut siinä.
Viime lehdessä näyttelystä haastateltu näyttelytyöryhmän jäsen kertoo,
että varotoimet ovat toimineet hyvin.
Hän on välttynyt näyttelystä poisjätettyjen vihalta täysin. Lisäksi aika parantaa haavat, joten hän uskaltaa jo
tulla esiin. Viimeksi naamioituneena ja

Täydellisen ympyrän numerossa 1/2014 olleet teokset:
Petri Niemelä: Better than You, öljy.
Liisa Hietanen: Pari 2012, virkkaus.
Zsuzsa Demeter: Lepo, sekatekniikka paperille, 2014.
Heta Laitakari: akryylimaalaukset Yön sydän ja Toinen Eden.
Kristiina Sario: Planeetta, 2013, öljy ja munatempera kankaalle.
Nomi Kitinprami: Maskara, 2014, akryyli kankaalle.

Hannu Riikosen Nainen ja friikki, 2014. Näyttelyssä oli käytössä koko joukko mahdollisten tekijöiden nimiä. Tätä teosta arveltiin 1980-luvulla toimineen Rodtsenko-seuran come backiksi.
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Incognitona oli kiva olla,
kertoo Erno Peltonen.

nimettä esiintynyt Erno Peltonen tuumailee nyt, että näyttely onnistui mukavasti ja herätti kiinnostusta. Töiden
valitseminen sokkona ilman tekijöiden
nimiä tuntuu yhä hyvältä ajatukselta.
Lehden viime numerossa oli myös
kahden anonyymin kirjoittamat artikkelit. Kirjoittajien henkilöllisyydestä ei
ole vielä tullut selkoa, joten sopivia ehdotuksia ja arvauksia voi lähettää osoitteeseen taydellinen.ympyra@gmail.
com. Ensimmäiset oikein tietäneet
saavat palkinnoksi omenan. Parhaiten
perustellut saa lisäksi henkilökohtaisen esittelyn Taidekeskus Mältinrannan
näyttelyyn.

R u it on g Z h a o
Ta k a h u h d is sa

Eräs Anonyymi

K u n n ia m er kk i
O ss i S om m al le
ministeri jakoi
Kulttuuri- ja asunto
neille kuvataikesäkuussa ansioitu
kkejä Tieteiden
teilijoille kunniamer
STS:n vuosikotalossa Helsingissä
. Ossi Somma
sä
kouksen yhteydes
nan komentajasai Suomen Leijo
ttuja olivat Matti
merkin. Muita palki
Kanervo ja MarPeltokangas, Marja
kus Konttinen.
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Kiinalaissyntyinen
, nykyisin Yhdysvalloissa asuv
a kuvataiteilija
Ruitong Zhao on
Tampereen
Taiteilijaseuran re
sidenssitaiteilijana Takahuhdin Ta
idekeskuksessa syyskuusta joul
ukuuhun 2014.
Suomi on hänelle
ennestään tuttu, sillä hän vietti
he
kuukauden Artelek lmikuussa
sen taidekeskuksessa Hämeenk
yrössä.
Ruitong kirjoittaa
runoja, valokuvaa ja talle
ntaa luontoa
videoin ja äänite
oksin. Runon,
äänen ja kuvan
yhdistäminen
tuo hänelle parant
avaa voimaa.
Häntä kiinnostaa
ihmisen läsnäolo tai sen puute.
Suomen talvessa kiinnostava
a on pimeys ja
sen vaikutus. Vaikk
a ympärillä on
pimeää ja märkä
ä, siitä saa erikoista energiaa. Au
rinko voi aina
paistaa ihmisen sis
immässä.
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Näkymätön kuraattori
”Näyttely on olemassa siksi, että päästään käsiksi johonkin tulokseen.”

Kesäkuu 2014, Kökar
Kun tämä kolumni julkaistaan Täydellisessä ympyrässä marraskuussa 2014, on
kuratoimani Paperin taide -näyttely TR1
Taidehallissa Tampereella juuri päättynyt. Kirjoitan tekstiäni kesäkuussa Kökarin taiteilijaresidenssissä, enkä vielä
tässä vaiheessa tiedä, miten näyttelyyn
liittyvät asiat tulevat sujumaan.
Neuvottelut TR1 Taidehallin kanssa
kestivät yhteensä kolmisen vuotta ja
yhteinen näyttelysopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2014. Koska suomalaisilla paperitaiteilijoilla ei ole omaa
toimintaorganisaatiota, käynnistettiin
taiteilijajärjestöjen kautta hakuprosessi, joka oli suunnattu kaikille Suomessa
toimiville taiteilijoille. Hakuprosessi on
kesäkuussa vielä kesken, joten en tiedä
tässä vaiheessa myöskään sitä, montako taiteilijaa näyttelyyn hakee.
Kun näyttelyn avajaisiin on vain muutama kuukausi aikaa, voin oikeastaan
vain toivoa, että kaikki sujuisi hyvin: hakemuksia ja hyviä teoksia olisi riittävästi, menot eivät kasvaisi liikaa ja budjetti
pysyisi kasassa. Aikataulut (myös omani)
pitäisivät, yhteistyö eri tahojen kanssa
sujuisi hyvin ja lopulta kaikki (myös media) olisivat tyytyväisiä lopputulokseen,
eli näyttelyyn. Tässä vaiheessa mieleen
hiipii ajatus, että paineensietokyky on
ehkä kuraattorin tärkein ominaisuus.
En ole koskaan tehnyt päätöstä siitä,
että joskus toimisin kuraattorin työtehtävissä. Oikeastaan pidän itseäni
ensisijaisesti näyttelynjärjestäjänä tai
tuottajana kuin kuraattorina. En myöskään tiedä, voiko kuratointia opettaa:
käytäntö on mielestäni (tässäkin asiassa) paras opettaja. Vierastan ajatusta ns. ”tähtikuraattoreista”, mielestäni
kuraattori on vain yksi, tosin tärkeä
henkilö näyttelyprosessissa.
Toimin kuraattorina hyvin käytännönläheisistä syistä. Tampereella oli
vuonna 1995 Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen näyttelytilassa
Verkarannassa Paperin paino -niminen
paperitaiteen yhteisnäyttely, johon itsekin osallistuin. Näyttelyn taiteilijat
joutuivat maksamaan siitä, että he esit-

telivät teoksiaan yleisölle. Pidin maksujen keräämistä taiteilijoilta (sisällön
tuottajilta) kovin omituisena seikkana.
Kummasteluni johti siihen, että kokosin
Neljän arkki -nimisen ryhmän ja järjestin
samannimisen paperitaiteen kiertonäyttelyn, joka kiersi vuosituhannen vaihteessa Suomessa viidessä eri museossa.
Näyttelyiden aikatauluttaminen, apurahojen haku ja kaikki muutkin näyttelyihin liittyvät käytännön järjestelyt olivat
pääsääntöisesti minun vastuullani. Tässä projektissa vierähti muutama vuosi
ja näin jälkikäteen voikin sanoa, että se
aika oli omaa ”kuraattorin koulutustani”.
Sen jälkeen olen kuratoinut/järjestänyt vuonna 2003 ensimmäisen
valtakunnallisen paperitaiteen yhteisnäyttelyn Haiharan taidekeskuksessa
Tampereella ja vuonna 2007 toisen
valtakunnallisen paperitaiteen näyttelyn nimeltään PAPRU G. A. Serlachius
-museossa Mäntässä.
Kuraattorin rooli ja työtehtävät näyttelyprosessissa vaihtelevat suuresti sen
mukaan, onko hänet kutsuttu kuratoimaan vai onko hän ehkä itse koko näyttelyn järjestäjä. Peruselementit pysyvät
kuitenkin mielestäni molemmissa tilanteissa samana. Kuraattorin ensisijaisena
tehtävänä on nostaa omilla valinnoillaan näkyviin näyttelyn idea/rakenne ja
ripustuksen avulla tuoda esiin taideteoksien keskinäisiä rinnastuksia ja merkityksiä. Taidenäyttely on visuaalinen
kokonaisuus ja siihen liittyvät asiat on
aina jokin taho tai henkilö etukäteen
valinnut. Näyttelyn ajankohdan, tilan,
taiteilijoiden, teosten, näyttelyarkkitehtuurin, ripustuksen ja valaistuksen
suunnittelu vaikuttavat paljon siihen,
miten yksittäinen katsoja lopulta havaitsee ja ymmärtää näyttelyssä esillä
olevia teoksia.
”Tämä keskustelu ja koko sanan ”kuraattori” käyttäminen on seurausta jatkuvasti
etenevästä ymmärrysprosessista koskien
sitä, miten asiat taideteoksen ympärillä
vaikuttavat itse teoksen merkitykseen.
Olemme alkaneet ymmärtää, että näyttelyn tekemisen prosessi – taiteilijoiden
valinta, tiettyjen teosten rinnastaminen,
tilan valinta ym. eivät ole neutraaleja asi-
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Jaana Rämä
oita, vaan aina vaikuttavat siihen, miten
havaitsemme ja ymmärrämme teoksen.
Silloin kun emme puhuneet niin paljon
kuratoinnista, sitä pidettiin jotenkin neutraalina. Nähdäkseni itse kuraattorin työ ei
ole muuttunut niinkään vaan käsitykset
siitä. Kuraattori on tullut, halusit tai et,
osaksi prosessia. Minulle kuraattori on
henkilö, joka on tietoinen siitä. Tämä tietoisuus on kehittynyt yhteydessä ymmärrykseen kontekstin merkityksestä koko
teoksen merkitykselle”.

Lokakuu 2014
Paperin taide -näyttelyyn tuli 70 hakemusta, ja valitsin niistä 23 taiteilijaa. Avajaisissa TR1 Taidehallissa lokakuun alussa oli yli 300 vierasta ja tähän mennessä
(15.10. 2014) näyttelystä on ollut juttuja
Tamperelaisessa ja Aamulehdessä.
Seuraava Paperin taide- näyttely järjestetään kolmen vuoden kuluttua. Tästä on hyvä jatkaa.
Jaana Rämä on tamperelainen
56-vuotias paperitaiteilija, joka
muuttaa Haiharan taidekeskuksesta
helmikuussa 2015.
Tekstilainat ovat artikkelista ”Kaksi polvea
kuratointia”, Taide-lehti 1996. Siinä kaksi
ruotsalaista kuraattoria, Pontus Hultén ja
Lars Nittve, tarkastelevat kuraattorin roolia
ja tehtäviä. Jotenkin tuntuu siltä, että tietyt
asiat kuratoinnin ympärillä ovat vuosien saatossa pysyneet samankaltaisina.
Näyttelystä voi lukea lisää osoitteessa paperintaide.blogspot.fi.
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Taidekeskus
Mältinranta
alkuvuosi 2015

3.1.-20.1.
Galleria: Jussi Ranta
Studio: Kaisu Koski
24.1.-10.2.
Galleria: Sari Bremer,
Iina Heiskanen, Heli Kurunsaari, Pilvi Ojala
Studio: Mari Jäälinoja

Sari Bremer tekee värikkäitä etsaus-akvatintoja ja
Iina Heiskanen työskentelee puupiirroksen keinoin
sekä piirtämällä. Heli Kurunsaari tekee suurikokoisia
puupiirroksia, joissa on mukana annos lempeää huumoria. Pilvi Ojalan tempera-asetelmia voi pitää kommenttina nykyajan tavattomaan tavaramäärään.

Kaisu Koski: Behind my inside,
2013, Digital C-print, diasec
mount, 55 x 80 cm. Living Anatomy/Elävä anatomia -näyttely
purkaa lääketieteen opinnoissa
vallitsevaa kehokäsitystä sekä
normaaliuden ja terveyden määritelmiä. Näyttely sisältää mm.
omakuvia, joissa tutkin anatomian opettamista ja lääketieteellisiä tapoja esittää ihmisruumista.

14.2.-3.3.
Galleria: Päivi Allonen, Silja
Puranen ja Pekka Syrjälä
Studio: Markku Haanpää
7.3.-24.3.
Galleria: Kimi Pakarinen
Studio: Tonja Goldblatt
28.3.-14.4.
Galleria: Anna Tahkola ja Magdalena Åberg
Studio: Heidi Saramäki
18.4.-5.5.
TAMK - lopputyönäyttely
9.5.-26.5.
Pasi Karjula

Mari Jäälinojan näyttely on
matka toden ja epätoden maailmaan. Pelko ja toivo, usko ja
epäusko tuodaan näyttämölle,
jonka raameja ei pidättele vain
luonnon lait. Italiassa vietetyn
residenssiperiodin innoittamana
näyttelyn keskiössä on pyhä tila.
Teos: Bobolin puutarhassa, 2014,
65x65cm, akryyli kankaalle.
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30.5.-16.6.
Galleria:
Christina Holmlund, Raakel Kuukka ja Irma Tonteri
Studio: Mikko Rekonen

Ohuille papereille vedostetut
viivastot muodostavat Irma
Tonterin teoksissa aistillisia
pintoja, kerrostumia. Raakel
Kuukan Yön puutarha on videosta ja valokuvista koostuva
teossarja. Christina Holmlundin
kuvissa yhdistyvät useat materiaalit ja kuvalliset tasot.

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

vapaa
pääsy

Näyttelyhaut vuosittain 31.1. ja 31.8. mennessä.
Kimi Pakarinen: Checkpoint, 2013, öljy kankaalle, 200x160 cm.
Maalaukseni ovat omillaan, en puhu niiden puolesta. Puhuvatko
ne minun puolestani? Maalausteni sisältö syntyy vähittäin työskentelyn edetessä maalauspohjalle jätettyjen maalikerrosten,
jälkien ja pintojen lomassa, kätkettynä niiden keskinäiseen elämään. Annan maalausteni olla kun ne eivät enää tarvitse minua.

Tonja Goldblatt: Sarjasta Pimeä aine, 2014, monotypia, 5 x 5 cm.
Teokseni ovat pienikokoisia ja sarjallisia. Mitä pienempiin yksityiskohtiin mennään, sitä enemmän pieni alkaa muistuttaa äärettömän
suurta. Mikro- ja makrokosmos tuntuvat jatkuvan äärettömyyksiin,
havaintojemme ulkopuolelle. Teokseni ovat pieniä, koska se riittää.

Anna Tahkolan ja Magdalena Åbergin Somnia Corporis (ruumiilliset unelmat) –näyttelyssä Åbergin maalausten ja piirustusten kuvasto avaa ja täyttää eläimiä
luonnontieteellisen museon ympäristössä. Myös Tahkolan lyijykynäteoksissa lähtökohtana on luonnon
muoto tai ihmisen asento suhteessa maailmaan.

Mikko Rekonen: Allegory, 2012, öljy kankaalle, 190 x 241,5 cm, Viime keväänä olin sekä
fyysisesti että henkisesti huonossa kunnossa. Maalauksieni aihe, kivun muoto, tuli henkilökohtaisella tavalla minulle entistä tutummaksi. Maalaaminen tuntui entistä
tärkeämmältä kanavalta ilmaista kokemaani ja liittää se yleiseen keskusteluun
nykyihmisen kokemasta vieraantuneisuuden tunteesta ja ei-hyväksytyksi
tulemisen pelosta sekä myös psyykkisestä hauraudesta.
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lasikuitu - savi - plastoliini - kipsi - silikoni - lateksi

HARRASTE OY
Tuomiokirkonkatu 21 Tampere, puh 03- 222 9233
Meiltä löydät
kaikki tarvitsemasi
taidetarvikkeet
edullisesti!

Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014

www.taidevari.fi
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Tampereen
Taiteilijaseuralaisten
näyttelyitä
n Hannamari Matikainen, 10.12. - 4.1.2014.
Galleria Katariinan studio, Helsinki.
n AIKA+ Valokuvia. Mm. Sirpa Hirvikoski, Helinä
Hukkataival, Ami Hyvärinen, Soile Iivonen, Merja
Tanhua ja Marja-Liisa Torniainen. Joulukuu 2014,
Galleria Koppelo, Tampere.
n Tiia Viiltola 4.-22.1.2014. Galleria Ronga,
Tampere.
n SA. Salmela: Kadun ikonit. 4.-29.3. 2015,
Galleria Kapriisi , Tampere.
n Annukka Laine, helmi-huhtikuu 2015. Kalevan
kirkko, Tampere.
n Jan Anderzén, Alempana kuin enkelit. 4.20.4.2015. Galleria Rajatila Tampere.
n lkka Väätti, toukokuu 2015. Galleria Harmaja,
Oulu.

Galleria Saskia
Tampere

Pirkankatu 6, 33210 Tampere
puhelin/faksi (03) 223 0812
tampereen.saskiat(at)galleria.inet.fi
www.tampereensaskiat.com
Avoinna joka päivä klo 12.00 – 18.00.
Vapaa pääsy.
Näyttelyiden hakuaika on
vuosittain 30.9. mennessä.
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Taidelainaamo
Taidekeskus Mältinranta
Kuninkaankatu 2, Tampere
puhelin 010 420 2040
www.tampereen-taiteilijaseura.fi

Taidelainaamo on avoinna joka päivä:
ma–to 12–18 ja pe–su 12–16.
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