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IHMISYYDEN TAITO

Olen kutsunut Mäntän kuvataideviikkojen ke-
sän 2008 näyttelyyn lähes ennätyksellisen 
määrän taiteilijoita. Katsomiskokemus tulee 

olemaan suuren taiteilija- ja teosmäärän johdosta hy-
vin erilainen kuin ennen.
   Taiteilijoiden teokset tulevat rytmittymään kerron-
nalliseksi kokonaisuudeksi sisätiloiltaan perusteel-
lisesti muuttuneessa Pekilossa. Myös piha-alue ote-
taan täysipainoisesti käyttöön. Juhannuksena pihas-
sa poltetaan Mäntän ensimmäinen taidekokko. Män-
tän kirkko on nyt saatu ensimmäistä kertaa näyttely-
käyttöön.
   Näyttelyn tilallinen suunnittelu korostaa fyysis-
tä kokemuksellisuutta, mutta näyttelyn sisällöllinen 
teema syventyy pohtimaan olemuksemme näkymä-
töntä puolta ja muuttuvaa ihmiskäsitystämme. Näyt-
telyn otsikon “Ihmisyyden taito” voisi kuvitella sisäl-
tävän kysymyksen: Onko ihmisyys meille automaat-
tisesti lankeavaa ja myötäsyntyistä, vai onko se ehkä 
opeteltava ja ylläpitoa vaativa taito?
   Kysymys kytkeytyy valistusajattelun perintee-
seen. Tuhatseitsemänsataaluvulla lähinnä Ranskasta 
ja Englannista liikkeelle lähtenyt aate on länsimai-
sen yhteiskuntajärjestyksen ja ihmiskuvan keskei-
nen perusta. Valistuksen piirissä toimineet ajattelijat 
loivat aikanaan ääriradikaaleja, nyt itsestään selviltä 
tuntuvia periaatteita, kuten ihmisten yhteiskuntaluo-
kasta tai rodusta riippumaton tasa-arvo, demokraat-
tinen päätöksenteko, kidutuksen kieltäminen, sanan-
vapaus ja kaikkien oikeus opiskeluun ja omiin mie-
lipiteisiin.
    Valistusajattelussa oli ihanteellisista päämääris-
tään huolimatta myös puutteensa, ja ne paljastuivat jo 
sen aikalaisille. Valistus ei nimittäin kyennyt huomi-
oimaan ihmisen ristiriitaista ja epärationaalista ole-

musta. Se yritti perustaa ihmiskunnan tulevaisuuden 
pelkän rationaalisen järjen varaan. Valistusajatteli-
jat arvioivat yhteiskunnan pyrkivän kohti ”hyödyllis-
tä” päämäärää, jonka se yksinkertaisesti samaisti hy-
vään. Jumalan hylännyt ja pelkkään hyötyrationalis-
tiseen arviointiin perustuva mekaaninen moraalikä-
sitys ei ole osoittautunut riittävän uudenlaisen ihmi-
syyden perustaksi.
    Jo aikalaisiltaan saamastaan kritiikistä ja tappiois-
ta huolimatta valistuksen vaikutus ulottuu myös mei-
dän arkipäiväämme. Elämme demokratiassa, meillä 
on kaikille lapsille avoin koululaitos ja sananvapaus 
ja suvaitsevuus ovat yhteisesti jaettuja arvoja. Valis-
tuksen positiivisten arvojen lisäksi olemme kuitenkin 
perineet myös sen hyötykeskeisyyden. Maailmamme 
arvoja mitataan taloudellisilla mittareilla, jossa ky-
synnän ja tarjonnan laki määrittää sekä teollisuus-
tuotteen, ihmisyksilön ja merikotkan arvon.
    Valistuksen moraalisesti kestämättömin osa elää 
voimakasta renessanssia. Nimekseen tämä alkupe-
räisen valistuksellisen liberalismin vinoon kasvanut 
muunnos on saanut uusliberalismi. Tämä melko nihi-
listinen ideologia on hylännyt lähes kaikki valistuk-
sen humaanit ihanteet, vaikka sitä selitetään mielel-
lään länsimaisen vapausihanteen puolustajana. Uus-
liberalismin keskeinen oppi on kaikesta säätelystä 
vapaa ja kaikille inhimillisen toiminnan sektoreille 
levittäytyvä kilpailu. Sen ainoat tavoitteet ovat kas-
vu ja taloudellinen menestys. Näiden arvojen tunkeu-
tuminen lamanjälkeiseen yhteiskuntaamme on ollut 
nopeaa ja taitavasti markkinoitua ja sen vaikutuksia 
voi valitettavasti nähdä myös taidekentällämme.
    Länsimaisen demokratian kriisi on ilmeinen ja itse 
aiheutettu. Demokraattisten hallitusten uusliberalis-
tinen, sääntelyä ja demokraattisesti hallittua omistus-
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ta purkanut politiikka on vahvistanut talouselämän 
rajoista piittaamattomaksi globaaliksi vaikuttajaksi. 
Yhtiöiden parhaat ja hyödyllisimmät ystävät löytyvät 
nyt maista, joilla ei ole taakkanaan valistuksen perin-
nettä ja sen kansalaisiinsa iskostamia ihmiskuvansa 
vaatimuksia, kuten sananvapautta ja yksilön kunni-
oitusta. Demokratiat eivät pysty ihmisoikeus- ja ym-
päristönsuojeluperiaatteineen kilpailemaan ilman va-
listuksen perinnettä yhteiskuntansa rakentaneita mai-
ta vastaan. Tässä tilanteessa myös ne alkavat vähit-
täin luopua taakoiksi muodostuvista valistuksen pe-
rinteistään.
   Demokraattisten maiden faustisesta tilanteesta seu-
raa väistämättä länsimaisen ihmiskäsityksen rappio. 
Koska vanhoilla demokratioilla ei ole uusia kehityk-
sen utopioita, joiden eteen niiden kansalaiset olisivat 
valmiit uurastamaan, ne keskittyvät yhteiskunnan 
vakauden takaavan ”välittömän halutyydytyksen” – 
kuluttamisen – suojelemiseen. Valistuksen luoma va-
pauden ihanne on nyt naamioitu vapaudeksi kuluttaa, 
ja tämän julkisivun takana myös vanhat demokratiat 
ovat ryhtyneet kutistamaan kansalaistensa vapauksia. 
Huomiota kannattaa kiinnittää ainakin seuraaviin hii-
puviin arvoihin: sivistyksen ja humaaniuden arvos-
tus, ihmisten välinen tasa-arvo, kaikille yhtäläiset 
yhteiskunnalliset palvelut - kuten oikeuslaitoksen ja 
terveydenhoidon palvelut, luokkayhteiskunnan vas-
tustus, kidutuksen kielto kuulusteluissa. Myös mie-
lipiteiden ilmaisun vapaus on uusliberalismissa uhat-
tuna, kun älylliseen apatiaan ajautuva media kutistaa 
oman sananvapausmääritelmänsä vapaudeksi myydä 
julkisuuden henkilöiden parisuhteisiin liittyvää tie-
toa. Emme edes huomaa todellisen vapautemme ka-
penemisen jäämistä dokumentoimatta.

   Ensimmäinen merkki muuttuvasta tilanteesta de-
mokratioissa on moraalin ulkoistaminen politiikasta. 
Poliittisen kulttuurin arvonihilismi kuitenkin vie-
raannuttaa kansalaiset demokratiasta ja pirstaloi yh-
teiskunnan rakenteet. Jokainen päätös, joka hylkää 
eettiset säännöt vie meitä samalla kauemmas todelli-
sesta vapaudestamme.
   Yksilöiden yksin ja yhteiskunnassa yhdessä teke-
mien eettisten ratkaisujen pohtiminen on eräs taiteen 
tehtävistä. Eettinen ja esteettinen ovat taiteessa si-
doksissa toisiinsa. Nietzsche meni niin pitkälle, että 
hän esitti arvojen asettamisen ja valintojen tekemisen 
perusteiden olevan aina esteettisiä. Taiteelliseen työ-
hön liittyvää päätöksentekoa hän piti kaikkea päätök-
sentekoa kuvaavana ideaalimallina.
   Taiteilija on teoksensa sisäisen maailman yksinval-
tias. Hän voi nostaa uusia maailmoja ja tuhota niitä. 
Hän voi tutkia todellisuuden mahdollisia muotoja vä-
littämättä vanhentuneista normeista ja ennakkoluu-
loista tai muista tutkimustaan rajoittavista säännöis-
tä. Taidetta rajoittaa vain inhimillinen mielikuvitus ja 
ainoastaan mielikuvituksen avulla voimme rakentaa 
hallittavaa tulevaisuutta. Siksi taide voikin olla tär-
kein keinomme hahmottaa maailmamme ja ihmisenä 
olemisemme tulevaisuutta.

”Todellista edistystä ei voi mitata kansantulon kas-
vulla tai teknisillä innovaatioilla. Ainut pysyvä edis-
tys tapahtuu ihmisen sisällä. Vapaaehtoinen itsehil-
lintä merkitsee vapauksista suurinta, ulkoisen voi-
man korvaamista sisäisellä eheydellä.” 

Aleksandr Solženitsyn 
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TAITEILIJAT

Airaksinen, Jouni, s. 5
Alho, Anne, s. 23
Arvela, Hanna, s. 36
Bohm, Katja, s. 5
Ekebom, Terhi, s. 36
Eskelinen, Petri, s. 23
Gråhn, Krister, s. 34
Hallikainen, Lauri, s. 31
Hamm, Kalle & Dzamil Kamanger, s. 24
Heikkilä, Jussi, s. 24
Heikkinen, Jyrki, s. 36
Heiska, Hannaleena, s. 6
Horila, Kerttu, s. 39
Hyrkkänen, Anna, s. 25
Immonen, Antti, s. 34
Jaanisoo, Villu, s. 6
Janduin, Jonna, s. 25
Johansson, Aino, s. 7
Jämsä, Aarne, s. 26
Järvinen, Pauliina, s. 7
Kannisto, Aino, s. 8
Karjalainen, Hannu, s. 24
Ketola, Johanna, s. 26
Kirves, Outi, s. 8
Kivi, Jussi, s. 9
Koivisto, Kaisu, s. 35
Koponen, Tanja, s. 9
Korhonen, Mauri, s. 10
Kujansuu, Jouni, s. 27
Kujasalo, Matti, s. 32
Laakso, Anni, s. 33
Lampela, Kalle, s. 27
Lenkkeri, Ville, s. 28
Leppälä, Anni, s. 38
Lindblad, Christian, s. 28
Lonka, Johanna, s. 11

Manninen, Satu, s. 38
Merenmies, Elina, s. 11
Merimaa, Arttu, s. 32
Musturi, Tommi, s. 37
Myymälä2, s. 12
Mäkelä, Marika, s. 29
Mäki-Jussila, Juha, s. 12
Mäkipää, Tea, s. 13
Niittyvirta, Pekka, s. 14
Nurro, Arto, s. 30
Nuutinen, Christer, s. 37
Ojala, Antti, s. 32
Pajulahti, Olavi, s. 14
Paunu, Paavo, s. 35
Päiväläinen, Riitta, s. 15
Pälviranta, Harri, s. 15
Raito, Mirka, s. 33
Ranta, Vesa, s. 16
Rapi, Aapo, s. 37
Ratalahti, Antti, s. 16
Saarto, Ari, s. 17
Salokannel Marianna, s. 17
Sarastamo, Markku, s. 18
Silomäki, Jari, s. 30
Siukonen, Jyrki, s. 30
Suorajärvi, Satu-Minna, s. 18
Takalo-Eskola, Ilkka Juhani, s. 31
Tuori, Anna, s. 19
Törmälehto, Samppa, s. 20
Uotila, Atte, s. 29
Vennola, Sari, s. 20
Vesala, Jarno, s. 21
Viita, Milja, s. 33
Virkajärvi, Sampsa, s. 22
Väisänen, Arto, s. 21
Wuorila-Stenberg, Henry, s. 22
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PEKILO
 pohjakerros

Jouni Airaksinen, s. 1962, Kuopio

Katja Bohm, s. 1984, Tampere

Omakuva apinana. 2002. Piirustus, hiili ja tussi. 150 x 130 cm.

Katsoja saa odottaa teoksia, jotka 
eivät ole kertakäyttötavaraa, joita 
ei voi tyhjentävästi selittää sen pa-
remmin taiteilija kuin katsojakaan. 

Näyttelyltä voi ja pitääkin odottaa ajatuksien ja tunteiden he-
rättämistä. Kuitenkin katsoja on väärillä jäljillä, jos hän odot-
taa näkevänsä jotakin tiettyä asiaa, ja pettyy, jos sitä ei näyt-
telyssä olekaan. Siinä mielessä näyttelyyn pitää mennä avoi-
min mielin ja yrittää ottaa vastaan se, mitä taiteilija on halun-
nut ilmaista. Oli katsoja sitten samaa mieltä taiteilijan kans-
sa tai ei. 
   En ole saanut vielä ketään itkemään teokseni takia, mut-
ta nauramaan olen, muutamallakin teoksellani. Yksi niistä on 
Omakuva apinana.

Tutkijat. 2008. Polyuretaani, kipsi, köysi.
Korkeus n. 6 m, yksittäisen korkeus n. 80 
cm.
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Villu Jaanisoo, s. 1963, Pirkkala

Hannaleena Heiska, s. 1973, Helsinki

PEKILO
 pohjakerros

Taiteilija on vaatimuksista vapaa ja tekee työtään omaehtoi-
sesti. Näen henkilökohtaisena valintana enkä ulkopuolelta 
tulevana paineena sen, mitä kukin työllään haluaa sanoa ja 
mihin niiden kautta päätyä. Taiteilija ei välttämättä kykene, 
saati halua, ennakoida katsojan odotuksia.
   Luonnollisestikin toivon taiteen arvostuksen olevan nou-
sussa ja tuovan sen myötä paremmat edellytykset ammatis-
sa toimimiselle.

Hotei, yksi seitsemästä onnellisestä jumalasta.  2006.  Kumi. 
200 x 300 x 200 cm.

Sons of Northern Darkness. 2007. Öljyväri.

Jos taiteilijoilla olisi enemmän valtaa, he loisivat todennäköi-
sesti huonomman maailman kuin nykyinen. Meissä on yllättä-
vän paljon itsekeskeisiä, yhteistyökyvyttömiä sekopäitä.



Aino Johansson, s. 1984, Lahti

Pauliina Järvinen, s. 1983, Tampere

PEKILO
 pohjakerros

Olemassa olijat. 2008.
Öljy ja pigmentti pellavalle.
177 x 127 cm.

Kansainvälisen menestyksen vaatimukset 
tai viennin vaateet liittyvät olennaisemmin 
ammattitaiteilijan omiin ambitioihin tai toi-
meentulon turvaamiseen.
   Maailmassa tapahtuu jatkuvasti paljon asi-
oita, jotka taiteilijoiden ja kaikkien muiden-
kin ihmisten tulisi huomioida. Tärkeä, mutta 
jo pitkään esillä ollut linja, on tietenkin ym-
päristömme tulevaisuus. Millainen on yksit-
täisen pienen taiteilijan ekologinen jalanjäl-
ki, ja millaisen viestin hän teoksissaan vie 
eteenpäin?

Toivon ja luulen, että moni asia ja olosuhteet saavat ihmi-
set yksi kerrallaan keskittymään kehittävämpään, materiaa-
lisesti yksinkertaisempaan ja sisällöllisempään elämään tu-
levaisuudessa.
   Maalaustaide on hyvä esimerkki siitä, kuinka ”historialli-
nen” tapa tehdä jotain teknologisesti ja taloudellisesti epä-
kannattavaa pitää sitkeästi pintansa, ja suuri joukko ihmi-
siä kokee sen merkityksellisenä ja välttämättömänä.

Bensaa, siideriä, glitteriä, parkkipaikkoja, rokkia ja rollia (osa). 
2007.

Akryyli, öljyväri, sekatekniikka. 50 x 60 cm.
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PEKILO
 pohjakerros

Outi Kirves, s. 1960, Asikkala

Aino Kannisto, s. 1973, Helsinki

En usko, että voin olla taiteilijana vastuussa 
työstäni muuta kuin itselleni. Tarpeeni tehdä tai-
detta on hyvin sisäsyntyistä. En koe, että minulla 
on tilivelvollisuutta taiteeni sisällöistä tai muo-
doista muille kuin itselleni. Teen taidetta omis-
ta lähtökohdistani ja henkilökohtaisesta välttä-
mättömyydestä. Minusta ihminen on sidoksis-
sa tarinaansa, siihen johon hänet on syntymässä 
viskattu. Tietysti se, mitä maailmassa ja ympä-
röivässä yhteiskunnassa tapahtuu, vaikuttaa mi-
nuun monin tavoin.
   Katsoja saa mielestäni ihan vapaasti odottaa 
taiteilijalta ja näyttelyiltä mitä tahtoo. Kokonaan 
eri asia on, kuinka paljon kannattaa olla valmiita 
odotuksia taideteoksia kohtaan. Voisiko taiteen 
kohtaaminen kenties olla antoisampaa ilman 
voimakkaita ennakkoasenteita ja -odotuksia?

Taide on kommunikaatiota, ja taidenäyttely 
on kommunikaatiokeskus. Katsoja odottaa 
kiinnostavuutta, erilaisia ajatuksia ja nä-
kyjä - ehkä jopa lohtua ja inhimillisyyttä. 
   Taiteilijuus ei valitettavasti anna valmiuk-
sia luoda parempaa maailmaa tai löytää 
vastauksia vaikeisiin ongelmiin. Toiseksi 
mieluisin ammattini taiteilijan jälkeen olisi 
arkkitehti. Loisin viihtyisiä ja inhimillisiä 
kokonaistaideteoksia.

10 ruusua pianistille.  2008. Puupiirros.  68 x 94 cm.

Nimetön (Tyttö sängyllä). 2003. Kromogeninen värivedos, pohjustettu 
alumiinille. 90 x 118 cm.
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Jussi Kivi, s. 1959, Helsinki

Tanja Koponen, s. 1968, Helsinki

Romantic Geographic Society; Wörlitzin kivi, 2003.
Renaturalisaatioluonnos, osa projektista Dessau-Wörlitzin 
maisemapuutarhaa varten, valistusajan loppu (vulkaaninen 
purkaus). Lyijykynä. 

Nimetön, (rappukäytävä). 2008. 
3,5 -kerroksinen rappukäytävä, installaatio, ääni, valo, 
valvontakamerakuva.

PEKILO
 pohjakerros
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PEKILO
 pohjakerros

Mauri Korhonen, s. 1957, Suonenjoki

Mielestäni taiteen tehtävä on tehdä yksityisestä yleistä (ja katsojan kokemuksen kautta siitä tulee taas yksityistä). 
Taiteilijan käyttämästä kielestä riippuu, miten hyvin hän tässä asiassa onnistuu. Taiteilijan on myös hyväksyttävä, et-
tei hänen teoksiaan aina ymmärretä. Kysymys on loppujen lopuksi kommunikoimisesta.
   Taiteilijoiden tulee muistuttaa ihmisiä siitä, että asioita voidaan tehdä myös näin, tai noin tai toisella tavalla. Mitä 
se taide sitten keski-ikäiselle porvarille on? En tiedä? Ehkä Retretin tai Salmelan keikkaa kerran kesässä ja sekin-
hän on hyvä.

Vanitas. 2008. Kollaasi. 72 x 80 cm.
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PEKILO
 pohjakerros

Johanna Lonka, s. 1975, Tampere

Elina Merenmies, s. 1967, Helsinki

Taide on tietyllä tavalla ”arkipäiväistymässä” samalla, kun 
se on myös positiivisessa mielessä tullut helpommin tavoi-
tettavammaksi. Taiteilijan etu on se, että erilaisia asioita voi 
vapaasti tutkia tai ihmetellä ja niistä saa jopa innostua.
   Jos minulla olisi tarpeeksi hartautta ja kykyä paneutua sy-
västi ja vakaasti tiettyyn aihepiiriin, mielenkiintoisia sekä 
haasteellisia ammatteja olisivat jotkut huomioitsemiseen, 
tutkimukseen, kulttuurien sekä perinnetietouden tai lajikehi-
tyksen rikkauteen ja löytämiseen pohjautuvat toimenkuvat: 
semiootikko, kulttuuriantropologi, lingvisti, folkloristi, bio-
logi... tai taipumuksien riittäessä toiselta puolen: shamaani!

Eddie. 2004. 8 mm filmi, kinokuvat. Kesto: 7.30 min.

Tornado. 2004–2006.  Akryyli ja tempera kankaalle. 270 x 170cm.

Taiteen täytyy olla ennen kaikkea kumouksellista ja vasta-
hakoista. Aina on syytä tarkkailla asioita ulkopuolelta, reu-
nalta. Onnistunein tekoni taiteilijana on varmaankin ollut se, 
että olen tehnyt mitä huvittaa, ja saan edelleen tehdä mitä 
huvittaa. 
   Pahoin pelkään, ettei minusta olisi mitään hyötyä missään 
muussa ammatissa. Kotiäitinä tekisin varmaankin jotain tär-
keää. Olen joskus halunnut paeta maailmaa taiteeseen ja on-
nistunutkin hetkittäin. Taide luo toisinaan ihmisen muistiin 
erityisen sisäisen maailman, rytmin, ja siinä on luultavasti 
koko sen valta. 
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PEKILO
 pohjakerros

Juha Mäki-Jussila, s. 1967, Karkkila

Myymälä2, osuuskunta, Helsinki

Katsojan tulee olla kriittinen ja ilmaista mielipiteen-
sä taiteen toimivuudesta. Kaikki kokijat ovat krii-
tikoita, eivät ainoastaan he, jotka ovat saaneet alan 
koulutuksen. Joskus asiat avautuvat paremmin, jos 
tietää taustoista enemmän. Toisaalta vanhoihin tee-
moihin voi tulla ihan uusia näkökulmia, kun kuulee 
lapsen suusta, mistä taideteoksesta oikeasti on kyse. 
   Jos taiteilijoilla olisi enemmän valtaa, he loisivat 
väkivallattoman maailman. Maailman joka olisi ko-
risteltu jokaisen oman maun mukaan, eikä kukaan 
sanoisi, että ei tähän saa piirtää. Kouluissa kerrottai-
siin vitsejä tunneilla ja syötäisiin karkkia lounaaksi. 
Ihmiset hymyilisivät, halaisivat ja pussailisivat ka-
dulla kohdatessaan.

Luulen, että taiteilija kosketuspinta maailmaan on 
sen verran laaja ja herkkä, että maailmanmeno tun-
keutuu väkisinkin sisään. Taiteilijan valtakunnassa 
mopo varmaan karkaisi käsistä samaan tapaan kuin 
Afrikan entisissä siirtomaissa.

Roikku ( eli Tartsan). 2005. 2:20 min, miniDV.

Hanna Hurme ja Jan Konsin.
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Tea Mäkipää, 
s. 1973, Mäntyharju / Weimar

Kun katson tuotantoani taaksepäin, tee-
mat kuten ympäristö ja tavat, joilla ihmi-
set sitä muuttavat, muodostavat jatkumon. 
Tämä on seurausta omista kokemuksistani 
ja ajasta, jossa elämme.
   Ympäristökatastrofin etenemistä ja tyyn-
tä välinpitämättömyyttä, jolla siihen suh-
taudumme, ei voi jättää huomiotta. Ym-

päristötuhoa ja inhimillistä hätää ekspo-
nentiaalisesti lisäävä väestöräjähdys jat-
kuu edelleen eri uskontojen ja poliittis-
ten agendojen kiihdyttämänä. Muutamat 
taiteilijat ovat pitäneet aihetta tärkeänä jo 
vuosikymmeniä, mutta nyt heillä kenties 
on paremmat mahdollisuudet saada teok-
siaan esille.

10 kaskya uudelle vuosituhannelle. 2006.
Postikortteja,  julisteita, 
verkkosivu:  www.10commandments.de.



Olavi Pajulahti, s. 1944, Helsinki

Pekka Niittyvirta, s. 1974, Helsinki

1�

PEKILO
 pohjakerros

Ei kai taidetta olisikaan, ellei maailmassa tapahtui-
si jotain, joka taiteilijoiden kannattaa huomioida: esi-
merkkinä globaali kestosuosikki - yksilön asema suh-
teessa valtakoneistoon.
   Itseäni kiinnostavat tai vaivaavat asiat suodattu-
vat usein itsestään teoksiini. Katsoja puolestaan voi-
si mitoittaa odotuksensa suhteeseen teokselle/näytte-
lylle antamansa ajan ja vastaanottavaisuuden kanssa. 
  

 
Taide kaupallistuu edelleen. Uusliberalismi saa yhä ku-
vottavampia muotoja. Katsoja saa odottaa taiteilijalta ja 
näyttelyltä vilpittömyyttä.

E12. Sarjasta: (un)Disciplined Events. 2003. 
Kromogeeninen värivedos alumiinilla. 80 x 100 cm.

Terra Cognita. 2008. Akryylimedium, maa, hiekka.
8 osaa, kukin 60 x 60 cm.



PEKILO
 pohjakerros

Riitta Päiväläinen, s. 1969, Helsinki Harri Pälviranta, s. 1971, Helsinki

1�

Varmasti katsojalla on lähes aina jonkinlainen en-
nakko-odotus näyttelystä/taiteilijasta. Kiinnostava 
näyttely jää mieleen, yllättää, mietityttää ja puhutte-
lee, ärsyttää. Se koskettaa sellaisia tasoja katsojas-
sa, joita muulla tavoin voi olla hankalaa tavoittaa. 
  Taitelijoiden lähtökohdat taiteensa luomiseen 
ovat hyvinkin poikkeavia. Itse teen taidetta pohti-
matta tietoisesti (esim. maailman tapahtumia). Ku-
vani syntyvät yleensä spontaanisti, ilman suun-
niteltua kaavaa. Haluan asioiden pikemminkin 
suodattuvan teosten läpi katsojille. Kaiken tai-
teen ei minusta tarvitse myöskään olla kommen-
toivaa tai tiettyyn aikakauteen tai ismeihin liittyvää. 

Laajemmin ajatelleen katsoja voi ja saa odottaa näytte-
lyltä juuri elämyksiä, oivalluksia, tunteiden heräämistä, 
yhteiskunnallisten olojen kommentoimista jne. Minusta 
tällaisessa ei ole mitään hankalaa. Taide tai näyttely ei 
kuitenkaan aina vastaa odotuksia – ja juuri sillä voi toi-
sinaan olla suuri arvo. Aivan kuten taitelijan pitäisi kyetä 
altistamaan itsensä epävarmuudelle, myös katsojan tulisi 
kyetä aukeamaan ja altistumaan.
  Minä haluaisin nähdä taiteilijoiden ottavan teoksissaan 
kantaa uusliberalismin ja talousdiskurssin hegemonisuu-
teen. Mielestäni eräs taiteen keskeisistä arvoista on sii-
nä, että taiteella on mahdollisuus osallistua yhteiskunta-
keskusteluun sellaisesta perspektiivistä, joka valottaa yh-
teiskuntaa ehkä pahanhajuisillakin tavoilla.

Lyötiin puistossa, klo 22.35, sarjasta HAKATUT.
2007.
Käsinvedostettu kromogeeninen värivedos Dipond-levylle, 
laminoitu. 85 x 85 cm.

Imaginary Meeting VII . 2005. Edition A: 125 cm x 92 cm, 
edition 5, diasec, edition B: 95 cm x 70 cm, edition 5, diasec.
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Vesa Ranta,  s. 1973, Oulu

Antti Ratalahti, s. 1964, Kirkkonummi

1�

Sirpa. 2006.  Lambda print, Silisec. 100cm x 100cm.

Taideyleisöä on monenlaista. Jot-
kut haluavat taiteelta visuaalis-
ta nautintoa, toiset puolestaan yh-
teiskunnallista keskustelua ja vai-
kuttavuutta. Itse kuulun tähän jäl-
kimmäiseen ryhmään. En koe  
mielekkääksi pelkästään esteti-
soivaa tai visuaalista taidetta, joka 
ei pureudu yhteiskunnan tilaan. 
  Olen tyytyväinen Olla Minä -sar-
jaani, joka on nyt Mäntässä osit-
tain esillä. Näyttelyni on herät-
tänyt kiitettävästi keskustelua, 
ja olen saanut teoksistani suo-
raa palautetta yleisöltä. Tämä pa-
laute ja keskustelujen avaami-
nen on taiteilijan ammatissa mi-
nulle kaikista merkityksellisintä. 

Kuvataide on melko huono väline maailman pa-
rantamiseen tai suoranaiseen muuttamiseen. Vuo-
sikymmenien vaihtuessa asetelmat vaihtuvat, ja 
parantaminen voi alkaa vaikuttaa lähinnä koomi-
selta tai toisinpäin. Aina pitää kuitenkin yrittää tai 
muuten on koko peli menetetty.
  Syvät inhimilliset arvot tuntuvat kuitenkin kestä-
vän. Toisaalta mikään ei ole ikuista, ja kaikki on 
pientä iäisyyden rinnalla! Tämä on taiteilijankin 
hyvä muistaa luodessaan niitä suuria ja merkittä-
viä mestariteoksia.

Maisema. 2002. Akryyli/öljy levylle. 186 x186cm.
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Ari Saarto, s. 1961, Helsinki

Marianna Salokannel, s. 1976, Helsinki
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Taiteen tekeminen on inhimillisten voimava-
rojen loistavaa ja erinomaista tuhlausta. Luo-
jan kiitos taiteilijoilla ei ole enemmän valtaa. 
Yhä useampihan saattaisi silloin joutua teke-
mään outoja ja hyödyttömiä asioita.

Sumida Gawa Terrace #3. 2005. Digitaalinen värivedos kehyksissä.
90  x 116 cm.

Vesi liikuttaa vettä. 2007.  16 mm filmi.

Henkilökohtaisella tasolla en ole huolestunut erilaisis-
ta vaatimuksista, joita ympäristö taideteokselle ja taitei-
lijalle asettaa. Ennemmin mietin sitä, miten teos ilmen-
tää asioita, jotka ovat kaupallisen ajattelun ulkopuolel-
la, minulle tärkeitä. Mietin myös kokemuksellisia ulot-
tuvuuksia ja inhimillisyyttä. Jos alkaisin pohtia, mitä 
minulta ja teoksiltani vaaditaan, en todennäköisesti pys-
tyisi tekemään mitään. On hienoa, jos valmis teos me-
nestyy. Siinä mielessä haluan kehittyä, hioa ilmaisuani 
ja tekniikkaani sellaiseksi, että olen siihen itse tyytyväi-
nen. Silloin se saattaa koskettaa muitakin.



Satu-Minna Suorajärvi, s. 1967Markku Sarastamo 
s. 1948, Hämeenlinna

Karbujon eläimiä. Maalattua mäntyä ja kangasta.

PEKILO
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Uigurit eivät uiguta 
ja Tibetissä on tugalaa
vaan Ganarialla legottelu 
sese vasta on mugavaa!

Onnistunein tekoni taiteilijana on aina työn 
alla olevan teoksen idean vaaliminen, työs-
kentelyn jatkamisen ylläpitäminen vaikeuk-
sista huolimatta ja työn loppuun saattaminen 
katsojan koettavaksi. Maailman kokeminen 
avoimena mahdollisuuksien paikkana ja ideoi-
den jakaminen muiden ihmisten kanssa on tär-
keämpää. Tässä näyttelyssä on mukana omia 
suosikkitaiteilijoitani ja entisiä opiskelukave-
reitani. Eskelisen Petrin teokset ovat esimerk-
ki minun suosikeistani.

Eksyksissä. 2007.  Installaatio, puu, sähkömoottori.



Anna Tuori, s. 1976, Helsinki

1�

Guilty. 2008 . Öljyväri mdf:lle. 50 cm x 60 cm.

Jos taiteilijoilla olisi enemmän valtaa, he loisivat 
todennäköisesti samanlaisen maailman kuin missit.
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Samppa Törmälehto, s. 1977, Tampere Sari Vennola, s. 1965, Helsinki

20

Sarjasta Seinäkukkasia, Martta punaisessa mekossa.  2005. 
Pigmenttimustevedos. 100 x 75 cm.

Erilaiset vaatimukset saattavat aiheuttaa suorituspaineita. Jos 
kaiken pitää olla hienosti ja täydellisesti suoritettua, saattaa 
taiteen tekemisestä unohtua ilo ja intohimo, itse tekemisen 
tuottama hauskuus. Kansainvälisyys on asia, josta nyt puhu-
taan ja vaaditaan painokkaasti. Aiheuttaako se taiteilijoille 
painetta tehdä sellaista taidetta, jonka voisi kuvitella viehät-
tävän ulkomaalaisia kuraattoreita?
   Ehkä Mäntässä esillä olevat kuvani, jotka ovat osa isom-
masta kokonaisuudesta, ovat minun onnistunein tekoni tai-
teilijana. Niitä kuvatessani olen viettänyt paljon aikaa van-
hainkodissa ja tuottanut siten mahdollisesti iloa ja vaihtelua 
monien kuvaamieni ihmisten elämään

Taiteilijan tulisi omata sen verran kunnianhimoa, että 
käsistä päästetyt teokset ovat automaattisesti ja ilman 
varauksia kelvollisia esitettäväksi kaikkialla, myös ul-
komailla. Tästä on nyt tietysti rajattu pois sellainen 
paikkasidonnainen taide, jota ei ole tarkoituskaan irrot-
taa ympäristöstään.
   Vaikka itsekin taiteilijana ja ihmisenä koen iloa ja 
huolta monenlaisista yhteiskunnallisista asioista, en 
koe tarpeellisena käsitellä aivan kaikkea taiteessani. 
Asioihin voi vaikuttaa monella tavalla, eikä kaiken tar-
vitse olla sidottu taiteeseen.

Man of Many Mysteries. 2007. Akryyli ja silikoni kankaalle. 
130 x 150.
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Jarno Vesala, s. 1977, Tampere Arto Väisänen, s. 1958, Kuopio
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En usko että kansainvälisestä menestyk-
sestä koetaan paineita taiteilijoiden puolel-
ta. Kansallisen kulttuurin näkyminen tai-
teessa on kiinnostavaa, mutta taiteen ei tar-
vitse osallistua positiivisen Suomi-kuvan 
luomiseen.
   Taiteilijan tehtävä ei ole koristaa ym-
päristöä kauniilla objekteilla. Kokemuk-
sellisuus, jolla myös ympäristö voidaan 
tehdä viihtyisäksi, on taiteessa tärke-
ää. Taiteen pitää reagoida ja keskustella  
ympärillä tapahtuvien asioiden ja ihmisten 
kanssa. Onneksi Suomessa / maailmalla on 
runsaasti taiteilijoita täyttämässä näitä vaa-
timuksia.

Taiteen tekeminen ei voi tapahtua ulkoa päin asetet-
tujen ehtojen mukaan. Taiteen tulisi heijastaa omaa 
aikaansa ja olla myös sisällöltään ja muodoltaan 
mielenkiintoista, eli tuoretta. Katsojan odotuksia ei 
pitäisi pettää ainakaan kokemuksellisuuden suhteen. 
Onko kokemus sitten ns. korkeampaa henkistymistä 
vai kuvotusta, voi riippua katsojasta. Jokainen kat-
soja heijastaa nähdyn taideteoksen oman elämänsä 
kautta, ja siksi teos puhuttelee eri tavoin eri ihmisiä, 
eikä tekijä välttämättä tehdessään voi edes kuvitel-
la, miten joku voi teoksen kokea. Kun teoksessa on 
voimakas lataus, se puskee läpi muihinkin ajatuksiin 
kuin tekijänsä tarkoittamiin.

Itku pitkästä ilosta. 2006. Ääni-installaatio, sekatekniikka.

 Tyttö ja harakka. 2008. Hiili ja gesso kankaalle.
185 x 265cm.
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Sampsa Virkajärvi, s.1970, Mänttä

Henry Wuorila-Stenberg, 
s. 1949, Helsinki

Taiteen arvostus edellyttää aina myötämielisyyttä, 
ehkä myötämielisyys vähenee laajempien (kulttuuri)
historiallisten tulkintojen vuoksi. Kuvataiteen kenttä 
ja alue laajenee edelleen muistuttaen viimeisten siir-
tomaiden valloittamisen vuosikymmeniä sekä piit-
taamattomuutta toisista elämänmuodoista. Tämä toi-
minta on osasyynä taiteen suhteelliseen arvostuksen 
laskuun, mikä ei välttämättä ole huono asia.
   Nykyiset taiteilijasukupolvet loisivat hyvin risti-
riitaisen ja arvaamattoman yhteiskunnan, joka kyke-
nisi ehkä vain lyhyeksi hetkeksi ja paikallisesti luo-
maan virran pyörrettä muistuttavan tasapainotilan ja 
kauneuden.

Yritän olla auki maailmaan ja katsoa sitä. Sii-
tä eteenpäin luotan vain intuitiooni ja sisäiseen 
välttämättömyyteen. Jos maalaan  jotain  muuta, esimer-
kiksi mikä on järkevää,  niin pieleen menee. Taiteilija 
useimmiten tiedostamattaan valitsee kenen nälkää hän 
ravitsee. Minusta taiteilija myös kuulee osan katsojien 
odotuksista jollain tavoin itsensä kautta. Onhan hän itse 
ensimmäinen katsoja. Ensimmäinen, joka saa lohdun. 
   Se, mitä tässä ajassa ja henkisessä tilassa kaikkein 
eniten arvostetaan, ei kosketa minua.  Minulle mer-
kityksellisen kuvataiteen asema on aina ollut margi-
naalissa ja se marginalisoituu edelleen. Maalaus on lä-
hes katoamassa, koska kyky lukea maalausta vähitel-
len katoaa.

Keväällä. 2005. Video. 5 min 42 sek.

Omakuva sairaana. 2006–2008. Öljyväri. 200 x 150 cm.

Kuva: Tim
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Petri Eskelinen, s.1975, Helsinki

Anne Alho, s. 1949, Helsinki

Nykyisin, kun ihmiset  matkustavat paljon, 
on luonnollista, että  myös taiteet  sekä ide-
at liikkuvat yhä  kiihtyvämmällä tahdilla. Tu-
levaisuudessa on vaikeampaa tietää tai tun-
nistaa, mikä olisi juuri sitä kansallista taidet-
ta tai identiteettiä. Kansainvälistymisen hin-
ta voi olla tietynlaisen viattomuuden häviä-
minen.  
 Ylikansalliset (meitä) kaikkia koskevat 
tai koskettavat ilmiöt ja ilmaisutavat jy-
räävät helposti ”pienen ja kenties vaati-
mattoman” taiteellisen omaperäisyyden  
yli. Luulen,  että kansainvälistymisen  kautta   lo-
pulta saavutetaan kuitenkin jotakin hyvin kau-
nista ja humaania, so. ratkaistaan rakentaval-
la, kunnioittavalla tavalla ihmisen probleemia. 

En usko, että taiteilijat sen kummemmin maailman 
suuria ongelmia ratkaisevat kuin muutkaan niis-
tä huolestuneet. Tällaiset asiat muuttuvat niin hi-
taasti, että meidän on usein vaikea saada selventä-
vää perspektiiviä maailman ongelmakohtiin ilman, 
että tyydytään latelemaan kyynisiä lausuntoja, joil-
la ongelmat voidaan lakaista valtavan maton alle. 
Taide voisi kuitenkin olla voimakas apuväline ym-
päristömme ja meidän, jotka sitä asuttavat, suhteen 
kehittämisessä ymmärtävämpään ja kuuntelevam-
paan suuntaan.

Kesy maa. 2006.
Hiekka, koivuvaneri, patarummun kalvo, vaijeri, vaijerilukot,
pultit, subwoofer -kaiuttimet, johto ja 6 minuutin ääniraita. 
180 cm x 180 cm x 80 cm.

Ihmeellinen luottamus. 2008. Installaatio.
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Kalle Hamm, s. 1969 Helsinki 
& Dzamil Kamanger, s. 1948, Helsinki

Jussi Heikkilä, s. 1952, Jyväskylä

Afaryan-muistelmat. 2007. DVD, 19:25 min.

DK: Kiinnostaako meitä edes, mitä taiteelta vaaditaan?
KH: Ei, koska taide on meille lähinnä toimintakenttä 
tai eräänlainen media, yksi mahdollisista ilmaisukana-
vista.
DK: Jos toimintaamme ei enää jostain syystä pidettäi-
si taiteena, se tuskin vaikuttaisi toimintaamme miten-
kään.
KH: Niin, sitten sitä vain kutsuttaisiin joksikin muuk-
si. Se siirtyisi taiteen otsakkeen alta jonkin toisen ot-
sakkeen alle.
DK: Olemme ilmaisseet ajatuksiamme taiteen konteks-
tissa jo vuosia, mutta yhtä hyvin voisimme julkaista 
lehteä tai jotain muuta.
KH: Taide ei ole ollut vaatimassa meiltä mitään, joten 
emme mekään ole vaatimassa taiteelta mitään. 
KH: Jos katsoja vaatii taiteelta jotain, hänen kannattaa 
siirtyä taiteen kuluttajasta sen tekijäksi.
DK: Niin, silloin hän voi tehdä sellaista taidetta mitä 
odottaa näkevänsä.

Kohteliaasti vastaan katalogia varten 
esitettyihin kysymyksiin Aleksis Kiven 
Sydämeni laulun sanoilla.

Valaistusneuvoja Viitasaarelta 
(kunnianosoitus John Cagelle (1912-1992).
2008. 
Pärekorit, kuivatut keltavahverot ja oksat. 
Koko: vaihteleva.

Tummahiuksinen nainen. 2007.
HD video / dvd.

Hannu Karjalainen s. 1978
Helsinki / Strasbourg

Yritän keskittyä siihen, mitä itse vaadin taiteeltani. En näe kovin 
mielekkäänä toteuttaa sellaisia teoksia, jotka eivät pohjautuisi 
omiin arvostuksiini ja kiinnostuksen kohteisiini. Taiteilijan täytyy 
voida seistä teostensa takana. 
   Itse katsojana odotan taidenäyttelyltä ennen kaikkea sitä, että tai-
telija on jollain tapaa läsnä teoksissaan. Odotan niistä välittyvän 
jonkinlaisen taiteilijan näkemyksen, oivalluksen tai arvot; olipa sit-
ten kyse minkälaisesta taiteesta tahansa. 
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Jonna Janduin, s. 1983, Lahti

Anna Hyrkkänen, s. 1979, Tampere

Uusliberalismin mukanaan tuoma taiteen väli-
neellistyminen on vaikuttanut siihen, että taide on 
yhä enemmän myös potentiaalinen sijoituskohde. 
Mielestäni tällaisen kilvoittelun taustalla on lop-
pujen lopuksi vain pyrkimys jatkuvaan taloudelli-
seen kasvuun. Ja tämähän ei taiteen piiriin kuulu. 
  Olen ikuinen kauneuden haalija ja vaalija. 
Luonto monimuotoisuudessaan ja ihmeellisyy-
dessään antaa elämälle aina uskoa tulevaan. Pa-
rempia työkavereita ei voisi olla kuin kasvit, ku-
kat, puut ja muut ympäristöömme sisältyvät ele-
mentit. Ja kuuluuhan ihminenkin ympäristöön-
sä. Ympäristöstä huolehtiminen synnyttää hy-
vää mieltä ja siten myös onnellisempia ihmisiä. 

Taidekeskustelussa vaikuttaa nyt voimakkaasti kulttuuriteollisuusajatte-
lu. Onko taide vain myyntiin tarkoitettu tuote? Mitä jos taide ei myy? 
Näistä aiheista käydään osin kiivastakin keskustelua myös taiteilijoiden 
kesken.
   Taiteilijan on itse löydettävä omat aiheensa ja oma tiensä. Osa teoksis-
tani pohjautuu teemallisesti filosofiseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuri-
seen pohdintaan, mutta työskentelen myös ilman analyyttistä ajattelua. 
Kumpikin tapa tehdä on tärkeä. Tällä hetkellä oma huomioni on kiin-
nittynyt muun muassa kulttuurissamme oleviin välinpitämättömyyden, 
empatiakyvyttömyyden ja kohtaamisen ongelmiin.

Vierailija (yksityiskohta). 2008. Installaatio, sekatekniikka. 

Gardens. 2006. Tilateos, joka koostuu teoksista ” Floating Gardens ” , Field I, Field II ja 
Field III .
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Johanna Ketola, s. 1978, Helsinki

Aarne Jämsä, s. 1956, Orivesi

PEKILO
 3. kerros

Salini seinät. 2007.  Yhteistyösssä Jan Wolskin kanssa. Videoinstallaatio (yksityiskohta).
Koko vaihtelee.

Yhteistyö arkkitehtien, kaupunkisuunnittelijoiden, teosten ti-
laajien ja niiden käyttäjien sekä galleristien kanssa on ollut 
uusia ajatuksia ja näkökulmia antavaa, ja parhaimmillaan poh-
diskelu on tuonut uutta asennetta työskentelyyn. Toisaalta yk-
sin työhuoneella puurtaessa kaikenlaiset ulkoiset tekijät hel-
posti unohtuvat.

Kovat arvot ja raha jyräävät entistä 
vauhdikkaammin henkisen sisällön ja 
hyvinvoinnin kustannuksella. Länsi-
maissa ihmiset ovat entistä enemmän 
hukassa ja yksin.
   Olen itse kiinnostunut ihmisestä ja 
tietynlaisesta absurdista ja jollain ta-
valla liikuttavasta toivottomuudesta, 
joka liittyy ihmisenä olemisen tilaan. 
Se hämmennys, joka johtuu ihmisenä 
olemisen positiosta (mielettömässä) 
maailmassa ja varmuuden mahdotto-
muudesta on liikuttavaa, vähän surul-
lista, vähän hauskaa ja siksi kaunista. 
Varsinkin ihmisen pyrkimys ymmär-
tää on kaunista; vähän suloista, osit-
tain toivotonta, mutta tärkeää.

Kivipää . 2007. Lasikuitu, pyökki, kivi. Korkeus 55 cm.

Kuva: Tim
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Kalle Lampela, s. 1973, Rovaniemi

Jouni Kujansuu, s. 1962, Helsinki

En ole huomannut muutoksia taiteen 
arvostuksessa; tosin seuraan aika vähän 
taidepoliittista keskustelua. 
   Jos en olisi taiteilija, voisin olla sii-
vooja. Tykkään järjestellä tavaroita.

Kokemuksellisuuden ja eettisyyden vaatimus on mielekäs, 
sillä taide on ennen kaikkea kokemuksen, havainnoinnin, 
toisin sanoen esteettisen elämyksen aluetta. Eettisyys kos-
kee kysymystä siitä, mikä on ihminen, millä ehdoilla inhi-
millisyys toteutuu. Yksittäisiin kriiseihin puuttuminen kuva-
taiteen keinoin voi tehdä taiteesta ohjelmallista tai sitoutu-
neen estetiikan kaltaista, jolloin uhkana on jälleen autono-

mian kaventuminen. Kriisien huomioiminen ja eettisyyden 
vaateen toteuttaminen tapahtuu kuvataiteessa käsittääkseni 
muodon ja sisällön hienovireisellä harmonialla.
   Katsojien tulisi odottaa Mäntän kuvataideviikkojen kaltai-
selta kokonaisuudelta syvyyttä, eettisyyttä ja aivojumppaa, 
sillä ennen kaikkea taiteen tulisi tarjota pohdittavaa sekä sil-
mille että mielelle.

Kommunikaatiosta ja atomisoitumisesta. 2007–2008. 
Seinämaalaus ja vaihtelevat tekniikat. 550 cm x 300 cm.

Piirustus. 2008. Video.

Kuva: Tim
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Ville Lenkkeri, s. 1972, Tukholma

Christian Lindblad, s. 1963, Sipoo

Markkinatalouden periaatteiden mukaan toimivat 
työsuhteet ovat aina jossakin määriin hyväksikäyt-
töön verrattavia. Työntekijän työpanos on aina työn-
antajalle tuottoisampi kuin työstä maksettu palkka. 
Tuottamatonta työtä ei tehdä. Tällaisessa järjestel-
mässä taiteilijan ”työ” tulee lähimmäksi työtä, jon-
ka tulokset kohdistuvat tekijäänsä. Työtä tehdään 
oman itsensä kehittämiseksi, ja toimeentuloonkin 
on olemassa ainakin potentiaaliset mahdollisuudet. 
 Nähdäkseni tärkein kysymys on kuitenkin se, 
miten tekee asiat eikä niinkään se että mitä te-
kee. Lähes missä tahansa ammatissa on tapo-
ja hoitaa tehtävät eettisesti taikka epäeettisesti. 

The Surrender. 2007.
Watching the French Army being Disarmed in the Snow of 
Switzerland during the Winter of 1870–1871.
100 x 125cm, digitaalinen C-printti.

PEKILO
 3. kerros

Mielestäni valta ei ole taiteilijoita varten, joten sitä ei pidä 
missään nimessä heille antaa. Vallasta humaltuneena taiteili-
jasta tulee pelkkä juoksupoika, säälittävä sellainen. Valta on 
syöpäläinen, joka vie suurimmankin taiteilijan hautaan. His-
toria on pullollaan todisteaineistoa. Jokaisen taiteilijan sisäl-
lä on oltava pieni mutta äkäinen punkrokkari, joka jatkaa tais-
telua yhteiskunnan ja ihmiskunnan vääryyksiä vastaan. Kaik-
ki styrkkarit päälle ja sitten rehellisesti suoraa kurkkua: ”YY, 
KAA, KOO, NEE, OLEN TAITEILIJAAAAA!!!!!
 

Alastontutkielma. 2004–07. Animaatioelokuva, eri tekniikoita.
Pituus 17:20 min.
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Marika Mäkelä, s. 1947, Helsinki

Atte Uotila, s. 1980, Lahti

Harvassa on sellainen tilanne, jossa katsoja tulee näyttelyyn il-
man mitään ennakkoajatuksia tai -odotuksia. Katsoja haluaa jo-
tain, on se sitten visuaalista nautintoa tai mielenrauhaa. Taiteili-
jan ei kuitenkaan tarvitse näitä odotuksia täyttää. Hän voi aset-
taa katsojan odotukset ja ajatukset täysin uudelle kannalle. Tai-
teilija voi aiheuttaa katsojalle jopa odotuksiin verrattuna päin-
vastaisen reaktion.
   Helposti ajatellaan, että taiteilijoiden pitäisi ottaa kantaa jopa 
maailmanpoliittisiin asioihin, mutta useimmiten pienemmillä 
asioilla päästään lähemmäs katsojaa. Mitä lähempänä ihmistä 
ja ihmisen omaa elämää ollaan, sen paremmin voidaan vaikut-
taa.

Leikkisitkö kanssani? 2007. Puu, akryyliväri. Jokainen pala 15 x 15 x 15 cm.

Oak. 2007.
 Fotoetsaus, akvatinta. 40 x 82 cm.

Suomi on ollut kauan geopoliittisesti taiteen reunamaana, joten 
meillä on tarve luoda kansainvälisiä kontakteja. Kulttuurinvaih-
to on hedelmällistä, mutta luovuutta ei saa sitoa liikaa yrittämi-
seen. Minua pelottaa taiteen valjastus: taide pyritään määrittä-
mään ja sitouttamaan. Olen huolissani vapaan taiteen puolesta. 

   Minulle taiteen tekemisen lähtökohta on oma itseni ja koke-
mukseni. Koen olevani instrumentti, jonka tehtävä on luoda tai-
detta. Kaikki teokseni suhteessa toisiinsa muodostavat jatku-
mon, jonka näen yhtenä teoksena.



PEKILO
 3. kerros

Jari Silomäki, s. 1975, Helsinki

Arto Nurro, s. 1971, Tampere

Human pagoda. 2008. Kollaasi, kynät, tussi. 139 x 193 cm.

Taitelijan täytyy itse määritellä oma taiteensa ja se, 
mitä siltä voidaan vaatia. Itse pyrin siihen, että teen pii-
rustuksiani vakavissani ja huolella omaan kuvalliseen 
kieleen perustuen. Mutta en ajattele, että minun pitäi-
si huomioida joitain tiettyjä tähän maailmanaikaan liit-
tyviä asioita ja ongelmia, vaan käsittelen ihmisen ole-
musta enemmän yleisellä tasolla. Toivon kuitenkin pii-
rustusteni kertovan katsojalle tämän ajan ihmisestä.
   Taiteella on ollut aina omaan aikaansa liittyvä funk-
tio, ja sitä, miten paljon taidetta arvostetaan, on vaikea 
määritellä. Tuntuu, että taiteesta on tullut nykyään kar-
nevalistisempaa ja pessimistisempää suhteessa itseensä 
ja koko maailmaan. Tämä ei tietenkään pidä paikkaan-
sa kuin tietyllä tasolla.

Jos katsoja tuntee taiteilijan tuotantoa, hän odottaa näyt-
telyltä aina jotain, mutta taiteilijan vapaus on, että tä-
män katsojan odotuksia ei tarvitse täyttää. Eniten olen 
saanut irti näyttelyistä, elokuvista ja teatterista, kun mi-
nulla ei ole ollut niiden suhteen ennakkoon mitään mie-
likuvia tai odotuksia.
   Taiteen arvostus on nousemassa. Ei sen vuoksi, että 
taiteilijat käsittelisivät tämän ajan ongelmia ja ihmi-
syyttä syvemmin kuin ennen, vaan koska ihmisten va-
paa-aika on lisääntynyt.

Taide ei ole milloinkaan ollut maailmasta irrallaan. Siihen on aina koh-
distunut erilaisia odotuksia, ohjeistuksia ja vaatimuksia. Näistä vaati-
muksista ei voi kuitenkaan johtaa sitä, mikä tekee taiteesta taidetta.
  Itse odotan katsojana löytäväni jotakin sellaista, mitä en tiennyt odot-
taa. Tämä pätee myös vanhojen ja osin tuttujenkin teosten uudelleen-
katsomiseen. Ehkä tätä voisi siis odottaa myös taiteilijalta – että hän 
olisi tavoittanut jotakin, mitä ei itse etukäteen tiennyt. Riippuu sitten 
itse kunkin omasta asteikosta, millaisella ”äänekkyydellä” tällainen 
asia pitää ilmaista tullakseen havaituksi.

Tämän runon haluaisin kuulla. 
2008.
Tilaan rakennettu installaatio, 
sekatekniikka.

Jyrki Siukonen, s. 1959, Tampere

Sivustakatsojan 
henkilökohtaisia 
sotakertomuksia 
(yksityiskohta). 2007. 
Kromogeeninen vedos 
(Lambda). 
74 cm x 90 cm.
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Ilkka Juhani 
Takalo-Eskola, s. 1937, Forssa

Lauri Hallikainen, s. 1963, Kuopio

Ihmisyyden taito – hurskas hulluttelu. 1960/2008. Osa kollaasiteoksesta, tuloste lippusatiinille. 
75 x 100 cm.

Taiteella voi vaikuttaa tärkeisiin asi-
oihin. Tällainen huomioitava asia on 
muun muassa elonkehän tuhoutumi-
nen, ilmastokatastrofi.
   Omia teoksiani olen itse jäävi kom-
mentoimaan, jätän sen muille. En kui-
tenkaan osaa kuvitella tekeväni muuta, 
taiteen tekeminen on minulle sydämen 
asia. Jos jotain sydämeni vastaista ryh-
tyisin tekemään, en olisi oma itseni.
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Taiteeseen uskotaan ja lujaa, vaikka ei 
uskoisi. Ei siltä muuten oltaisi vaatimas-
sa kaikkea mahdollista. Tämä markkina-
talouskin, harhojen suurtuottaja, on yl-
lyttämässä taiteilijoita etulinjoilleen: ul-
jaiksi yrittäjiksi, kohti kansainvälisyy-
den aamuruskoja ja vientimenestysten 
dynaamista huumaa. Taide – luovan ta-
louden loistavin koriste!
   Olisiko taiteen ja politiikan veljeyskin 
jälleen kerran kirkastumassa? Juuri nyt 
lienevät taiteilijat diplomaatteina käyttä-
mätön luonnonvara. Ehkä piankin heitä 
jo näkee delegaatioiden kruununjaloki-
vinä. Neuvonantajinakin? Kunhan eivät 
humallu vallasta haaveilemaan.

PEKILO
 Vinttigalleria

Äänimaisemateos.
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PEKILO
 Vinttigalleria

Antti Ojala, s. 1935, HelsinkiArttu Merimaa, s. 1983, Tampere

Matti Kujasalo, s. 1946, Helsinki

Olen ollut vuodesta 1��8 ammattitaiteilija. 1��0-
luku oli positiivista aikaa, ja koen, että positii-
viset asiat parantavat maailmaa. Pyrin suhtautu-
maan taiteeseen taiteena. En tee ns. myötätunto-
taidetta. Olen pyrkinyt taiteen tekemisellä kehit-
tämään visuaalista ajatteluani ja välittämään sitä 
muille. Otan muilla tavoin kuin taiteen tekemisel-
lä kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin: osallis-
tun hyväntekeväisyyteen ja keräyksiin, kuulun 
erilaisiin ystävyysseuroihin jne. 
   Yhteiskunnassa ja maailmassa on nähtävissä 
pelottavia uhkia, mutta taiteilijat eivät ole sääen-
nustajia.

Olennaisin asia, jolla taide voi olla kokonaisvaltaisesti hyödyksi 
ympäristölleen, on pitää yllä kulttuurillista mielenkiintoa ja kes-
kustelua. Ainoa syy, miksi taidetta voitaisiin pitää jotenkin yle-
vänä ja pyhänä, on juuri tämä vankkumaton ja jatkuva kiinnos-
tus asioita ja ilmiöitä kohtaan. Tämä on myös ainoa vaatimus tai 
odotus, joka taiteilijalle tai taidenäyttelylle voidaan esittää.
   Taiteilijoiden tulee aina pystyä kyseenalaistamaan aikaan si-
dotut arvot ja yleistykset. Mikä on se valta, jolla maailma luo-
daan? Luulen, että taiteilijoilla on pyrkimys irrottautua vallan kä-
sitteestä.

Suukotan puukotan sua. 2007. Videoinstallaatio 
(still-kuva videosta). Koko vaihteleva.

Vöyriläinen. 2006. Akryyli, hiili ja liitu. 75 x 65 cm.

Nimetön. 2008. Akryyli kankaalle. 175 x 175 cm.
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 Vinttigalleria

Milja Viita, s. 1974, Karkkila

Anni Laakso, s. 1961, Sipoo

Mirka Raito,
s. 1975, Hampuri

 
Yhteiskuntamme keskittyy yhä enemmän taloudelli-
sen hyödyn ja yksityisen pääoman turvaamisen ympä-
rille. Se on johtanut lisääntyvään yhteiskunnalliseen 
kontrolliin, jota halutaan ulottaa myös taiteen tekemi-
seen. Taloudellisten intressien sallitaan loukkaavan il-
maisunvapautta ja muita kansalaisten perusoikeuksia. 
   Maailmaa uhkaa jättimäinen ympäristökatastro-
fi, jonka estämiseen jokaisen ihmisen tulisi suhtau-
tua vakavasti. Taiteella on kyky vaikuttaa ajatteluun 
ja tunteisiin, tulkintaamme maailmasta. Sitä kautta sil-
lä on mahdollisuus tuoda esiin myös sellaisia tapo-
ja nähdä asioita, jotka kyseenalaistavat valtaapitävien 
toimintaa. Siten taiteella on myös poliittinen tehtävä. 

En pidä taiteilijoita mitenkään muita viisaampana ammatti-
ryhmänä. On silti mahdollista arvuutella, mitä seuraisi, jos 
he olisivat vallassa. Ehkä rahan maailmaa pyörittävä voi-
ma hieman vaimenisi ja taideaineiden, kädentaitojen ja hu-
manististen aineitten tuntemus olisi arvostetumpaa. Taitei-
lijoita ei kohdeltaisi yrittäjinä ja heidät saatettaisiin lukea 
lähemmäksi hoito- ja tutkimustyön tekijöitä. Ehkä he loisi-
vat joustavamman, rauhallisemman, rennomman ja värik-
käämmän maailman.
  Uskoisin, että taiteilijat kiinnittävät enemmän huomiota 
kauniisiin ja ekologisiin asioihin, ja heillä on halu säilyt-
tää ja kunnostaa vanha mieluummin kuin rakentaa uutta ti-
lalle.

Taiteilijat loisivat kaoottisen ja elävän maailman. Maa-
nis-depressiivisen, jossa on kateutta, ahneutta, rakkautta, 
pettymyksiä, toivoa, epätasa-arvoa, kaunaa… Nähdäkseni 
siis hyvin nykyisenkaltaisen.
   Koen itse että taiteilijat ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia 
ja yleisiin arvoihin vaikuttavia osasia, haluttiin sitä heil-
tä tai ei. Ajan pitää kulua, jotta näkisimme asiat selkeäm-
min. Ihminen on kuin myyrä omalle aikakaudelleen, sokea 
mutta työteliäs.

Toivomuslähde. 2008. Veistos. 120 cm x 120cm x 60 cm.

Kuva: Yehia Ew
eis

Hämähäkkinainen. 2007.
Muste ja vesiväri paperille.
34 x 48 cm.

Ceremony . 2007. 4 min. 16 mm M/V -filmi DVD:llä, 4:3 Stereo.
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Antti Immonen, s. 1973, Kuopio Krister Gråhn, s. 1979, Tampere

Yleisesti ottaen kaikilta ihmisiltä ”vaadi-
taan” milloin mitäkin, ei pelkästään tai-
teilijoilta tai heidän tekemältään taiteel-
ta. Se on osa lauman eli yhteiskunnan jä-
senenä olemista. Ideaalisissa olosuhteissa 
vapaa taiteilija ei joudu kuuntelemaan ul-
kopuolisia vaatimuksia, tai on ainakin va-
paa valitsemaan, mihin ja kenen vaatimuk-
siin haluaa toiminnallaan vastata. Voi aja-
tella niin, että terve yhteiskunta tarvitsee 
vaatimuksista vapaiden kokeilijoiden ole-
massaoloa ja antaa taiteilijoille tämän teh-
tävän. Siis paradoksaalisesti taiteilijalta 
vaaditaan vaatimuksista vapaana olemista. 

Elämä asettaa vaatimuksia, ja niiden mukaan toimiminen 
tai niitä vastaan kapinoiminen kuuluu myös kuvataitee-
seen. Vaatimusten ja rajoitteiden hyödyntäminen teosten 
toteutusprosesseissa vaatii ammattitaitoa. Luova työsken-
telijä ei ole kaikkivoipa; luovuus on esteiden puitteissa 
parhaiden mahdollisten ratkaisujen etsimistä hyvän teok-
sen synnyttämiseen.

Nimetön. 2007.
Teräs, pronssi, rauta, betoni ja puu. 155 x 120 cm.
Teos sijaitsee Pekilon 3. kerroksessa.

Growth. 2007.
Maalattu puu ja teräs.
Noin 3 x 3 x 2 m.
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Paavo Paunu, s. 1965, Rauma

Kaisu Koivisto, s. 1962, Helsinki

Olen pohtinut sitä, millä lailla taide 
voisi vaikuttaa tapaan, jolla katsom-
me maailmaa. Taideteos on aina ra-
jaus siitä asioiden ja ilmiöiden vyö-
rystä, joka meitä ympäröi. Taide voi 
kurkottaa tulevaisuuteen ehdottamal-
la uusia näkymiä ja katsomistapoja. 
Havainnoiminen - sekä taiteen teki-
jänä että vastaanottajana - on kulttuu-
risidonnaista, ja siihen liittyy vahvas-
ti arvottaminen. Mitä pidämme toi-
vottavana tai ei-toivottavana ja mik-
si? Taide voi esteettisen ulottuvuu-
tensa lisäksi tehdä näkyväksi eettisiä 
kysymyksiä. Nämä ovat kenties asi-
oita, joiden kohtaaminen on ahdista-
vaa. Esimerkiksi globalisoitumiseen 
liittyvä kuva-aineisto voi olla rajua, 
sekä taiteessa että tiedotusvälineissä. 

Mieleeni nousee Hugo Simbergin Perunatyttö. Siinä tyttö 
kuorii pimeässä huoneessa kyykkysillään perunoita katso-
en suoraan ulos maalauksesta katsojaan. Tytön tyytymättö-
miä ja mietteliäitä kasvoja kehystää valkoinen huivi. Tyt-
tö on ehkä 7–12 vuoden ikäinen. Elää vielä lapsuutta, mut-
ta lähestyy aikuisuutta. Tytön katseessa on jotain syyttä-
vää, jotain uhmakasta ja ehkä kumminkin myös alistuvaa. 
   Teos kertoo ihmisenä olemisen vaikeudesta. Se ei ole kyyni-
nen. Maalauksessa on paljon myötätuntoa, mutta se ei ole sen-
timentaalinen eikä pateettinen. Tyttö kapinoi sitä roolia vas-
taan, johon häntä asetetaan. Hän ei haluaisi kuoria perunoita. 
Tämänikäinen lapsi on aikuisen ja lapsen maailman häilyväl-
lä rajalla. Tänä päivänä lapset kohtaavat aikuisten maailman 
yhä nuorempina ja se on yhtä selittämätön kuin perunatytöllä. 

PEKILO
N
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TA piha-alueet

Alkydi ja öljy kankaalle, hartsi, savi, 
polyuretaani, puu ja ääni. 200 x 78 x 50 cm.
Teos sijaitsee 2. kerroksen tasanteella.

Jalostettu laji. 2008. Installaatio, sähkösinkitty teräs. 
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Jyrki Heikkinen, s. 1958, Kuopio

Terhi Ekebom, s. 1971, Helsinki

Hanna Arvela, s. 1981, Helsinki  

Kaikki omiaan. 
2007.

Sarjakuva.

Kenenkään aikaa ei saa aliarvostaa, ja yksi taiteilijan 
tehtävä on antaa katsojan ajankäytölle kohtuullinen 
vastine. Ideaalissa tapauksessa taitelija pystyy välit-
tämään viestinsä siten, että yleisö oppii jotain uutta. 
   Elintason nousun myötä ihmisillä on enem-
män vapaa-aikaa ja sitä kautta halua sivistää itse-
ään myös kulttuurillisesti. Se, että taiteeseen pe-
rehdytään, nostaa myös taiteen ja taiteilijoiden 
asemaa yhteiskunnan arvoasteikolla, aivan kuten 
kokkiohjelmatkin lisäävät keittiötyön arvostusta. 

Yhteiskunta on jakautumassa yhä räikeämmin eri 
luokkiin. Eriarvoisuus on kasvamassa, samoin ihmisten 
yleinen typeryys ja lyhytpinnaisuus. Kaikesta, mikä vaatii 
vähänkin vaivannäköä, laistetaan. Taidehan merkitsee 
aina vaivannäköä, menemistä sinne, minne ei haluta 
mennä, epämieluisien ja työläiden asioiden tekemistä. 
Taiteen pitäisi aina olla oppositiossa tässä nopean ja 
helpon mielihyvän kulttuurissa. Eikä taiteilijanakaan aina 
niin mieluisaa ole olla. Taiteen tekeminen on kuitenkin 
myös eettinen valinta. Taide on elämää ylläpitävä ja 
kunnioittava voima.

Minulla on edelleen fantasia taiteesta 
taiteena. Taide reagoi asioihin, jos taiteilija 
niin kokee.
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Uusissa maisemissa. 2005. 
Sarjakuva.

Tohtori Futuro. 2007. Sarjakuva.
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Aapo Rapi, s. 1976, Helsinki

Christer Nuutinen,s. 1971, Helsinki

Tommi Musturi, s. 1975, Helsinki

PEKILO
N

RAN
TA autotToinen Toivon kirja. 2007.

Sarjakuva.

Kokemuksellisuus on omassa työssäni tärkeää. Lukijalle se 
toimii avaimena itse sanomaan, itselleni se toimii motivoija-
na työhön. Lähden purkamaan yhteiskunnan ongelmia yksi-
lön kautta yksilölle.
  Mäntässä esillä oleva Toivon kirjat -sarja on poikinut mi-
nulle eniten suoraa palautetta lukijoilta. Ihmiset tuntuvat ko-
kevan sarjakuvan henkilökohtaisesti. Toisille sarja vahvistaa 
heidän omia kokemuksiaan, toisille on tärkeää se, miten nos-
tan suomalaisen arjen tapahtumien keskiöön.   

Kuten eksoottisessa kattauksessa, toiset lajikkeet ihastuttavat 
hienostuneisuudellaan ja raikkaudellaan, toiset saattavat järkyt-
tää oudolla rakenteellaan tai voimakkailla sisällöillään. 
   Taideteosta ei voi arvottaa samalla tavoin kuin vaikkapa mi-
tattavaa urheilusuoritusta tai millintarkkaa rakennustaitoa, sillä 
siinä ei ole yhtä absoluuttista totuutta. Totuus on kunkin tekijän 
ja kokijan oma.
   Olemme lapsuuden lopun kynnyksellä, hiekkalaatikon rajat 
ovat tulleet vastaan. Se tulee kaikkien tunnistaa, hyväksyä ja 
ottaa huomioon toimissaan. 

Meti. 2008. Sarjakuva.

Luonnonhistoriaa. 2006. Sarjakuva.
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Satu Manninen, s. 1978, Helsinki

Anni Leppälä, s. 1981, Helsinki

Niin paljon tapahtuu joka hetki! Ulkoiset liikahdukset 
antavat aina suuntia sisäiselle. Itseäni on nyt aiheena 
kiinnostanut pysyvyyden tarve sekä sen etsintä, mis-
tä turvallisuus oikeastaan koostuu ja miten se sitoutuu 
näkyvän tai näkymättömän maailman puitteisiin.
  Työskentelyni on tähän saakka ollut hetkittäis-
tä ymmärrystä, osallistumista ja erilaisten näkö-
alojen valaisua suhteessa menneisyyteen sekä 
omaan henkilökohtaiseen historiaani. Halu tehdä 
kuvia on siten myös ruumiiseen sitoutunutta halua 
koskettaa näkyvää maailmaa, liikauttaa sitä ja ra-
kentaa valokuviin tallentuvan materiaalisen maa-
ilman kautta tunnetiloja esille, sisäpuolelta kohti 
ulkopuolta.

Teen teokseni niin hyvin kuin pystyn, ja toivon 
sen riittävän. Naiivia ehkä, mutta en halua kiin-
nittää liikaa huomiota teoksen ulkopuolisiin 
asioihin, kuten teoksen levittämiseen tai taiteel-
liseen menestykseen. Taiteilijan ammattini olen 
valinnut romanttisin ja esteettisin perustein.
   Jatkuvasti puhutaan kulttuurin viihteellisty-
misestä, sen olen huomannut itsekin. Taide har-
voin tavoittaa suurta yleisöä, tai saa mediahuo-
miota, ellei se ole provosoivaa. En pidä siitä, 
että jatkuvasti tehosteita pitäisi lisätä, tehdä yhä 
rajumpia juttuja, jotta joku kiinnostuisi.

Sateeseen unohdettu saari. Runokokoelman kansi. 2007. 
Kannen kuva: Ískaldur Módur / Susanna Majuri.

Sarjasta Muuttumattomuuden mahdollisuus, Living room. 2008.
Inkjet-print on aluminium . 21 x 28 cm.
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Kerttu Horila, s. 1946, Rauma Tutkin ihmistä ja teen niin kuin koen hyväk-

si työskennellessäni. En ole maailmanparan-
taja teoksillani ja siksi en halua vastata siihen, 
onko maailmassa tapahtumassa nyt jotain, 
joka taiteilijoiden kannattaisi huomioida.
   Katsoja haluaa elämyksiä ja erilaisia tunne-
kokemuksia näyttelyissä. Nyky-yhteiskunnas-
sa taiteella on aina suurempi ja suurempi mer-
kitys. Ihmisen vapaa-aika kasvaa, ja kulttuu-
rin tarve suurenee.
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Suojassa?  2008.   
Keramiikka, engobe, akryyli.
132 x 60 x 55.
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MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKKOJEN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ

Kuva: Tomi Aho


