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VASTAAVAT TOIMITTAJAT:

lukijalle
Menneenä syksynä on meillä ja muualla keskusteltu paljon alueellisesta
yhteistyöstä. Siitä on ollut niin lehtien palstoilla, poliittisissa pöydissä kuin virkamiestasollakin. Esillä on
ollut kuntaliitoksia, terveyspiirejä ja
monenlaista muuta yhteistoimintaa.
Tavoitteet ovat teoriassa kauniita ja
kannatettavia, mutta käytännössä
jokin usein mättää. Moni yhteistyöhanke saa alkunsa taloudellisten resurssien puutteesta ja järkeistämisen
tarpeesta. Kun käytännön työn pitäisi
alkaa, vastustus voi olla kovaakin tai
homma ei muuten vain toimi.
Olen sitä mieltä, että niukkuus lisää epäluuloa myös kaveria
kohtaan. Kun pitäisi jakaa vähästään, jotta molemmat saisivat enemmän, nousee helposti vastarinta. Jokainen pelkää oman etunsa puolesta
sen sijaan, että katsottaisiin yhdessä
vähän pitemmälle.
Niukkuus on tuttu juttu museoalalla. Rahat riittävät perustoimintaan, mutta varsinkin pienemmissä
museoissa suuriin hankkeisiin ja näyttävään markkinointiin rahoitusta on
haettava muualta. Tämä on tietenkin
nurinkurista. Kun markkinointiin ei ole
varoja, ei voi odottaa kävijäryntäystäkään pelkän puskaradion perusteella, eivätkä tulot siitä lisäänny, tunnettavuudesta puhumattakaan.

K i m p a s s a o n k i v e m paa
Kaakkois-Suomen taidemuseoiden tiedotuslehti Kaakkuri
on hyvä esimerkki siitä, kuinka museot voivat yhteisvoimin toimittaa
näyttävän näköistä tiedotuslehteä.
Lappeenrannan, Imatran ja Kouvolan museoiden lisäksi lehden toimituskuntaan on tänä vuonna liittynyt
myös Kotka. Tervetuloa mukaan niin
kotkalaiset kirjoittajat kuin lukijatkin!
Kotka tosin pääsi yllättämään niin sanotusti nurkan takaa.
Syyskuussa erään lehden toimituksesta soitettiin ja kysyttiin, mitä mieltä olemme Kotkassa esiin nousseesta ajatuksesta perustaa aluetaidemuseo, jossa Etelä-Karjalakin olisi mukana. Muutaman kerran piti vetäistä
henkeä ennen kuin ymmärsin kysymyksen. Täällä Lappeenrannassa
vuodesta 1986 toiminut KaakkoisSuomen aluetaidemuseo on tehnyt vuosittain vilkasta aluetyötä toiminta-alueensa (entinen Kymen lääni) kunnissa sekä kierrättänyt niissä
näyttelyitä. Kommellus päättyi yhteiseen päätökseen lisätä yhteistoimintaa Kotkan ja Lappeenrannan välille
ja muistutti jälleen kerran siitä, ettei
markkinointia ja tiedotusta voi olla
koskaan liikaa.
Kotkan museosuunnitelmista ja yhteistyöhankkeesta Repin-Instituutin kanssa voi lukea laajemmin

Kaakkurin tässä numerossa. Imatran
museoiden kulisseista paljastuu, että
museon organisaatio on muutoksessa. Kouvolan museot taas tekevät mielenkiintoista yhteistyötä kaupungin muiden kulttuuripalveluiden
kanssa. Kaakkois-Suomen aluetaidemuseon ja taidetoimikunnan Taidereppu- yhteistyöhankkeeseen voi
myös tutustua tässä numerossa.
Omalla toiminta-alueellamme on menossa monia uusia, mielenkiintoisia hankkeita, joista tässä
lehdessä esitellään muutamia. Viime
keväänä Etelä-Karjalan taidemuseo
muiden aluetaidemuseoiden tavoin
laati sopimuksen Museoviraston ja
Valtion taidemuseon kanssa alueellisen toiminnan tavoitteista ja painopisteistä aina vuoteen 2010 asti.
Tulevina vuosina meillä pyritään yhä
enemmän hakemaan uusia toimintamuotoja ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi tavoitteenamme on näkyvyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen yleisöön ja sidosryhmien kanssa.
Tämän toteuttamiseen tarvitsemme
kaikkia teitä, hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Kimpassa on kivempaa.
Päivi M.Partanen
vs. museotoimenjohtaja
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Tarja Ahokainen, Virta, ympäristötaideteos
Honkaharjun sairaalan edessä Imatralla
Teos ”Virta” sai alkunsa viime keväänä, jolloin tein useita luonnoksia ympäristöteoksista eri puolille Imatraa,
myös Honkaharjun sairaalan eteen.
Ympäristötaiteilija William Dennisuk kehotti jatkamaan työskentelyä
tämän luonnoksen kanssa. Jatkoin
suunnitelman kehittämistä eteenpäin
ja laajensin aluetta, johon teos sijoittuisi. Otin yhteyttä kaupungin virka-

miehiin ottaakseni selvää mahdollisista rajoituksista, joita sijoituspaikka
saattaisi asettaa.
Esittelin suunnitelman kaupungin
arkkitehdille Kimmo Hartikaiselle,
joka hyväksyi suunnitelman. Keskustelin suunnitelmasta myös kaupungin
vastaavan puutarhurin Ilmo Pesonen
kanssa ja viimeistelin suunnitelman
tämän jälkeen.

Teoksen ja koko alueen uusitun
suunnitelman toteutus alkoi syyskuussa. Kaupunki vastasi rahoituksesta ja toteutuksesta, hienosäädön
ja viimeistelyn tein itse. Teos valmistui
lokakuun lopussa 2007.
Tarja Ahokainen
Kuva: Päivi Eronen
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Kohtalokkaita hetkiä
– sodan kuvia taiteessa
25.5.-31.8.2008

Etelä-Karjalan taidemuseo

Valtioiden ja kansojen historiaa on
kuvitettu pääsääntöisesti voittajien näkökulmasta, vallan merkkinä, sankareita ja suuria sotapäälliköitä muistaen. Inhimillinen sotien tuoma kärsimys ja sekasorto ei niistä kuvista välity. Mikrohistoriaan kuuluvat naisten
ja lasten ja toisaalta sotilaiden henkilökohtaiset kokemuk set voivat paremmin toimia rauhan viesteinä ja
muistamisen välineinä, kuin virallisempi monumentteihin sidottu taide.
Suomalaiset taiteilijat ovat kuvanneet
henkisesti vaikeita tuntemuksia ja tapahtumia hyvin vähän verrattuna muuhun taiteelliseen tuotantoon. Rajaan,
sotiin, väestösiirtoihin, kuolemaan ja
elämän uudelleen aloittamiseen liittyvät teokset ovat osa kansakunnan
muistia ja muistumia historiallisista
tapahtumista, jotka vaikuttavat edelleen nykypäivän valintoihin yhteiskunnassa. Sodat ja konfliktit ovat samalla
yleismaailmallisia ja paikallisia; niihin
sisältyvät inhimilliset tunteet ovat kaikille samoja riippumatta uskonnosta, poliittisesta vakaumuksesta, kielestä tai etnisistä piirteistä. Varsinkin
kansakuntien sisäisistä konflikteista
on ollut ja on edelleen äärimmäisen
vaikea puhua, kuvata tai kirjoittaa.
Maailmankuulun Francisco Goyan
(1746–1828) teossarja Sodan kauhut
lähestyy ensimmäisen kerran sotaa
yksilöiden kokemuksina. Vedossarja
kuvaa espanjalaisten sissisotaa vuosina 1808-1814, jolloin tavalliset ihmiset joutuivat kohtaamaan sen hetkisen Euroopan parhaiten varustetun
Napoleonin armeijan. Goya kuvasi
omin silmin näkemiään raakoja väkivallan tekoja ja sodan seurauksena
syntynyttä nälänhätää Zaragozassa. Samanlaiset näkymät ovat kaikille meille tuttuja nykyajan uutiskuvista
Irakista, Afganistanista ym. maailmalta. Mikään ei ole muuttunut.
Suomalaisille vuoden 1918 tapahtumat ovat olleet vaikeita kuvattaviksi,
koska taistelut käytiin oman kansan,
naapureiden, jopa veljesten välillä.
Sen ajan tapahtumista on olemassa Ateneumin kokoelmissa muutama
Henry Ericssonin grafiikanvedos ja
maalaus Hennalan vankileiriltä. Niis-

Väinö Rautio, Lähtö Viipurista, 1940. Etelä-Karjalan taidemuseo. Kuva: EKTM / Seppo Hölsä.
Viipurilainen Rautio kuvasi rajuilla pensselinvedoilla Viipurin pommituksia.
Lentokone kaartaa taivaalla, vanha pariskunta yrittää päästä suojaan… taivas palaa.
Rautio maalasi raunioitunutta Viipuria useissa teoksissaan, kotikaupungin tuho oli vaikeaa taiteilijalle.

sä on samaa yksilötason tulkintaa
kuin Goyan teoksissa. Ericsson tunsi hyvin Goyan Sodan kauhut -sarjan.
Taiteilijan lähestymistapa vaikeaan aiheeseen onkin hyvin samanlainen.
Henry Ericsson osallistui suojeluskuntalaisena kansalaissotaan palvellen
ns. Vihreässä pataljoonassa. Hän oli
mukana Helsingin taisteluissa ja Lahden motituksessa. Lahdessa hän joutui Hennalan vankileirille vartiopäälliköksi. Leirillä ilmennyt kurjuus, puute
ja armoton asenne vangittuja kohtaan
jätti jälkensä Ericssoniin. Aikaa kului
kuitenkin yli kymmenen vuotta ennen
kuin taiteilija teki mielikuvitukseen pohjautuvat teossarjansa Kansalaissota.
Teoksista välittyy pelko, kauhu, toivottomuus ja tapahtumien mielettömyys.
Sodanvastaisuus välittyy mm. Helge
Dahlmanin Sota-teoksesta, joka on
rajuin ekspressiivisin pensselivedoin

Olli Mansnerus, Evakkotiellä, 1958, öljy kankaalle.
Etelä-Karjalan taidemuseon kokoelmat. Kuva: Leena Räty.
Viipurista itsekin evakkoon joutunut Onni Mansnerus on kuvannut Evakkotiellä -teoksessa
naisia, lapsia ja vanhuksia vaeltamassa lumisessa maastossa vähäisine tavaroineen.
Taivaanranta kajastaa pahaenteisen punaisena vaeltajien takana.


toteutettu surrealistinen sodan tuntoja kuvaava maalaus. Maalauksen sodan jumalattarella on enkelin kasvot,
mutta kuolema on vieressä odottamassa sotilaan kohtalon veristä täyttymistä. Teoksesta välittyy taiteilijan
henkilökohtaisia tuntemuksia. Taustalla on Dahlmanin omat kokemukset talvisodasta, jonne hän meni vain
15-vuotiaana vapaaehtoisena sotilaana. Hän myös haavoittui ja menetti kätensä. Sodanvastaisuus ilmenee
useiden kuvataiteilijoiden teoksissa.
Heistä voi mainita mm. Erik Enrothin,
Tapio Tapiovaaran, Tuulikki Pietilän, Unto Pusan ja Gösta Diehlin.
Suomalaiset taiteilijat ovat kuvanneet
ja tulkinneet sotia ja sotiin liittyviä asioita osittain henkilökohtaisiin tapahtumiin liittyen, mutta myös mielikuvituksen tuottamin aihein. Kirjallisista
aiheistoista voi mainita 1800-luvun
isänmaallisessa ja jopa romantisoivassa hengessä maalatut Suomen
sotaan liittyvät Albert Edelfeltin tulkinnat Vänrikki Stoolin tarinoista. Helene
Schjerfbeck maalasi myös aiheeseen
liittyvän Haavoittunut sotilas ja Wilhelm von Schwerinin kuolema, jossa
kuvataan nuoren miehen kärsimystä.
Viime sodissa muutamat suomalaiset taiteilijat toimivat rintamapiirtäjinä
tiedotuskomppaniassa kuvaten tapahtumia valokuvaajien ja toimittajien
rinnalla. Sodan draaman kuvaajina
he onnistuivat hyvin välittämään sodan tunnelmia. TK-piirtäjistä voi mainita mm. Erik Enrothin, Gösta Diehlin, Erkki Tantun ja Aukusti Tuhkan.
Sotien jalkoihin joutuneet naiset, lapset ja vanhukset pyörittivät arkitodellisuutta, kunnostivat teitä, viljelivät,
rakensivat ja hoitivat pääsääntöisesti ruokahuollon ym. Yksilö- ja sukutasolla rinnan kulkevat sotilaiden ja
siviiliväestön todellisuus toisistaan
riippuvaisena. Taiteilijat maalasivat ja
piirsivät lukumääräisesti paljon kotiin ja perhe-elämään liittyviä näkymiä tuona aikana. Ajalle tyypillisiä kuvagenrejä ovat maisemat, interiöörit,
henkilökuvat ja asetelmat. Aiheita,
jotka tuovat toivon pilkahduksia, kuvaavat jotain pysyvämpää, hallittavissa olevaa ja turvallista. Siviiliväestön
kohtaloita on kuvannut mm. Edelfelt
Suomen sotaan liittyvissä teoksissaan, Gunvor Grönvik, Elga Sesemann. Teoksista välittyy arkipäivä,
työ, yksinäisyys ja epätietietoisuus
tulevasta. Evakkojen taivalta on kuvannut mm. Onni Mansnerus, Tuulikki Pietilä, Tapio Tapiovaara. Karun
todellisuuden vastapainoksi tarvittiin
aiheita ja asioita, jotka olivat sisällöltään positiivisia.
Nykytaide on osallistunut ja osallistuu omalla tavallaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja varsinkin
1960-1970 -lukujen yhteiskunnallinen valveutuminen, rauhanliikkeet,
sodanvastaisuus saivat runsaasti ilmentymiä kuvataiteessa. Vietnamin sota, Kuuban kriisi, Biafra jne.
näkyvät sen ajan taiteessa. Kim-

Unto Pusa, Kaatunut sotilas, 1948. Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Aaltonen.
Omakohtaiset kokemukset talvisodan Kollaan taisteluista välittyvät tässä monumentaalisessa työssä, johon Pusa on kuvannut itsensä kumartuneena taisteluissa kuolleen vierustoverin puoleen. Tapahtumahetkellä
Pusa ja vieressä ollut mies olivat vaihtamassa konekiväärin piippua sen ylikuumentumisen vuoksi. Tilanne
oli muutenkin kriittinen, sillä suomalaiset olivat motissa, vihollinen oli muutaman kymmenen metrin päässä. Yhtäkkiä kaveri äännähti – ja Pusa huomasi, että
tämä oli saanut luodin suoraan otsaan. Työ oli hänelle
henkisesti vaikea aihe, sillä taiteilija aloitti teoksen jo
1943, mutta sai sen valmiiksi viisi vuotta myöhemmin.
Teokseen liittyvissä Pusan luonnoksissa, vierustoveri
on esitetty aluksi ilman hattua, nuorena kapeakasvoisena kaverina, yksilöllisempänä ilman tunnuksia. Lopullisessa versiossa Pusa on lisännyt talvihatun ja kokardin. Teos on ollut esillä myös nimellä Kollaa.

Christian Boltansi, Monumentti, 1989. Kiasman kokoelmat.
Kuva: Kuvataiteen keskusarkisto/Pirje Mykkänen.
Esinekooste näyttää alttarilta, jossa muistetaan juutalaisvainoissa kuolleita lapsia. Taiteilija pohtii teoksessa lapsuuttaan, juutalaisuutta ja antisemitismiä. Tuntemattomien lasten kuvat ja kirpputoreilta kootut vaatepinot on koottu dadaistisesti kokonaisuudeksi, jossa yksittäiset elementit muistuttavat jonkin ihmisen elämästä. Boltanski sanoo yrittävänsä ylläpitää ajatusta jokaisen ihmisen tärkeydestä ja ainutlaatuisuudesta, koska “jokainen meistä on joku”.

Yrjö Saarinen, Lepohetki, 1942. Ateneumin taidemuseo.
Kuva: Kuvataiteen keskusarkisto/Hannu Aaltonen.
Yrjö Saarinen piirsi mm. kenttäpostikortteihin luonnoksia sotilaista liikkuessaan JR 4:n matkassa raja-alueella.
Lepohetki-teoksessa taiteilija on kuvannut peseytyviä, uivia
sotilaita veden äärellä

mo Pyykön, Arvo Siikamäen, Kimmo Kaivannon teokset kommentoivat sodan mielettömyyttä, kuinka koneisto hävittää inhimillisyyden.
Sotilaista tulee tuhokoneiston osia.
Ihmiskunnan suurimpia paradokseja
on, että sodat ovat jatkuvasti todellisuuttamme. Taiteilijat voivat teostensa
kautta kyseenalaistaa, ihmetellä, kommentoida todellisuutta, esittää kysymyksiä, mutta onko niihin vastauksia?
Leena Räty

Ismo Kajander, 1918 - installaation osa vuodelta 2003. Kuva taiteilijan.
Kajander käsittelee 1918 –installaatiossa tapahtumia suvun kokemusten ja muistojen kautta.

Kokoelmat liikkeelle uudella tavalla
Idea teemalliseen näyttelyyn syntyi
valtakunnallisten kokoelmapoliittisten ohjelmien rakentamisen myötä
yhtenä mahdollisena yhteistyömuotona, jossa eri kokoelmista poimituilla teemoilla saataisiin esille laajemmin aiheistoja, jotka muuten jäävät
vähemmälle huomiolle kokoelmasisällöissä. Lisäksi valintaan vaikutti myös alueemme historia, raja-alu-

eena oleminen. Pilottina liikkeelle
lähteneen näyttelyn runko koostuu
Ateneumin, Kiasman ja Etelä-Karjalan taidemuseon kokoelmissa olevista sotia, sota-aikoja ja konflikteja
kuvaavista teoksista. Kesäksi 2008
näyttelyyn lainataan teoksia myös
taiteilijoilta ja eri kokoelmista. Runkoosa näyttelystä jää Lappeenrantaan
syksystä alkaen kolmeksi vuodeksi.



Anja Tähtisen maisemissa
ihminen on osa luontoa
Anja Tähtisen omin ilmaisukeino on
väri. Hän maalaa usein maisemia ja
työstää teok sensa aiheen edessä, paikan päällä, alusta loppuun asti. Tähtisellä on kyky saada väreistä irti sävyjä, joita harjaantumaton silmä ei luonnossa edes havaitse.

pressionisteilla. Maalaus on tehtävä luonnossa ja se on maalattava valmiiksi aiheen edessä.
Keskeisiksi asioiksi tulevat väri ja
valo, se vaikutelma, joka piirtyy
verkkokalvolle jonain määrättynä
aikana, tietyn todellisuudessa olleen jakson kuluessa.

Maisemat on melkein aina maalattu
hänen asuinpaikkojensa läheisyydessä tai talonsa puutarhassa. Muutama
on maalattu Imatran Korvenkannassa
taiteilijaystävä Sinikka Kurkisen kotitalon pihalla.

Taidemaalari
luonnontutkijana

Toinen yhtymäkohta Imatraan on yksityisnäyttely, jonka Anja Tähtinen
piti 1980-luvun alussa Siitolan kartanossa.
Tähtinen opiskeli Suomen taideakatemian koulussa mm. Sam Vannin ja
Tuomas von Boehmin oppilaana. Nykyisin Anja Tähtinen asuu Kotkan
Karhulassa.
Imatran taidemuseon näyttelyssä syksyllä 2007 oli teok sia 1970-luvulta
nykypäivään saakka. Tekniikkana oli
öljyväri, mutta joukossa oli myös piirustuk sia.

Tähtisen työskentelytavassa on
paljon yhteistä luonnontutkimuksen kanssa. Hän maalaa ja piirtää
tietyssä paikassa tiettynä hetkenä, samoin tekee luonnontutkija, joka kerää ja havainnoi esim.
kasveja, lintuja ja hyönteisiä.
Jokin erityinen herättää maalarin mielenkiinnon, samalla tavalla
kuin tutkija havaitsee näkemässään kasvissa jotakin kiinnostavaa. Molemmat kirjaavat havaintopaikan ja -ajan muistiin, Tähtinen usein signeerauksen jatkeeksi itse teokseen.
Luonto on Anja Tähtiselle tärkeä. Hänen talonsa ympärillä on
puutarha, jossa lähimmät maalausaiheet ovat välittömästi näkyvissä. Pensaikosta kuuluu jatkuvaa ruokailemassa olevien lintujen tirskutusta. Kissat ovat aina
viihtyneet sekä pihalla että sisällä
asunnossa.

Miten ajatus näyttelystä
sai alkunsa

Kuin vanhoilla
mestareilla

Ajatus Anja Tähtisen näyttelystä sai
alkunsa pari vuotta ennen näyttelyn
toteutumista, jolloin Sinikka Kurkinen
kertoi Tähtisen maalauksista. Kurkinen kertoi myös opiskeluajastaan
Suomen taideakatemian koulussa.
Hänen mukaansa mm. Sam Vanni oli
pitänyt Tähtistä lahjakkaana värimaalarina, joka kenties oli vuosikurssinsa
etevin värien käyttäjä.

Anja Tähtinen ei tunnu pahastuvan kun sanon, että jotkin maalaukset tuovat mieleen Ellen
Thesleffin. Joissakin teoksissa
on puolestaan samaa lennokkuutta
kuin 1910-luvun suomalaisilla värimaalareilla tai ranskalaisilla modernisteilla.

Käsitys Tähtisen työskentelytavasta
ja värien käytöstä muuttui ymmärrettäväksi, kun näin ensimmäistä kertaa
isomman erän hänen maalauksiaan.
Maalaukset hohtivat voimakkaita sävyjä, jollaisia en ollut pitkään aikaan
nähnyt.
Pian myös selvisi, että Tähtisen omin
työskentelytapa on sama kuin im-

Siveltimenjäljet ovat ajoittain lyhyitä ja
öljyväri paksua. Toisinaan sivellin on
liikkunut notkeasti ja väriaine on vastaavasti ohuempaa. Siveltimenkäytöstä saattaa aavistaa tunnetilan, jonka aikana teos on syntynyt.
Maalauksissa toistuvat usein sinisen
ja vihreän yhdistelmät. Teokset on toisinaan jaettu pitkänkapeisiin osiin, jotka tuovat mieleen kiinalaisen ja japa-

Anja Tähtinen, Kesä Imatralla, 2005, öljyväri

nilaisen taiteen. Maalauksessa ”Silloin
kun vielä oli …”, 1992, kuva jakautuu
kuuteen osaan. Siellä täällä on kissoja, kuin puutarhan vihreyteen sulautuneina.
Toisinaan kankaat on pohjustettu punertaviksi, joka sävy silloin tällöin jää
pilkistämään päälle maalattujen värikerroksien väleistä. Maalauksessa
”Kesä Imatralla”, 2005, on vasemmassa alanurkassa erityisen tehokas
punaisen ja vihreän rinnastus. Horisontti on kalteva ja maalaus on voi-

makkaan latautunut. Etualalla on ihmishahmoja ikään kuin piilokuvina
maisemaan sulautuen.
Anja Tähtisen maalauksissa maisema, kasvit ja eläimet ovat ihmistä
merkityksellisempiä. Jos ihminen on
osana maisemaa, on hän maisemaan
sulautunut. Tähtisen maalauksissa ihminen ei ole koskaan luomakunnan
herra ja valtias, vaan luonto on merkitykseltään ihmistä tärkeämpi.
Eero Laajo



Pekka Nissinen, Kubistinen väritutkielma

Poikilo-värivirta, Pekka Nissinen
Kouvolan taidemuseossa 8.5.–31.8.2008
Poikilo on metsänpojan kaipuuta
lempimänsä tytön luo. Poikilo on taide-elämys, valokuvia ja esineitä Kymijoesta. Poikilo -näyttely on Kouvolan taidemuseossa kesällä 2008.

Maskotin työstämisessä ja tuotteistamisessa on mukana Kymenlaakson
ammattikorkeakoulun muotoilun lehtori Pekka Malinen. Oheen valmistuu myös Poikilo-kirja, joka tehdään
viestinnän koulutusohjelmasta vastaavan Auli Mattila-Möllerin johdolla.
Lisäksi mm. Helsingin yliopiston kielitieteen laitos on kääntänyt Poikilo-runon englanniksi. Kouvolan kaupungin
museot, kulttuuritoimi ja Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahasto ovat
mukana yhteistyössä.

Poikilo lähtee kreikkalaisesta sanasta poikilos, joka merkitsee kirjavaa,
moniväristä, moninaista. Termi näyttää merkitsevän erittäin haluttua asiaa ja myös vaihtoa.

Pekka Nissinen

Kosintarituaali
Poikilo on suomalaisen miehen rakkauden kapulakieltä. Illuusio vie mielissä 1800-luvulle. Silloin metsänpojat
viilasivat sahojaan ja hioivat kirveitään
talvella. Veistivät ja maalasivat monimuotoisia leppäpoikiloitaan. Mielessään vain tietty likka. Siihen aikaan
nuorilla oli tapana rentukan kukkiessa keväisin kokoontua joen rantaan
katsomaan viimeisten jäälauttojen lipumista. Näky oli eloisa, kun pojat
saapuivat joelle hyvissä ajoin. Tytöt
taas viivyttelivät pitkissä hameissaan
kulkiessaan peltojen pientareita pitkin. Ei peltojen poikki, sillä viljapellot
olivat pyhää maata. Kohdattaessa
rannalla kysyttiin kuulumiset. Samalla haettiin oma mielitietty. Olisi ollut
hauska nähdä, kun metsänpoika ujona vetää povestaan värikkään poikilon. Sanoen - mie tein tään siulle.

Mikä on sinun Poikilo-ajatuksesi?
Kun toivot toiselle pelkkää hyvää
- anna hänelle Poikilo.

Poikilo Kymijoen pientareella

Pilke vilahtaa likan silmissä. Ja jos?
Tyttö sanoo - ai kun kiva! Niin asia
on siltä osin hoidettu. Olivatko häät
juhannuksena vai elokuussa? Sitä ei
perimätieto kerro.

Miten värimaskotti syntyi?
Vuonna 2003 maalasin ja veistin
18-osaisen kubistisen mobilen, kooltaan 220 cm x 450 cm. Se on voimakasvärinen, leppäveistoksena toteutettu tutkielma puun ja maalauksen
yhteisvaikutelmasta. Samalla teos

sai nimen Poikilo-mobile, josta avautui myös Poikilo-runo. Seuraavina
vuosina, 2003 - 2007, Poikilo kasvoi
erilaisiksi veistossarjoiksi. Sijoitin niitä
veden äärelle, ja kuvasin asetelmia eri
vuodenaikoina. Samalla valmistuivat
minikokoiset Poikilo-värimaskotit.

Poikilo on enemmän kuin ruotsalainen Taalainmaan hevonen.
Poikilo on enemmän kuin
venäläinen Maatuska.
Poikilo on enemmän kuin
hollantilainen Puukenkä.

Ydintiimi ja
yhteistyökumppanit

Ja tuskin neliapilakaan toimii
tyynyn alla.

Poikilo-värivirta näyttelyn ohessa
tuotteistetaan Kymenlaaksolle oma
maskotti: onnea tuottava Poikilo.

Poikilo on elävä tuote
- Poikilo on käsite. Pelkkää hyvää!



Elisa Heinonen, Rembrandtin jäljillä 2003

Tukkipoika Pekka Nissinen vie Poikiloita mielitietylleen

Kouvolan
taidemuseossa
26.6.–31.8.2008
Kuvataiteilija
Elisa Heinonen

Poikilo on piiloperinne menneisyydestä
jossa joenkansan tukkipojat
veistelivät kapuloita kevään merkkinä
valitsemalleen piikatytölle
He veistivät koverrukset

Elisa Heinosen taiteessa on uusi
suuntaus, jonka juuret ulottuvat
menneisyyteen.

kaarrellen kuin ujot tunteet
värittivät osan puuta, jättäen

Elisa Heinonen (s. 1944) viettää kesänsä Sippolassa maalaten ja puutarhaa hoitaen. Talon
yläkerran ateljeesta on näkymä kirkonkylään ja
pienelle järvelle. Ateljeessa eri aikoina toteutetut
maalaukset käyvät keskenään loppumatonta debattia tunteista ja taiteen historiasta.

lepänpunaisen näkyviin
Ja se väri oli pitävä, tosi
nuoren rakkauden vala
kirveellä puusta veistetty poikilo
onnesta, jota ilman ei voi elää
Metsänpojat täyttivät rannat
käsissään kukkivat poikilot kirjavina
mielessään toivo kuin tuuli
odottaen myöntävää vastausta
pn 2004

Vaelluksia,

Värimaskotti elää Kymijoesta

Pekka Nissinen (s. 1938)
Koulutus: Vapaa taidekoulu, Taideteollinen ammattikoulu, Mainosgraafikkojen koulu.
Näyttelyt ja palkinnot: Näyttelyitä
vuodesta 1961 Helsingissä, PohjoisKymenlaaksossa ja Porvoossa sekä
ulkomailla München, Marktoberdorf,
Hildesheim, Memmingen, Pariisi.
Useita palkintoja kuvitus-, mainos- ja
julistekilpailuista.
Päätyö mainosgraafikkona, nykyisin
vapaa kuvataiteilija.
Jäsenyydet: Grafia ry:n ja Graafiset
muotoilijat ry:n jäsen

Kotkalaisen taiteilijan tuotantoa on nähty ympäri
maailman aina Etelä-Koreaa myöten. Kaakon taidemuseoista viimeisin Heinosen yksityisnäyttely
nähtiin Imatran taidemuseossa vuonna 2002. Silloin esillä oli suuria, herkkiä abstrakteja värimaalauksia.
Kouvolan taidemuseossa nähdään kesällä Heinosen esittävää taidetta: ”Vaelluksia” taidehistorian tunnettujen teosten äärellä ja itsekriittistä
pohdintaa omaan taiteen tekemiseen. Näyttelyn
teema nojaa taidehistorian vuosisataiseen perinteeseen. Tällä kertaa näemme tuokiokuvia Italian
renessanssista ja nykytaiteilijan tulkintoja vanhan
taiteen mestareista. Heinosen näyttely puhuttelee taiteentuntijaa ja taiteilijaa, joka pohtii paikkaansa nykymedian keskellä. Vanhojen taidehistorian merkkiteosten fragmentit ja tutkielmat
näyttäytyvät kiehtovalla tavalla nykytaiteen keinoin kuvattuna.
Johanna Vuolasto



Maalauksella on monia maisemia

Markku Arantila, Hän oli kuvatun kaltainen ja sopi tehtävään mitä parhaiten

Siitä kertoo näyttely, jonka taustana
on Kristillisen kulttuuriliiton 2000-luvulla järjestämät kaksi tutustumis- ja
työskentelymatkaa Kiinaan joukolle
suomalaisia taidemaalareita. Vastaavilla matkoilla joukko kiinalaisia maalareita kävi Suomessa, suomalaisten
taiteilijoiden vieraina.

Marjukka Paunila, Valo valon sisään, 2004

Kiina on nyt kansainvälisessä taidemaailmassa kuumimpia trendejä, museot esittävät kilvan kiinalaisen nykytaiteen näyttelyitä ja etsivät
uusia taiteilijanimiä. Odotuk set ovat
korkealla: kohauttaisivatko nämä nyt
seuraavak si kansainvälistä nykytaidemaailmaa?
Mutta minkälaisia vaikutteita voi syntyä henkilökohtaisemmalla taiteen
tekemisen tasolla — siitä kun maalari
kohtaa maalarin, tai toisen kulttuurin?

Taiteilijat tapasivat, maisemat
vaihtuivat, nähtyä kuvattiin maalauksen keinoin, uusia vaikutteita
kenties otettiin. Nämä kulttuurien ja maalauskulttuurien kohtaamiset näkyvät Etelä-Karjalan taidemuseon Muissa maisemissa
-näyttelyssä, samalla kun kukin
taiteilija on sittenkin esillä omalla
ominaislaadullaan.
Suomalaiset kahdeksan maalaria ovat jo oman ilmaisunsa vahvaksi kehittäneitä, mutta kenties
jotakin on matkalta tarttunut mukaan. Markku Arantila, Marjatta Hanhijoki, Pekka Hepoluhta,
Antti Linnovaara, Thomas Nyqvist, Marjukka Paunila, Heinrich Ilmari Rautio ja Anne Tompuri esittäytyvät tuoreilla maalauksillaan näyttelyssä yhdessä
kahdentoista kiinalaisen maalarin
kanssa.
Näyttely esittää jo sinällään tanakkaa
ja hienoviritteistä modernia maalaustaidetta, mutta mielenkiintoista on
tarkastella myös mahdollisten mannertenvälisten vaikutteiden määrää.

Muutamissa suomalaisten maalauksissa vilahtelee Kiinasta tuotua esineistöä. Aika moni taiteilija myös ainakin kokeili soveltaa tussimaalauksen tekniikoita omiin aiheisiinsa,
ainakin kiinalaisia tussimaalauspapereita kannettiin kotiin pakkakaupalla. Joidenkin maalauksessa saat-

kielelleen. Tuskin kenellekään yksi tai
kaksi matkaa muuttaa mitään perinpohjaisesti, mutta ehkä jotkin piirteet
omassa työskentelyssä saattavat
saada vahvistusta

Kiinassa öljyvärimaalaustaiteella ei
ole juuri sataa vuotta vanhempaa perinnettä ja siellä taidekoulutus
onkin jossain määrin jakautunut kahteen toisistaan riippumattomaan osaan. On kouluja, joissa opetetaan perinteisen tussimaalauksen traditiota
ja kouluja, joissa keskitytään
”länsimaisen” öljymaalauksen
mahdollisuuksiin. Onkin mielenkiintoista, että osa kiinalaisista maalareista on kotimaassaan itse asiassa hieman samankaltaisessa
tilanteessa,
kuin suomalaiset taiteilijamme
Kiinassa. Myös tämän päivän
kiinalaiset sulattavat yhteen
vaikutteita molemmista traditioista, uudistavat traditiota ja yrittävät samalla pysytellä omina itseinään. Maalauksessa mahdollistuvat näkymät
Marjatta Hanhijoki, Astioita itäisiltä mailta, 2006, tussi
monenlaisiin mielenmaisemiin,
vaikka maalaus syntyy ulkoisista vaihtelevista tyyleistään huotaa näkyä itämaisen maalaustaiteen
limatta aina traditioiden ja uudistusperinne vähän häivähtävämpänä
ten vuoropuheluna.
muodon kaikuna. Ja tietenkin, moni
myös maalasi aivan konkreettisesti
					
matkallaan kiinalaista maisemaa, tulPessi Rautio
kitsi näkemäänsä ympäristöä omalle



Lohikäärmeitä ja kuvataidetta
Kiinan ja Kouvolan pitkään jatkunut
yhteistyö näkyy Kouvolan taidemuseon näyttelytarjonnassa. Kuluvana
vuonna järjestetään kolmas Kiinaviikko ja taidemuseoon ripustetaan
nykytaidetta Anhuin maakunnasta.

na parituhatvuotiseen länsimaiseen
traditioomme”. Matkustelun lisääntyessä vaikutteet siirtyvät molempiin
suuntiin. Kansainvälinen ymmärrys
lähtee syvällisestä

Kouvolan taidemuseo on vääjäämättä joutunut keskelle idän
ja lännen kulttuurien välistä myllerrystä liike-elämän
kytkösten myötä. Haasteeseen on tartuttu innolla, sillä kuten taiteilija ja
kriitikko J.O. Mallander
sanoo: ”Idän ja lännen
kohtaaminen on aikamme kiehtovimpia
uudistuksia verrattu-

kulttuurien ymmärtämisestä. On sääli, miten vähän huomiota itämaisten
vaikutteiden näkymiseen suomalaisessa ja länsimaisessa taiteessa on
kiinnitetty.

Kiinalaisen kulttuurivaihdon tuloksena Kouvolassa on nähty jo kaksi kiinalaisen maalaustaiteen ja kalligrafian
näyttelyä.

Itämaiset vaikutteet näkyvät selvästi jo 1900-luvun alun taiteilijoilla, ja
myöhemmin esimerkiksi informalistisen kauden taiteessa. Esko Tirrosen
luonnonvaikutelmat Kouvolan taidemuseon kokoelmissa ovat erinomaisia esimerkkejä itämaisten vaikutteiden visuaalisista muodoista. Osalla
taiteilijoista vaikutteet ovat tahallisia
ja osalla tahattomia. Tietynlaiset värit, harmonia, äänet, soinnut ja eleet
muodostavat pohjan kulttuuriselle esittämiselle. Syvällinen kulttuurin
ymmärtäminen vähentää pelkoa ja
ennakkoluuloja vieraana koettua kulttuuria kohtaan.

Johanna Vuolasto

MUDE liikuttaa
Kouvolan museoissa
Suunnitelmallinen museopedagoginen toiminta aloitettiin syksyllä 2005.
Viimevuoden loppuun mennessä erilaisia taidepajoja oli toteutettu yhteensä 77 kappaletta. Näiden lisäksi järjestettiin taidepajoja päiväkodeissa ja
toteutettiin musiikin aikamatka – seikkailu yhdessä Kymi Sinfonietan, Pohjois-Kymen musiikkiopiston ja kulttuuritoimen kanssa. Näihin pajoihin ja
projekteihin osallistui yhteensä miltei
1600 lasta Pohjois-Kymenlaaksosta.
Kuva: Mude-työpaja

Kouvolan museot, taidemuseo ja kulttuurihistorialliset museot, julkaisivat
viimevuonna museopedagogisen ohjelman. Kouvolassa halutaan panostaa
yleisötyöhön ja tarjota lapsiryhmille
elämyk siä ja kotiseututuntemusta.

Kouvolan kulttuurihistorialliset museot toteuttivat kesällä 2007 työpajoja, jotka linkittyivät myös taidemuseon juhlanäyttelyyn Satuja ja myyttejä.
Kouvolassa onkin pyrkimyksenä tehdä entistä enemmän yhteistyötä kulttuurihistoriallisten museoiden ja taidemuseon kesken. Juhlanäyttelyssä ollutta Hugo Simbergin viivasyövytystä
Kuoleman puutarhassa käytettiin pajan lähtökohtana.

Kuoleman puutarhassa kuolema hoivaa hellästi kukkiaan.
Työpajassa tutustuttiin Hugo Simbergin tapaan kuvata kuolemaa ja tuonpuoleista. Juteltiin Rautatieläiskotimuseon tuvassa ja pohdittiin lasten
käsityksiä kuolemasta. Otettiin selvää
siitäkin, millainen oli tavallisen rahvaan
suhde kuolemaan entisaikana. Miksi
ruumisvaunua ei voinut vetää kantava tamma? Entä miksi aitan parvella
oli ruumislauta ja mihin sitä tarvittiin?
Ja lopuksi mentiin apteekkimuseoon
etsimään rohtoa ja parannuskeinoa
”kualemantautiin”.
Muiden pajojen lisäksi tämä paja jatkaa Kouvolan museoiden ohjelmistossa syksyisin. Kouvolan museoiden
MUDE-toiminnasta tiedotetaan museoiden nettisivuilla:
www.kouvola.fi/kulttuuri

Kuva: Taiteilija Chen Mo Binghuan
kalligrafianäytös Kouvolan taidemuseossa kesällä 2007. Väriaineena on
kiinalainen tussimuste. Pöydällä on
taiteilijan sinettejä ja kalligrafiasiveltimiä. Syntymässä on lohikäärmettä
merkitsevä kalligrafia.

– Kouvolan kaupungin
kulttuuripalvelut
Kouvolan seitsemän paikallista taidelaitosta tekevät tiiviisti yhteistyötä. Yhteistyö alkoi vuoden 2006 aikana ja
sille annettiin nimeksi Tunne. Mukana
ovat Kouvolan taidemuseo, Kouvolan
kirjastotoimi, Kouvolan teatteri, Kymi
Sinfonietta, Pohjois-Kymen musiikkiopisto, Kouvolan kulttuurihistorialliset
museot ja kulttuuritoimi. Kulttuuriyhteistyö on mahdollistanut isompien
hankkeiden, kuten lapsille toteutetun musiikin Aikamatkan tekemisen.
Yhdistämällä eri sektorien voimavaroja saadaan näkyvämpää ja laadukkaampaa tulosta aikaiseksi. Yhteistyössä tuotetaan vuosittain myös
peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten
kulttuurikortti K9, jolla yseille annetaan vapaa pääsy taidelaitosten järjestämiin tapahtumiin. Tällä halutaan
tarjota nuorille vaihtoehtoisia ajanviettotapoja kulttuurin parissa. Uutta Tunne-rintamalla vuonna 2008 ovat Tunne-klubit, joita isännöi aina kukin taho
vuorollaan. Klubitoiminta käynnistyy
helmikuussa.
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Imatralaisen kuvataid

Grafiikan työtiloja. Kuvassa opiskelijat Tuija Fagerlund (edessä) ja Suvi Joronen.

Imatran asema kuvataiteen koulutuskaupunkina vahvistui, kun opetusministeriö myönsi kesällä 2007
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun
kuvataiteen yk sikölle, Saimaan kulttuuriakatemialle, oikeuden ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon antamiseen. Tämä master-tason tutkinto
on valtakunnan ensimmäinen kuvataiteen alalla ammattikorkeakouluissa. Koulutuk sen kehittäminen on
aina laaja tapahtuma, joka rakentuu
portaittain aiempien kerrostumien päälle. Useiden ihmisten määrätietoinen työ voi synnyttää pieniä ja
suuria instituutioita. Työ on kuin siemen, joka vaatii oikean maaperän ja
ajan. Helena Schjerfbeck sanoi, että
sellainen tulos millainen panos. Näin
on Imatrankin tapauk sessa.

Kuvataiteen koulutukselliset juuret
Imatralla juontavat 1940-luvulle. Tätä
aiemmin Imatrankoski oli ollut taiteilijoiden luovan innoituksen kohde.
Tunnettua on esimerkiksi Vasili Kandinskyn häämatka Imatrankoskelle. Niin ikään vanha valokuva, jossa
Albert Edelfelt, Louis Sparre ja Axel
Gallén ikuistavat talvista Imatrankoskea on syöpynyt ainakin kulttuuri-ihmisten mieleen. Monien Imatralla vierailleiden kuuluisuuksien kirjoon tuli
viime vuonna uusi nimi Etelä-Karjalan
taidemuseon Repin-näyttelyn yhteydessä, kun varmistui, että suuri venäläinen mestari Ilja Repin on vieraillut
Imatralla 1900-luvun alussa.
Imatralaisen kuvataidekoulutuksen
ensiaskeleet otettiin 1940-luvun lopulla, jolloin paperitehtailija ja taidemesenaatti Jalo Sihtola kutsui Imatralle silloisia maan johtavia taiteilijoita,
joiden joukossa olivat muun muassa

Eva Cederström, Unto Pusa, Olli
Miettinen, Unto Koistinen ja myöhemmin Olavi Valavuori. Vierailevista taiteilijoista monet olivat Suomen
taideakatemian koulun opettajia. Ensimmäinen taidekurssi pidettiin vuonna 1948.

hon osallistuivat Suomen taidekoulut
ja taiteilijoista muun muassa Kaarina
Kaikkonen, Antero Toikka, Pekka
Jylhä, Kristiina Uusitalo ja Jyrki Siukonen. Tapahtumat toivat julkisuutta
ja olivat uuden ammatillisen taidekoulun lanseeraustilaisuuksia.

Koulumuotoinen taideopetus alkoi
vuonna 1952, jolloin perustettiin Imatran taideyhdistyksen piirustuskoulu,
joka toimi iltakouluna. Koulu kunnallistettiin vuonna 1977, jolloin se siirtyi Imatran kaupungin kulttuuritoimen
alaisuuteen. Koulu toimi tässä vaiheessa Siitolan kartanossa. Iltakoulu
muuttui päiväkouluksi vuonna 1988,
jolloin koulun toimitilat laajenivat kartanon kiviseen navettarakennukseen,
joka oli saneerattu taidekoulun käyttöön sopivaksi. Rakennusta oli aiemmin pohdittu aluetaidemuseoksi.
Vuosina 1988 ja 1989 Imatralla järjestettiin kaksi NYT-tapahtumaa, jo-

Yhteyksiä maailmalle
Sijainnistaan johtuen Imatran koulu on aina ollut sidoksissa suurempiin metropoleihin, ensin kotimaassa
ja myöhemmin ulkomailla. Suuri osa
opettajista on tullut Helsingistä. Viime vuosina Pietari on tullut tärkeäksi.
Vuonna 1992 Imatran taideoppilaitoksen ylläpitäjäksi tuli Imatran kaupungin koulutoimi ja vuonna 1997
koulu siirtyi Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteyteen ja ammattikorkeakoulutasoinen koulutus alkoi. Saimme uudeksi tilaksi Imatran
yhteislyseona toimineen vanhan Ho-
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ekoulutuksen vaiheita

Pietarin Repin-instituutin rehtorin, Albert Charkinin veistodemonstraatio kuvanveistotiloissa. Mallina oli Juhani Järvinen. Demonstraatiota seuraamassa Tiiu Anttinen.

telli Turistiksi rakennetun talon, jonka
henki on hyvä taidekoululle. Hotelli rakennettiin pietarilaisia vieraita varten
ja nyt historia toistaa itseään - venäläiset ovat palanneet taloon.
Rajan läheisyydestä johtuen EteläKarjalan ammattikorkeakoulu on valinnut tärkeäksi profiilitekijäksi Venäjä-osaamisen. Kuvataiteen yksikkö oli
alkanut yhteistyön Pietarin taideakatemian kanssa vuonna 1996. Hieman
aiemmin oli aloitettu yhteistyö Viron
taidekoulujen kanssa. Näiden naapurimaiden professorit ovat pitäneet
hyvän huolen klassisen perusopetuksen tasosta. Olemme olleet vuosia
tekemisissä myös muiden venäläisten taidetahojen kanssa. Esimerkkinä mainittakoon Novosibirskin kansainvälinen grafiikkabiennaali, johon
olemme tuottaneet Suomen osaston
kolme kertaa. Pietarin juhlavuoden ja
Pietarin taideakatemian 250-vuotista-

pahtumissa olemme olleet myös mukana. Repin-näyttely oli myös mieleen
painuva kokemus. Venäjään liittyvän kulttuuriosaamisen vastapainoksi ovat muodostuneet hyvät yhteydet
amerikkalaisiin taidealan yliopistoihin.
Euroopassa on myös joitakin yhteistyötahoja. Ulkomaalaisten taiteilijoiden osuus opetuksessa on verrattain
suuri ja merkittävä.

Korutaide osaksi kuvataiteen koulutusohjelmaa
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun
kulttuurin koulutusalan visiona on ollut Siitolan kartanon mäen kehittäminen kansainväliseksi kulttuurin kohtaamispaikaksi. Ammattikorkeakoulun strategisena painopistealueena
on ollut kulttuurin alalla korumuotoilu
sekä grafiikka ja sen uudet sovellutukset. Korutaiteella on ollut vahvas-

ti kansainvälinen rooli ja Etelä-Karjalan taidemuseossa toteutetut Koru 1
ja Koru 2 näyttelyt ovat vahvistaneet
eteläkarjalaisen korutaiteen asemaa
entisestään. Suomen korkeakoulukentässä tapahtuneen koulutuksen
rationalisoinnin seurauksena muotoilun aloituspaikat siirtyivät PohjoisKarjalan ammattikorkeakouluun ja
vastaavasti heidän kuvataiteen aloituspaikkansa siirtyivät Etelä-Karjalaan. Samalla koulutus keskitettiin
Imatralle ja korumuotoilu muutettiin
korutaiteeksi kuvataiteen koulutusohjelman yhdeksi suuntautumisvaihtoehdoksi. Koulutusyksikön nimeksi
on otettu Saimaan kulttuuriakatemia,
joka aiemmin perustetun Saimaan
matkailuakatemian kanssa yhdessä
tukevat alueellista matkailu- ja kulttuuritoimintaa.
Koko 2000-luvun jatkunut valokuvauksen ja grafiikan kansainvälinen

workshop-toiminta on saanut korutaiteesta Imatralle uuden vahvuustekijän ja tämä ratkaisu on varmasti ollut omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelma sai kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusoikeuden. Koulutus alkaa syksyllä 2008.
Tekstin pohjana olen käyttänyt Kuvataiteen valtakunta- julkaisuun kirjoittamaani artikkelia, joka perustuu vanhempien historiatietojen osalta Raija
Rantasen haastatteluun.
Juhani Järvinen
Kuvat: Janette Holmström
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Kaupungin keuhkot: puita ja

Markku Hirvelä, Yökulkijat, 2007, spektroliitti, pronssi

Kotkan veistospuisto on tuonut taiteen osak si arkea. Lehmusbulevardin varrelle keskelle kaupunkia on
muodostunut laaja edelleen kasvava nykytaiteen esittelyalue. Palkittu puisto on ainutlaatuinen urbaani
ympäristötaidekohde.
Kotkan ydinkeskustaa halkoo noin
800 metrin pituinen lehmusbulevardi, jonka perustamisen juuret ulottuvat 1800-luvulle asti. Kaupunki aloitti
1990-luvulla katu- ja lehmusmiljöön
kunnostusprojektin ja tällöin uudistamisen kohteeksi tuli myös Keskuskadun suora lehmuskuja, kaupungin
vihreät keuhkot. Puiston perusparannus valmistui 2000-luvun vaihteessa.
Uudistamistyön haasteena oli suora lehmusten reunustama katu. Tässä yhteydessä kaupunginpuutarhuri
Heikki Laaksonen sai idean puiston
elävöittämisestä veistosten avulla.
Hanke saikin kannatusta ja kaupunginjohtajan päätöksellä perustettiin
veistostyöryhmä, jonka työn tuloksena on kaupunkiympäristöön tullut jo
12 taideteosta.
Ympäristötaidehankkeiden eteneminen on Suomessa monesti ollut hyvin kankeaa, ja niihin on usein liittynyt myös moninkertaista byrokratiaa
ja päätöksentekoa. Näin on moni
hanke myös jäänyt toteutumatta.
Kotkassa veistostyöryhmään kuuluu
kymmenen jäsentä: opetus- ja kult-

Tapio Junno, Aurinkoon katsoja, 2001, pronssi

tuuritoimen apulaiskaupunginjohtaja, kulttuuriasiainkeskuksen johtaja,
kuvataidesihteeri, kaupunginarkkitehti, matkailupäällikkö, kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, teknisen ja
kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja, kaupunginpuutarhuri ja
alan asiantuntijoiden edustajana kaksi kuvanveistäjää. Päätösprosessi on
yksinkertainen ja työnjako selkeä ja
toimiva.
Yleensä taiteilija-asiantuntijat etsivät sopivia ehdokkaita ja esittävät
työryhmälle muutaman ehdotuksen. Työryhmä keskustelee tulevasta työstä ja tekee päätöksen. Tämän
jälkeen kaupunginpuutarhuri neuvottelee ehdotetun taiteilijan kanssa
teoksen toteutuksesta annetun budjetin rajoissa.
Valitulla taiteilijalla on yleensä noin
vuosi aikaa työstää teosta. Joissain
tapauksissa on ostettu jo valmis teos
suoraan taiteilijalta. Veistospuistomääräraha on vuosittain ollut noin
35 000 euroa, ja projektin kestoksi on suunniteltu kymmenen vuotta.
Ensimmäinen teos hankittiin vuonna
2000. Ainutlaatuinen hanke on myös
palkittu: kunnostettu lehmusbulevardi on saanut Suomen ympäristörakenne-palkinnon ja Suomen Kuvanveistäjäliitto on myöntänyt veistospuistolle Pro Sculptura -mitalin.

Matti Peltokangas, Tarrautuminen, 2002, punagraniitti

Metallia, kiveä, pajua,
valoa
Mitä veistoskadulta sitten löytyy?
Kadun päässä on norjalaisen Birhe Marie Löveldin metallinen teos
Portti, ystävyyskaupunki Fredrikstadin lahjoitus. Varsinaiset ensimmäiset veistoshankinnat ovat Jaakko
Pernun (s.1958) Hyrrä ja Tapio Junnon (1940-2006) Aurinkoon katsoja
2000-luvun alusta. Pernu on tunnettu monumentaalisista pajuveistoksistaan, joihin Hyrräkin kuuluu. Luonnonmateriaalista tehty teos on säilynyt yllättävän hyvässä kunnossa. Tapio Junnon työ kuuluu taiteilijan sarjaan, jossa keskeisessä asemassa
on pronssinen mieshahmo, menevä
nykyihminen ristiriitaisuuksineen.
Matti Peltokangas (s.1952) toteutti
veistospuistoon punagraniittiveistoksen Tarrautuminen, joka koostuu erikokoisista uurteisista palloista. Käsin
hakatut viuhkamaiset uurteet jaottelevat ja keventävät raskasta materiaalia, ja teos muuttaa ilmettään valaistuksen muuttuessa. Musta graniitti on materiaalina kuvanveistäjä
Matti Nurmisen (s.1947) modernistisessa, yksinkertaisen pelkistetyssä
teoksessa Portti.
Aiemmin valmistunut suoraan taiteilijalta hankittu teos on Olavi Lanun
(s.1925) värjätystä betonista tehty
Lepäävä pajutyttö, joka muutti Kot-

kaan taiteilijan kotipihalta. Teoksessa
yhdistyvät luonto ja rakennusteollisuudesta tuttu materiaali.
Suomalaisen luonnon moninaisuudesta on ammentanut töissään myös
Kain Tapper (1930-2004), joka tarkkaan syynäsi paikkaa veistoskadulta teokselleen Pylväs. Pronssisessa
teoksessa on Tapperin puuveistoksista tuttu karkea pintakäsittely.
Kimmo Schroderuksen (s.1975) Vello tuli puistoon vuonna 2004. Tämä
haponkestävästä teräksestä tehty
veistos tuo mieleen luonnon, vesiputouksen, virtaavan veden. Informalistishenkinen työ on myös käsityöläisyyttä parhaimmillaan.
Betonirakentamisen vuosi toi kaupunkiin kaksi uutta betoniveistosta.
Kimmo Pyykkö (s.1940) teki hauskan matkalaukuista ja -arkuista koostuvan teoksen Matkalla, Kotkahan
tunnetaan ”savolaisten Amerikkana”.
Chileläinen Federico Assler (s.1929)
valmisti maskuliinisen maasta nousevan Elinvoimainen läsnäolo -teoksensa Kotkassa.
Kotkan omien taiteilijoiden töitä löytyy veistospuistosta kaksi. Teatterin
edessä on Olli Mantereen (s.1972)
teos Ovidiuksen tanssi. Tämän työn
synty liittyy Kotkan kaupunginteatterin laajennukseen, ja työn hankinta
toteutettiin erillisellä kutsukilpailulla.
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taidetta

Kuvataiteen ammattiopetusta Kotkassa

Muotokuvaopetusta Kyminlinnassa joulukuussa 2007

Teos koostuu yhdeksästä painopisteestään nostetusta diapaasikivestä,
lisärakennuksen seinällä olevasta heijastavasta teräsympyrästä ja valosta.
Liike ja muutos näkyvät ja ovat olennainen osa tätä työtä. Veistospuiston
uusin tilaustyö on Markku Hirvelän
(s.1956) Yökulkijat, joka paljastettiin
kesällä 2007. Teos koostuu kahdesta
pronssisesta vastakkain kävelevästä
ilveksestä ja korkeasta spektroliittijalustasta. Uljas työ on katseenvangitsija.
Uusin teos veistospuistoon on jo tilattu. Seuraava taiteilija on nainen,
vuonna 1974 syntynyt Hanna Jaanisoo. Hän on töissään käsitellyt
mm. muistia ja muistoja, ja niistä on
löytynyt tunteita huumorista lyyrisyyteen. Jaanisoon tuleva teos paljastetaan kesällä 2008. Taidehanke elää ja
muuttuu, ja Heikki Laaksonen katsoo
jo eteenpäin: silmissä siintää kaksi kilometriä uutta veistoskatua.
Heli Kaukiainen
Heikki Laaksosen haastattelu
15.11.2007
Markku Hirvelän haastattelu
21.11.2007
Kuvat: Pekka Vainio

Kotkassa sijaitseva 1800Tänä vuonna Pietarin I. E.
Repin -instituutti täyttää
luvun Kyminlinnan lin250 vuotta. Pietarin maanoitus oli pitkään sullauksen, kuvanveiston ja
jettu sotilasalue, mutta
arkkitehtuurin
akatemia
nyt linnoituk sen käyttö(nykyinen Pietarin I. E. Repin -instituutti) on perustarkoitus on muuttunut.
tettu vuona 1757 KeisarinElokuussa 2006 linnoina Elisabethin käskystä ja
tuk sessa alkoi Pietarin
se on nykyisinkin Venäjän
I. E. Repin -instituutin
merkittävin taideoppilaitos. Suhteellisen lyhyesjärjestämä lukuvuoden
sä ajassa perustamisensa
mittainen koulutus, jojälkeen Pietarin kuvataidehon valittiin 17 ammatakatemia kasvatti Venäjän
titaiteilijaa ja taideopisja maailman taiteen kuuluisampia kuvataiteilijoita.
kelijaa ympäri Suomea.
Pietarin I. E. Repin -instiLukuvuosi 2006-2007
tuuttia usein kutsutaan aloli menestys korkeataJouko Hackzell, muotokuva
kuperäisellä nimellään PieKuva: Kari Lakka, Kuvalakka KY
soisen opetuk sen ansitarin kuvataideakatemiaksi. Vuosikymmenien aikaosta. Kurssilaiset saivat
na Pietarin kuvataideakatemiassa on kehitetty
klassista oppia nimekkäiden pietarilaisopettajohdonmukainen taiteen opetuksen meneteljien ja professorien johdolla. Pietarin I. E. Remä, jonka ansiosta opiskelija saavuttaa hyviä
pin -instituutin koulutus tarjoaa yliopistotatuloksia suhteellisen lyhyessä ajassa. Tänä
päivänä Pietarin I. E. Repin -instituutissa opissoista opetusta.
Uusi Pietarin I. E. Repin -instituutin koulutus
2007-2008 on parhaillaan meneillään Kyminlinnassa. Toisen lukuvuoden opiskelijoiksi valittiin 16 kuvataiteilijaa, joista neljä on viime lukuvuoden jatko-opiskelijoita. Päiväopetuksen
lisäksi syksyllä 2007 käynnistimme iltaopetuksen 16 opiskelijalle. Seuraavaan lukuvuoden
pituiseen I. E. Repin -instituutin koulutukseen,
joka alkaa elokuussa, haetaan toukokuussa
2008. Hakemukset osoitetaan projektipäällikölle.

kelee noin kahdeksansataa opiskelijaa, joista
ulkomaalaisia opiskelijoita Suomesta, Saksasta, USA:sta, Kiinasta jne.
Kotkassa järjestetty Pietarin I. E. Repin -instituutin koulutus ja sen tarjoamat mahdollisuudet herättävät runsaasti kiinnostusta myös
Suomessa. Koulutuksen suomalaiset järjestäjät ovat Kotkan kaupunki, Kymenlaakson kesäyliopisto sekä Jamilahden kansanopisto.
Aleksandra Hintsala
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Arne Tegelm

– värin ja kauneu

Arne Tegelman

Arne Tegelman (1907-1981) oli näkyvä, värikäs ja legendaarinen taiteilijahahmo Lappeenrannassa sodanjälkeisinä vuosikymmeninä. Monen kaupunkilaisen mieleen on piirtynyt tuttu näky: ”Arkka” viilettämässä
musta tukka hulmuten märät taulut
kainalossaan.
Maalaukset eivät ehtineet kuivua
ateljeen nurkissa, saatikka odottaa näyttelyihin pääsyä, ne menivät
kaupaksi sitä mukaa kun niitä valmistui. Impulsiiviselta ja nopealta Tegelmanilta tauluja syntyi kuin liukuhihnalta, kokonaismäärän arvellaan
nousseen pariin tuhanteen. Kaikkiin
teoksiinsa taiteilija tuskin malttoi vuodattaa sielunsa syvyydet, osa syntyi
hetken polttavasta tarpeesta saada
vaihtovaluuttaa bacchuspainotteisiin
symposiumeihin. Tuotantoa leimaakin epätasaisuus.
Mutta parhaimmissa töissään Arne
Tegelman tulee esiin loistavana piirtäjänä ja hienona, vivahteikkaana värinkäyttäjänä.
Ostajat mieltyivät maalausten räiskyviin väreihin ja taiteilijan herkän kauneudentajun kohottamiin kaupunkitai luontonäkymiin, merikuvauksiin,
aistillisiin marokkolaisaiheisiin tai uhkeisiin mustalaiskaunottariin.
Kaupunkikuviin on usein tallentunut
näkymiä 1930-luvun kotipaikasta,
Viipurista, ja sodan jälkeisestä Lappeenrannasta, jossa taiteilija pääosin
asui 1960-luvun loppupuolelle saakka. 1970-luvulla hän muutti Ruotsiin, Boråsiin, monien suomalaisten
valloittamaan kaupunkiin. Ruotsista
käsin Tegelman teki useita pitkäksi
venähtäneitä matkoja entiseen kotikaupunkiinsa, jossa ahkeran maalaamisen tuloksena taulukauppakin kävi
vanhaan malliin.

katselmuksiin. Näyttelyarvosteluja on tästä johtuen ilmestynyt vähän
ja lisäksi on säilynyt muutamia taiteilijan myöntämiä merkkipäivähaastatteluja. 1960-luvulla pidetyssä ”Kaunis Veera” -patsassuunnittelukilpailussa taidemaalari Tegelmanin veistosehdotus voitti yleisöäänestyksen.
Veeraa ei kuitenkaan kaupungin satamaan tullut. Katsottiin, että veistosta tärkeämpää oli pistää rahat vasta
perustetun taidemuseon tyhjien seinien täyttämiseen.
Harvojen kirjallisten mainintojen lisäksi tärkeäksi tutkimusaineistoksi nousee itse tuotanto ja lisäksi haastattelut sekä muu suullinen perimätieto.
Nyt on yhdestoista hetki kerätä tiedot talteen, taiteilijan henkilökohtaisesti tunteneita ihmisiä alkaa olla yhä
harvemmassa.

Vireästä luovuudestaan huolimatta
taiteilija piti vain muutaman yksityisnäyttelyn ja osallistui harvakseltaan
yhteisnäyttelyihin, lähinnä Lappeenrannan Taiteenystävien järjestämiin

Yhteystiedot:
Etelä-Karjalan taidemuseo
PL 239, 53101 Lappeenranta
p. (05) 6161 2268, 040-5637 618
e-mail: marjatta.rasanen@lappeenranta.fi

Marjatta Räsänen
Etelä-Karjalan taidemuseo tekee
näyttelyn ja tutkimuksen taiteilija Arne Tegelmanin tuotannosta ja
kääntyy teosten etsinnässä suuren
yleisön puoleen. Julkisissa kokoelmissa töitä on vähän pääosan kätkeytyessä yksityiskotien seinille.
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa töitä mahdollisimman laajalti
ja luoda kartoituksen pohjalta käsitys taiteilijan kehitysvaiheista, aiheiden käsittelystä ja tyylinmuutoksista.
Aineistosta valitaan myöhemmin - ja
anotaan lainaksi - kutakin tyylikautta
parhaiten edustavat työt Etelä-Karjalan taidemuseossa marraskuussa
2008 avattavaan näyttelyyn. Arne Tegelmanin maalaukset ovat esillä Lappeenrannassa maaliskuun 2009 loppuun.

Arne Tegelman, Rongon saaresta Saimaalta, öljy, 1947. Teoskuvat: Seppo Pelkonen

Kohtaaminen joulun alla
Elettiin vuotta 1967. Kävin lukiota
Saimaan Yhteislyseossa. Olin kuullut,
että eno oli tullut kaupunkiin Ruotsista. Oli joulukuu ja minulla joululoma.
Äitini tiesi kertoa, että eno asui Tykissä. Sen verran tarkan osoitteen sain,
että onnistuin varsin helposti löytämään pihamökin, jonne taiteilija oli
tällä kertaa asettunut.
Tarvoin lumisen pihan läpi mökin ovelle, johon oli nastalla kiinnitetty enon
nimi. Koputin napakasti ja hetken
kuluttua sisältä kuului askelten ääni.
Samassa ovi lennähti auki ja aukos-

sa seisoi pieni tummatukkainen mies,
joka katsoi tulijaan tuikeasti. Mutta
samassa enon ilme muuttui, kun hän
tunnisti minut. Hyvin lämpimästi hän
sanoi: ”Kas, Pekka. Tulehan sisälle”.
Tupa oli lämmin. Keskeneräinen öljymaalaus seisoi telineessä katosta roikkuvan alastoman lampun alla.
Huoneen seiniä peitti melkoinen joukko eri vaiheissaan olevia öljytöitä ja
valmiita akvarelleja. Sekaisessa kirjahyllyssä huomasin Nietzschen ”Also
sprach Zarathustran”, muutaman
Kantin ja Platonin teoksen.
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man

uden palvoja
Rauni Tanskanen, Ystävykset, liitupiirustus, 2007

REPPU TÄYNNÄ TAIDETTA!
Taidereppu on näyttely
kaikille lapsille ja
lapsenmielisille

Arne Tegelman, Mustalaisnainen, guassi, 1951

Eno innostui ja sanoi, että se on hieno
juttu, mutta älä missään tapauksessa ryhdy taiteilijaksi. Naurahdin ja sanoin, etten ole vielä mitään erityisiä tulevaisuuden suunnitelmia tehnyt, kunhan ensi pääsen ylioppilaaksi. Sanoin
myös, että olen jonkin verran yrittänyt
lukea filosofiaa.
Eno sanoi, ettei siitä mitään varsinaista haittaakaan ollut. Mutta hän sanoi
myös, että suurin osa tarinoista oli
pelkkää höpönhöpöä, jonka seasta
saattoi löytää myös todellisen viisauden jyvän.

Eno alkoi keittämään kahvia. Ja minä
tarkastelin maalauksia. Eno totesi,
että niin ne lapset kasvaa, sillä edellisestä tapaamisesta oli kulunut reilut
viisi vuotta. Silloin eno oli pistäytynyt
Lappeenrannassa poikiensa Hermanin ja Helmutin kanssa.
Kahvin keiton aikana rupesimme tarinoimaan sukulaisista ja tuttavista aivan kuin vuosia edellisen tapaamiskerran välillä ei olisikaan. Kun sukulaiset ja tuttavat oli käyty läpi, kerroin,
että olen itsekin vapaaehtoisessa piirustuksessa.

Eno sanoi arvostavansa Platonia ja
vanhoja kreikkalaisia enemmän kuin
kristinuskoon seonneita ns. filosofeja. Eno oli sitä mieltä, että eurooppalainen sivistys ei ollut kehittynyt juuri
minnekään muinaisen Ateenan ajoista. Oli vain saatu aikaan tekniikkaa ja
julmettu määrä tuhoa ja kärsimystä.

Vuoden 2008 alkupuolella valmistuu aluetaidemuseossa
uusi ja erilainen, erityisesti lapsille suunnattu kiertonäyttely.
Siinä saa katsoa, koskea, kokea ja luoda. Kaakkoissuomalaisten taiteilijoiden teoksista koottu näyttely on ensin alkuvuoden esillä Etelä-Karjalan taidemuseossa ja lähtee sieltä kiertoon kuntiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Myös erilaiset
laitokset voivat lainata näyttelyä.
Saavutettavuusperiaatteella toteutettu näyttely pyrkii huomioimaan myös erityisryhmiä, kuten esimerkiksi näkövammaisia. Näyttelyyn liittyy oheisjulkaisu, jossa taiteilijat kertovat omin sanoin, miten ihmeessä he päätyivät tähän ammattiin. Kuvista selviää, millaisia töitä näyttelyn taiteilijat tekevät. Teksti on suomen ja selkokielen lisäksi venäjäksi ja
englanniksi.
Näyttelyn taiteilijat ovat maalareita, kuvanveistäjiä ja graafikoita: Reetta Ahonen, Sirpa Hynninen, Jouko Lempinen,
Kirsti Lento, Heidi Lipiäinen, Olli Mantere, Satu Musakka,
Saara Pakarinen, Pauli Parkkinen, Hilkka-Maija Pääkkönen, Anne Randen ja Rauni Tanskanen.
Näyttelyyn liittyy myös oheistoimintaa. Mahdollisuuksien
mukaan pyritään järjestämään taiteilijoiden pitämiä työpajoja kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi on tarkoitus täydentää
näyttelyä myös draamallisella ja kerronnallisella puolella.
Näyttely on Etelä-Karjalan taidemuseon ja Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan yhteistyötä ja näyttelyn ovat toteuttaneet amanuenssi Marjatta Räsänen Etelä-Karjalan taidemuseosta ja läänintaiteilija Heli Kaukiainen Kaakkois-Suomen taidetoimikunnasta.

Itse sekä talvi- että jatkosodassa ollut
eno ei sellaista menoa pitänyt edistyksenä. Sen sijaan hän piti merkittävänä saavutuksena sitä, että kreikkalaiset olivat pystyneet ilman mitään
teknisiä välineitä päättelemään atomin olemassaolon.

Näyttelyä voi lainata Etelä-Karjalan taidemuseosta,
p. (05) 6161 2268, 040-5637 618,
e-mail:marjatta.rasanen@lappeenranta.fi
Taidemuseo on vakuuttanut teokset, näyttely on maksuton, lainaaja maksaa vain näyttelyn kuljetuksen seuraavaan paikkaan.

”Mietipä sitä”, eno sanoi. Sitä olen tähän päivään saakka miettinyt.

Yhteyshenkilönä näyttelyn lainaajien ja taiteilijoiden välillä
toimii Kirsi Heinonen.
e-mail: kirsi.heinonen@humak.edu

Pekka Norrena
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Mitkat Suomessa

Etelä-Karjalan taidemuseo 14.9. - 16.11.2008

Dmitri Shagin, Mitjok Pohjoisnavalla, 2002,
öljy kankaalle. Kuva: Andrei Kuznetsov.

Elämänmyönteisyys, maalauk sellisuus, vilpittömyys ja vapaus – näihin
sanoihin kiteytyy venäläisen Mitkattaiteilijaryhmän taiteen ja elämän filosofia. Mitkat ovat yli kak sikymmenvuotisen taipaleensa aikana tuoneet
lämpöä ja iloa Pietarin taide-elämään. Laajan kierrok sen Suomessa
tekevä näyttely on kattavin koskaan
maassamme nähty Mitkojen töiden
esittely.
Mitkat-ryhmä sai alkunsa Leningradissa 1980-luvun alkupuolella, kun
samanmieliset, virallisen linjan kanssa oppositiossa olleet taiteilijat ja taideopiskelijat alkoivat viettää aikaa
yhdessä. Ryhmä sai nimensä keskeisen perustajajäsenensä ja nykyään
näkyvimmän Mitkan, Dmitri Shaginin
lempinimen mukaan. Vuonna 1984
joukossa olivat Shaginin lisäksi mm.
Aleksandr ja Olga Florenski, Vladimir Shinkarev, Viktor ja Vladimir
Tihomirov, Andrei Filippov, Andrei
Kuznetshov, Igor Tshurilov, Aleksandr Gorjajev ja Aleksei Semitshov. Tällä hetkellä ydinryhmässä on
viitisentoista taiteilijaa. Kun joku lähtee Mitkat-ryhmästä, tulee uusia taiteilijoita mukaan. Mitkat ovat melko
löyhä ryhmittymä: he eivät niinkään
julista yhteistä taiteellista sanomaa,
vaan olennaista on, että uudet tulokkaat hyväksyvät Mitkojen elämänfilosofian.
Mitkojen tavoitteena on ollut tehdä
kaikille ymmärrettävää ja kaikkia koskettavaa taidetta aina pieni pilke silmäkulmassa. Ryhmän taiteessa ei
ole poliittista sisältöä tai pahansuopaista satiiria. He kuvaavat ympäröivää todellisuutta huumorilla, nostalgi-

Dmitri Shagin, Mitkat McDonaldsilla, 2003, öljy kankaalle. Kuva: Andrei Kuznetsov.

sen proosallisesti ja lyyristen maisemien kautta.
Elämä itsessään on ollut Mitkoille
heidän taiteensa käyttövoima, ja alkuvuosina sitä oli myös viina. Sittemmin raitistuneet Mitkat toivat AA-liikkeen Yhdysvalloista Venäjälle ja alkoivat auttaa toisia luovia ihmisiä,
jotka kamppailivat alkoholiongelmien
kanssa.
Mitkat ovat jatkumo 1970-luvun undergroundille. He vuokrasivat työhuoneen 1950-70-lukujen Leningradin tunnetuimmalta taiteilijaryhmältä,
Arefjevin piiriltä. Luovuus ei periytynyt
ryhmältä pelkästään henkisellä tasolla, vaan myös konkreettisesti – kaksi Arefjevin piirin jäsentä, Vladimir
Shagin ja Natalja Zhilina ovat Dmitri
Shaginin vanhemmat.
Arefjevin piirin jäsenet elivät keskellä
syvintä, ideologian täyttämää neuvostokautta, jolloin luovaan työhön
vaikutti sallittujen aiheiden vähyys.
Mitkojen esikuvat oppivat näkemään
kauneutta jokapäiväisissä, yksinkertaisissa asioissa: muun muassa lastaan pesevä äiti, helakanpunaiset
raitiovaunut tai lehdettömien puiden
reunustamat suoralinjaiset kadut olivat heidän aiheitaan. Arefjevin piiri

loi taiteellisen tradition, jonka Mitkat
myöhemmin omaksuivat täydellisesti. Siinä taiteilijan persoonallisuus,
tunteet ja pelot ovat tärkein pohja
maalausprosessille. Neuvostoaikaan
tällainen lähestymistapa taiteen tekemisessä oli sopimatonta.
Mitkojen ensimmäinen näyttely järjestettiin vuonna 1984 Ust-Narvassa.
Mitkat-nimitys ei ollut silloin vielä tunnettu. Toinen näyttely vuonna 1985
Gribojedovin kanavalla päättyi miliisin
toimesta. 1980-luvun loppupuolella
ja 90-luvulla Mitkoilla oli säännöllisesti näyttelyitä eri puolilla Venäjää ja Eurooppaa. Yksi tärkeimmistä näyttelyistä järjestettiin Mitkojen kymmenvuotisjuhlan kunniaksi Venäläisen Taiteen museossa Pietarissa. Näyttely
oli osoitus siitä, että ryhmän taide oli
ottanut paikkansa venäläisen taiteen
historiassa.
Mitkat ovat nyt viisikymppisiä ja yhä
ystäviä. He ovat tätä nykyä kulttihahmoja Pietarissa. Mitkat jatkavat edelleen työskentelyään, ja he harrastavat kansainvälistä liikkuvaa toimintaa.
Ryhmällä on myös seuraajia ympäri
maailman – jopa Kiinassa ja Japanissa on omat ´mitokinsa´ ja ´mitsukinsa´.

Näyttelykierros alkoi Turun Aboa Vetus & Ars Nova -museosta marraskuussa 2007. Näyttely kiertää kevään
ja kesän 2008 aikana Jyväskylän ja
Hyvinkään taidemuseot saapuen lopuksi Etelä-Karjalan taidemuseoon.
Mitkat Suomessa -näyttelyssä pääosassa ovat maalaukset, mutta mukana on myös mm. esinekoosteita,
kollaaseja ja piirustuksia. Näyttelyssä
nähdään teoksia myös Mitkojen esikuvilta.
Näyttelyn taiteilijat ovat Konstantin Batynkov, Svetlana Bodelina,
Andrei Filippov, Tatjana Filippova,
Vasili Golubev, Larissa Golubeva,
Aleksandr Gorjajev, Vladimir Jashke, Ia Kirillova, Andrei Kuznetsov,
Joanna (Shagina) Martianova, Aleksei Mitin, Nikolai Polisski, Dmitri
Shagin, Tatjana Shagina, Vladimir
Shinkarjov, Sholom Shvarts, Ivan
Sotnikov, Viktor Tihomirov, Vladimir
Tihomirov, Irina Vasiljeva, Rikhard
Vasmi ja Natalia Zhilina.
Senni Kela
Lähde:
Mitkat Suomessa
(toim. Silja Lehtonen) (2007).
Turku: Aboa Vetus & Ars Nova.
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Kaksi puheenvuoroa Kotkasta
Kannanotto Kotkan taidemuseohankkeeseen
On erittäin selvää että taidemuseota ei perusteta Kotkaan. Ei ainakaan
kahden viikon sisällä, kuten eräs delegaatio ehdotti kaupunginjohtaja
Henry Lindelöfille. Nopean perustamisyrityksen taustalla oli akateemikko
Kain Tapperin lesken Riikka VepsäTapperin halu lahjoittaa teoksia taidemuseon perustaksi. Lahjoituksen ehtona on taidemuseo ja laadukas tila,
jossa teokset ovat julkisesti esillä.
Toinen Kotkalle tarjottu lahjoitusmahdollisuus on Raimo Häyrisen maamme
merkittävimpiin kuuluva meritaiteen
kokoelma. Kokoelma sisältää historiallisen pohjan merenkuvaamisen
analyyttiseen tarkasteluun. Aihe voisi myös olla taidemuseon perustamisnäyttelyn teema: Mitä meri meille
merkitsee? Näkökulmien muutokset
300 viimevuoden aikana. Tarina, jossa valtava, ääretön käsite meri muut-

tuu äärelliseksi, haavoittuvaksi. Häyrisen kokoelman tulisi sijaita valmistuvan merimuseo Wellamon läheisyydessä.
Kuopion kaupungille tarjottiin aikanaan Saastamoisen säätiön kokoelmaa, mikäli järkevä sijoituspaikka
löytyy. Paikkaa ei löytynyt, ja Espoo
ja EMMA sai yhden maamme merkittävimmistä kokoelmista, jota tullaan
katsomaan matkojen takaa.
Eteläisen Kymenlaakson talouselämän vanhat rakenteet hajoavat. Tehdasyhteisöistä aikanaan noussut voimakas identiteetti kuolee ja tilalle tarvitaan uusia paikallistunnon kiinnekohtia.
Yritykset menevät sinne missä on
osaavaa työvoimaa. Osaava työvoima menee sinne missä ympäristö

tarjoaa elämälle hyvät edellytykset.
Kaupunkien kulttuuritarjonnalla on
merkittävä osuus ihmisten paikkakuntavalinnoissa. Monipuoliset kulttuuripalvelut rakentavat kuvaa paikkakunnasta mahdollisuuksien kaupunkina. Kaupunkina, jossa mitä erilaisimmat ajatukset saavat paivänvaloa. Tämä ajatuksen vapauteen
perustuva ihanne on tärkeä seikka.
Osaava työvoima karttaa tunnelimaisesti rakentuneita ja ajattelevia kaupunkeja. On kyse eloonjäämisestä,
lastenkasvatus on turvallisempaa vapaasti ajattelevassa mahdollisuuksien kaupungeissa.

teutettu julkisten tilojen kunnostustöiden yhteydessä. Taidemuseo puuttuu
kulttuuripaketista.
Taidemuseo kokoelmineen olisi merkittävä henkisen pääoman lisäys eteläisen Kymenlaakson identiteettiin.
Minä tiedän, että rahat ovat vähissä.
Tiedän myös, että näiden kokoelmien
menettäminen on surullista.
Puhallusvillapilven päältä
Olli Mantere

Kotka on panostanut voimakkaasti
tulevaisuuteen myös kullttuuritoiminnassa. Kymi Sinfoniettaan on satsattu, Wellamo valmistuu, kaupunginteatteri sai uudet tilat, Veistoskatu jatkuu, myös prosenttiperiaatetta on to-

Taidemuseoko itseisarvo?
Kuvataiteilija ja Kotkan taiteilijaseuran
puheenjohtaja Olli Mantere kirjoittaa
taidemuseon puuttumisesta ja kokoelmien menettämisestä. Nämä ovat
olennaisia kysymyksiä, samoin se,
miten parhaiten täytetään nykyihmisen tarve taide-elämykseen? Miten
tavoitetaan ihmiset parhaiten? Onko
vapaasti ajattelevien mahdollisuuksien kaupunki kiinni taidemuseosta,
jossa Kotkan kokoisessa kaupungissa keskimäärin vierailee noin 10 000
henkilöä vuodessa? Minusta Kotkan
tapauksessa luovuus ei siihen kaadu.
Muuttuiko Kuopio jotenkin takapajuiseksi Saastamoisen kokoelmien sijoituttua Espooseen? Itse ainakin käyn
mielelläni Kuopiossa sen todella vireän kulttuurin vuoksi ja samoin käyn
nykyään mielelläni Espoossa, sillä se
on Emman myötä muuttunut kiinnostavammaksi kohteeksi.
Minusta lisääntyvä yhteistyö alueellisesti on tärkeää ja toivottavaa. Kotkalta puuttuu taidemuseon vaatima
henkilöstö taidekasvatuksen ja tutkimuksen saralla, myös mitä tulee lahjoituskokoelmien vastaanottoon, jos
lahjoittaja vaatii taidemuseostatuksen
taiteelle. Nämä ovat sellaisia asioita,
joissa voimme tehdä yhteistyötä esimerkiksi Kouvolan ja Lappeenrannan
olemassa olevien taidemuseoiden ja
heidän henkilöstönsä kanssa ostopalveluin jne. Minusta kaupungin nimi

ei ratkaise mitään, eikä kulttuurianti
tai henkinen ilmapiiri lopu kunnan rajalle. Kotkassa on taas paljon muuta,
mitä Kouvolassa ja Lappeenrannassa ei ole. Tulevaisuudessa myös kuntakoot kasvavat. Ei ole mitään niin
turhauttavaa kuin väärissä paikoissa
sijaitsevat yksittäiset kulttuuritalot.
Painotan, että tällä en tarkoita olevani eri mieltä Olli Mantereen kanssa.
Työskentelen hänen laillaan kulttuurin
parissa ja olen samaa mieltä siitä, että
satsaus kulttuuriin kannattaa aina.
Haluan vain tuoda esiin sen, että resurssien puutteessa meidän on pakko priorisoida ja järkeistää asioita, ei
tehdä jotain itseisarvoisesti tai siksi,
että se on aina kuulunut asiaan. Lainaan sivuhuomautuksena edesmennyttä teatterialan vaikuttajaa ja uudistajaa Reko Lundánia, joka eräässä
esiintymisessään pahoitteli sitä, että
jokaisen kaupungin on pitänyt rakentaa kaupunginteatteri. Hänen mielestään laatikkomainen teatterirakennus
rajoitti keskisuuren kaupungin teatterin henkeä, sillä muutoin oltaisiin ehkä
kaivattu välillä intiimiteatteria, mutta koska rahat olivat rakennuksessa
kiinni, niin teatteri tehtiin sen ehdoilla. Isossa kaupungissa voi olla kaikki
vaihtoehdot ja moni meistä on huomannut, että esimerkiksi puitteiltaan
vaatimaton KOM-teatteri on noussut
suureen suosioon ja kykenee puhut-

telemaan jokaista ikäluokkaa. Jäin
silloin miettimään tätä, ja sain siitä
rohkaisua vanhalle ajatukselle, että
puitteet eivät ratkaise vaan sisältö.
Jos taidemuseota vakavasti harkitaan perustettavaksi, sen pohja pitää
olla ihan muualla kuin nyt tehdyissä
suunnitelmissa. Tällä viittaan Kotkassa laadittuun hankesuunnitelmaan
22.1.2007, jonka taloudelliset laskelmat ja henkilöstön tarvelaskelmat
ovat täysin epärealistisia. Kaupunki on satsannut juuri kymmeniä miljoonia uuteen museorakennukseen.
Nyt me kaikki keskitymme ykkösasiana sen markkinointiin ja pidämme tärkeänä sitä, että siellä on myös
kuvataide edustettuna. Jälkiviisastelu on erittäin typerää, mutta syyllistyn siihen kommentin verran: on todellinen harmi, että Merikeskus Vellamoon ei varattu tiloja suoraan taiteelle ja kokoelmille. Itse en ehkä olisi
asialle mitään voinut, en asunut tai
työskennellyt Kotkassa näitä suunnitelmia laadittaessa. Olisin luultavasti yrittänyt tätä mahdollisuutta kaikin
keinoin, sillä kannatan keskittämistä.
Seinien ylläpito on kallista, vahtimestaripalvelut ovat kalliita, samoin ovat
lipunmyyjät, siivoukset ja muut kiinteistökohtaiset kulut.
Nykyiset kulttuurin tilat (Vellamoa ja
teatteria lukuun ottamatta) ovat retu-

perällä ja vaativat satsauksia eli virkamiehenä en voi toimia vastuullisesti edes ajattelemalla uutta museota
perustettavaksi. Kulttuurin hieno koti
eli 100-vuotias Eliel Saarisen suunnittelema Konserttitalo ja sen ympärillä olevat toiminnot kuvataidetta
myöden pitää saada kuntoon. Nykyinen Galleria Uusikuva pidetään auki
ilmaisten työllistettyjen voimin, eikä
ole puhettakaan siitä, että lisätyövoimaa olisi rekrytoitavissa. Päinvastoin
näyttää siltä, että aukioloaikoja pitää
supistaa jatkossa ja jokainen euro sisältöihin ja näihin perustavaa laatua
oleviin asioihin on mietittävä tarkkaan. Meiltä virkamiehiltä vaatii melkoista joustavuutta ja mielikuvitusta se, että saamme nykyisen palvelun tason pidettyä yllä. Uskon kyllä,
että aktiivisella otteella puolin ja toisin
voimme toimia aktiivisesti nykyisessä
kentässä. Taiteen sisällöissä meidän
ei tarvitse odottaa, eikä säästellä. Itse
yritän kaikkeni, että saisimme tässä
tilanteessa sisältöihin rahoitusta sekä
kunnalta että yksityiseltä sektorilta –
satsaus seiniin on tulevaisuuden kysymys.
Laura Päiviö
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Marja Ruta, Isoäiti 1918, kuivaneula, 33 x 33,5 cm, 2002

Tarja Heilimo, Tanssiinkutsu, 2006, puupiirros.
Kuva: Kimmo Heikkilä

Annu Vertanen, The Day of Absence, 2006, puupiirros, installaatioripustus
Kuva: Päivi Eronen

Jytte HØy, Nykyaikainen raunio, fotogravyyri, 61 x 83 cm, 2001

Reetta Ahonen, Aika, puupiirros, 80 x 120 cm, 2007

KOLME TAITEILIJAPARIA
KOHTASI LAPPEENRANNASSA
SYKSYLLÄ 2007
REETTA AHONEN, TARJA HEILIMO, ANNU VERTANEN +
JYTTE HØY, MARJA RUTA, A K DOLVEN
Etelä-Karjalan taidemuseon syksyn 2007 aloittanut näyttely nosti esiin alueen
monipuolista grafiikantuotantoa. Etelä-Karjalassa grafiikalla on lähes 20 vuoden
ajan ollut poikkeuksellisen vahva asema johtuen muun muassa korkeatasoisesta
grafiikanopetuksesta Imatralla. Alueella toimii useita sekä valtakunnallisesti että
kansainvälisesti kiinnostavia graafikoita.
3x2 -näyttelyyn valikoitui kolme Kaakkois-Suomessa vaikuttavaa graafikkoa:
Annu Vertanen, Reetta Ahonen ja Tarja Heilimo. Eräänlaisen vuoropuhelun luomiseksi kotimaisten tekijöiden pareiksi kutsuttiin pohjoismaisia vieraita: taidemaalari, videotaiteilija ja graafikko Anne Katrine Dolven (Norja), graafikko Marja
Ruta (Ruotsi) ja kuvanveistäjä Jytte H Ø y (Tanska).

A K Dolven, The Clock I, II, III, IV,
fotogravyyri, 2003
Kuva: Niels Borch Jensen Verlag
and the artist
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tysten vuosinäyttelyn töiden
tuonti museoon. Rauni on töiden vastaanottovalmiudessa
koko viikon. Töiden jyrytys on
haastattelua seuraavana maanantaina. Sitä seuraa näyttelyn
rakentaminen ja avajaisia vietetään torstai-iltana. Yleisölle näyttely avautui perjantaina
9.11.2007.
Raunin isossa työhuoneessa
on paljon erikokoisia teoksia,
pakkauslaatikoita, valvontamonitori ja suuret työskentelypöydät. Istumme Raunin työn
keskelle juttelemaan jutun aiheesta.

Rauni Tanskanen

Museon

kulisseissa
Imatran
taidemuseon
kulisseissa häärää
toimelias taiteilija
Museon kulisseissa -juttusarjan toisessa osassa esitellään Imatran taidemuseon museoassistentti Rauni
Tanskanen. Imatralle haastattelun tekoon on ajellut Etelä-Karjalan museon
amanuenssi Satu Eiskonen selvittelemään kuka kulisseihin oikein kätkeytyy.
Haastattelu tehtiin lokakuun viimeisenä päivänä 2007. Samaan aikaan oli
käynnissä Etelä-Karjalan taideyhdis-

Kerrohan aluksi kuka olet ja
mistä museoon tulet?
Olen Rauni Tanskanen ja työskentelen täällä Imatran taidemuseossa museoassistenttina. Tulin museolle töihin vuonna 1996, jolloin aloitin vahtimestarin nimikkeellä. Imatran
kaupungilla olen ollut töissä
kaksikymmentä vuotta. Valmistuin
vuonna 1996 Imatran taideoppilaitoksesta ja taidemuseon silloinen amanuenssi Soila Kaipiainen pyysi minua
töihin museoon. Minusta tuntui, että
olin Imatran kaupungin työntekijöistä
parhaiten sopiva tähän työhön. Ulkopuolelta rekrytointi oli tuolloin kielletty. Aluksi työ oli näyttelyn valvomista
ja enemmän vahtimestarin työtä, kun
museo oli vielä Honkaharjun koulun
vintillä. Näihin uusiin tiloihin muutimme vuonna 1998. Nimike vaihtui museoassistentiksi marraskuussa 2002.
Mitä työtehtäviisi kuuluu? Onko
teillä selkeä työnjako Eero Laajon
kanssa?
Pienessä museossa työnjako ei ole
niin selkeä kuin isossa museossa. Eerokin tarttuu harjaan ja rikkalapioon.
Eerolle kuuluvat museon asiantuntijaja hallinnolliset tehtävät. Näyttelyiden
ripustukset hoidamme yhdessä ja
meillä on apuna lisäksi paikallinen taiteilija Pauli Parkkinen. Mutta on meillä

määritellyt työnkuvat. Minun vastuullani on näyttelyihin liittyvissä toimenpiteissä esimerkiksi graafinen suunnittelu ja avajaisten käytännön toteutus.
Huolehdin myös kokoelmateoksista. Kulttuurikeskuksen käytävägallerian näyttelyt hoituvat minun kauttani.
Minä kutsunkin itseäni ”käytävägallerian johtajaksi”. Lehtileikearkistoa ja
toimistotehtäviäkin hoidan. Näyttelyiden isommat opastukset hoitaa Eero.
Minun vastuullani ovat päiväkotiryhmät ja osittain myös koululaiset. Eli
minulla on semmoinen itsenäinen ja
hyvin vaihteleva tämä työnkuva.
Imatran museoiden organisaatiossa on meneillään uudistus. Vaikuttaako se sinun työhösi ja mitä uudistus oikein pitää sisällään?
Niin. Nythän on menossa tämä siirtymäaika uuden museolain suhteen.
Uuden museolain myötä meillä palataan aikaan, jolloin talossa on museonjohtaja. Viime vuosinahan meillä
ei ole ollut johtajaa, vaan intendentti.
Nyt Eerosta tulee marraskuun alusta
museonjohtaja ja taidemuseo ja kaupunginmuseo yhdistyvät hallinnollisesti. Kulttuurihistoriallisen museon
puolelle on haussa uusi intendentti.
Meillä taidemuseon puolella henkilökunta ei vaihdu. Voi olla, että työni
jollain tapaa muuttuu. Voisin kuvitella,
että työmäärä vähän lisääntyy ja työnkuva monipuolistuu vielä lisää.
Olet siis itse kuvataiteilija. Onko
tuplaroolista työssäsi apua?
Kyllähän kuvien tekeminen auttaa
museotyössä. Tuntee tekniikat ja tulee hyvin toimeen taiteilijoiden kanssa
näyttelyiden ripustuksissa. Taidehistoriallisen puolen tietämys on minulla vähäisempi, mikä onkin enemmän
Eeron alaa.
Millä tavalla työsi on vuosien mittaan muuttunut ja onko se mahdollisesti muovautunut tekijänsä näköiseksi?
Vanhoissa tiloissa työaika oli klo
10 – 18 ja tehtäviini kuului näyttelyn valvonta. Uusissa tiloissa työaika

muuttui mukavammaksi toimistotyöajaksi. Vanhassa taidemuseossa ei
myöskään ollut tiloja graafiseen suunnitteluun. Uusissa tiloissa on laitteet ja
tilat suunnitteluun ja esimerkiksi paspisten leikkaamiseen sekä teosten
kunnostamiseen. Uskon kyllä, että työ
on muotoutunut minun näköisekseni.
Eero antaa minun tehdä töitä hyvin itsenäisesti. Minusta tämä meidän taidemuseo on aivan ihana ja minulla on
talon suurin työhuone. Täältä avautuvat ihanat näkymät Vuokselle.
Miten kuvailisit museon kulisseja?
Tavallinen museokävijähän ei kohtaa
museossa juuri muita kuin mahdollisen asiakaspalvelijan tai oppaan, eikä
tiedä, että näyttelysalin seinien toisella puolella työskentelee monenlaisia
ammattilaisia.
Työ kulisseissa jatkuu, vaikka näyttely on jo pystyssä. Täällä aherretaan koko ajan, vaikkei se ulkopuolelle näykään. Silloin, kun näyttelyt
eivät työllistä, on kokoelmatyötä. Pitää esimerkiksi inventoida sijoitettuja
töitä. Yllättävän paljon on myös sellaista työtä, mikä ei näy näyttelyssä.
Olen kuullut myös, että me olemme
kauhean vaikeasti löydettävissä täällä
toimiston puolella.
Kulisseissa tapahtuu myös haastattelun aikana. Imatralainen taiteilija tuo
työtään jyrytettäväksi tulevaa näyttelyä varten ja täyttää papereita teoksestaan. Rauni tekee siis kulissien takaista työtä jatkuvasti, myös kesken
haastattelun.
Mitä sitten kuuluu elämääsi museon kulissien ulkopuolella?
Olen työni ohella myös pienen tytön
äiti, mikä vie suuren osan vapaa-ajastani. Kuvia pyrin tekemään liikenevällä ajalla. Minähän olen siis taidegraafikko. Omaan kuvatyöhön ei jää kovin
paljon aikaa, vaikka se on tavallaan se
minun toinen työni. Harrastuksikseni
voisin mainita sauvakävelyn ja ompelun.
Satu Eiskonen
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Näyttel y t
2008

– 10.2. asti

Juniorien kammari ja Seniorien salonki 33

21.2. – 25.5.
		
		

Mielen maisemia, Antero Takala
Mustavalkoisen maisemakuvauksen mestari prof.
Antero Takalan (s. 1939) maisematrilogian kolmas osa.

21.2. – 27.4.
		

Focus, Leila Sarola
Sarolan valokuvat kertovat tunteiden ja ajatusmaailman kohtaamisesta.

1. – 15.6. 		
		

Kiinalaisia maalauksia Anhuin maakunnasta 			
Kouvolan kolmannen Kiina-viikon päänäyttely.

8.5. – 31.8.

Poikilo-värivirta Pekka Nissisen valokuvia ja veistoksia.

26.6. – 31.8.
		
		

Vaelluksia, Elisa Heinonen
Heinosen näyttelyn teema nojaa taidehistorian vuosisataiseen
perinteeseen.

11.9. – 30.11.
		
		

Pyhän Sebastianin pöydässä
Merita Koskimies, Mikko Hallikainen ja Saija Puustinen.			
Ekspressiivisiä matkakertomuksia piirroksina ja maalauksina.

– 10.2.		
		

MIELEN TEATTERI
Kuvanveistäjä Tapani Kokko. Teoksia vuosilta 2002-2007

11.9. – 30.11.
		

Virtauksia. Kertomuksia ystävyydestä
– Leena Puolatie ja Arja Vaija

17.2. – 4.5.		
		

MUISTA MAISEMISTA
Suomalais-kiinalainen näyttely

11.12. – 18.1.09

Elämän arvoituksia, Veijo Hukka

25.5. – 31.8.

KOHTALOKKAITA HETKIÄ – Sodan kuvia taiteessa

11.12. – 18.1.09

Unelma Berliinistä, Maaria Märkälä

14.9. – 16.11.

MITKAT SUOMESSA

23.11. – 29.3.09

ARNE TEGELMAN (1907-1981) – Eloisa väritaituri

Taidemuseossa tapahtuu:
Luentoja, oheistoimintaa, opastettuja kierroksia ja työpajoja.
TUNNE -klubit erillisten ilmoitusten mukaan.
Vinkkejä ja tehtäviä koululaisille ks. www.kouvola.fi/kulttuuri
Tiedustelut, opasvaraukset ja ryhmäkäynnit:
puh. (05) 829 6324, (05) 829 6323, (05) 829 6565

ETEISGALLERIA
5.1. – 10.2.		

Maaria Märkälä: Maalauksia

20.9. – 26.10.
		

Sarjakuvapiirtäjä Veikko ”Joonas” Savolainen:
Simpukka soikoon!

Oheisohjelmaa:
13.1. Taiteilijatapaaminen: Kuvanveistäjä Tapani Kokko

Liput: 3 ja 2 euroa, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi
Muutokset mahdollisia
Avoinna ti–pe 11–18, la–su 12–17
Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
P. (05) 8296 565, fax (05) 3751 605
www.kouvola.fi/kulttuuri

Yleisötyöpajat
29. - 30.3. Väripuupiirrostyöpaja, maksu 50 €
ennakkoilmoittautuminen 20.3. mennessä, puh 040 522 6280
29.4. Vauvat maalaa! Työpaja 0 - 1 vuotiaille.
Museon pääsymaksu vauvan seurassa osallistuvalta aikuiselta.
Ennakkoilmoittautuminen 18.4. mennessä, puh 040 522 6280
Avoinna talvella ti-su 11-17, kesällä 4.6.-26.8. ma-pe 10-18, la-su 11-17.
Linnoitus, Lappeenranta, P. (05) 616 2256, fax (05) 616 2253
www.lappeenranta.fi/museot

11.1. – 3.2.		

Maria Kausalainen, grafiikkaa, 3-ulotteisia piirustuksia

8.2. – 2.3.		

Kaj Stenvall, maalauksia

7.3. – 30.3.		
		

Pohjoista tuulta – Da’vi biekkat,
Merja Aletta Ranttila, maalauksia

4.4. – 27.4.		

Heimo Suntio, veistoksia ja reliefejä

30.4. – 25.5.
		

Systema Naturae,
Minna Kangasmaa, veistoksia ja Kirsi Tervo, maalauksia

30.5. – 27.7.
		

Venäläistä nykytaidetta
UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön kokoelmista

11.1. – 2.2.		

Ari Rossi, Sivuja ja säleitä

8.2. – 1.3.		

Arja Valkonen-Goldblatt, Mi Casa - Minun taloni

1.8. – 24.8.		
		

Pekka Litmanen,
polymeerigravyyreita, litografioita, uniikkivedoksia ja veistoksia

7.3. – 29.3.		

Sirpa Lappalainen, Liikahduksia

29.8. – 21.9.

Kirsti Lento, maalauksia

4.4. – 26.4.		

Maire Pyykkö ja Arkadi Anishtshik

3.5. – 17.5.		

Taidekoulun lopputyöt I

26.9. – 19.10.
		

John Court, performanssi ja piirroksia ja Outi Kuusisto, maalauksia
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n stipendinäyttely

24.5. – 6.6.		

Taidekoulun lopputyöt II

24.10. – 16.11.

Ulla-Maija Kallinen, guassimaalauksia

21.11. – 14.12.

Kotkan taiteilijaseura

Avoinna ma-pe 10-19, la 11-15, kesällä ma-to 10-19, pe 10-16
Kulttuurikeskus, Virastokatu 1, 55100 Imatra
P. 020 617 6702, fax 020 617 6610
www.imatra.fi

Avoinna ti-pe, su 11-17, la 11-15
Satamakatu 9, 48100 Kotka
P. (05) 234 4711, fax 05-234 4563
www.uusikuva.fi

