OPASTUSPAKETTI OPETTAJALLE

Kui? IX tekstiilitaiteen triennaali
2.2. - 12.5.2013
Kui? ehdottaa mitä suomalaiselle tekstiilitaiteelle kuuluu juuri nyt: millaisia materiaaleja, tekniikoita ja ideoita käytetään.
Moni-ilmeisessä katsauksessa on teoksia 33 taiteilijalta. Tekstiilitaiteilijoiden lisäksi näyttelyyn on kutsuttu mm. kuvanveistäjiä, taidemaalareita ja graafikoita. Näyttelyssä esillä olevien materiaalien ja tekniikoiden kirjo on laaja: tekstiilien
ohella luonnon- ja kierrätysmateriaaleja on käytetty runsaasti.
Wäinö Aaltosen museossa Turussa syksyllä 2012 esillä olleen näyttelyn taiteilijavalinnoista vastasi kuraattori, kuvataiteilija Anna-Maija Aarras. Oulun taidemuseon tiloihin ripustuskokonaisuuden on muokannut amanuenssi Elina Vieru. Joensuun taidemuseoon kesällä 2013 jatkavan kiertonäyttelyn ovat tuottaneet Tekstiilitaiteilijat TEXO ry ja Teollisuustaiteen
Liitto Ornamo ry.
Näyttelyn nimi Kui? viittaa turkulaisuuteen, mutta myös uteliaaseen asenteeseen ja kyselevään mieleen. Näyttelystä on
julkaistu näyttelyn nimeä kantava punakantinen kirja, josta on selailukappaleita näyttelysaleissa.

Petri Sirviö – Sorry Speech
2.2. - 12.5.2013
Petri Sirviö tunnetaan parhaiten maineikkaan oululaisen Mieskuoro Huutajien perustajana ja taiteellisena johtajana.
Suomessa vähemmän tunnettua on hänen työnsä visuaalisen taiteen yhteyksissä. Live-esitysten lisäksi Petri Sirviö
tekee videoinstallaatioita, ääniteoksia ja erilaisia tekstipohjaisia töitä. Hän on osallistunut useisiin merkittäviin kansainvälisiin näyttelyihin, mm. Sydneyn biennaaliin vuonna 2010.
Mieskuoro Huutajat viettää joulukuussa 2012 käynnistynyttä juhlavuotta. Tämä näyttely on toinen osa Huutajat25v tapahtumakokonaisuutta. Petri Sirviön näyttelyyn liittyy live art -tapahtumia sekä huutotyöpaja. Lisätietoja tapahtumista löytyy taidemuseon internetsivuilta sekä Facebookista Huutajat25v -tapahtumasivulta näyttelyn aikana.

Petri Yrjölä – Lupaus huomisesta
9.2. - 14.4.2013
"Syvästi lohdullisia balladeja ihmisenä olemisesta", todetaan Petri Yrjölän näyttelyjulkaisussa. Yrjölän romanttiset,
abstraktin ja figuratiivisen ilmaisun välitilassa oleilevat suuret maalaukset eivät ole välttämättä maisemia, vaikka ensivaikutelma siihen ohjeistaa. Pikemminkin ne ovat värin ja valon luomia tunnetiloja, joissa liikutaan usein melankolian
hellässä syleilyssä.
Taidemaalari Petri Yrjölä on Oulun taidemuseon vuoden 2013 OMA-taiteilija. Taiteilijan museoesittely kattaa noin
kymmenen vuoden kaaren, jossa on nähtävissä tuotannon suuntautuminen yhä suurempaan mittakaavaan ja yhä
syvemmälle luonnon ja mielen näkyihin. Näyttelyssä on runsaasti esillä harvoin nähtyjä yksityiskokoelmien helmiä
sekä aivan uusi maalaus tammikuulta 2013. Näyttelyjulkaisusta on saatavilla selailukappaleita näyttelytilassa.
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Taidemuseolla Kui?-näyttely levittäytyy alakerran suureen A-saliin sekä pienempään C-saliin. Tasku-saliin on pystytetty Petri Sirviön Sorry Speech ja yläkerran näyttelytilat on Salkku-salia lukuun ottamatta varattu Petri Yrjölän näyttelylle Lupaus huomisesta. Kokoelmasali Salkussa jatkaa Tartuntapintoja-näyttely 14.4.2013 saakka. Näyttelystä on ladattavissa omat opetusmateriaalinsa taidemuseon internetsivuilta.
Tähän opettajille suunnattuun opastuspakettiin on poimittu kuusi pysähdyskohdetta Kui?-näyttelystä. Petri Sirviön
näyttelystä voi ryhmän kanssa käydä keskustelua kokonaisuutena ja Petri Yrjölän näyttelystä on valittu opastuskierrosta varten yksi maalaus. Kohteiden sijaintipaikat näkyvät yläpuolella olevissa pohjapiirroksissa. Kutakin kohdetta
koskevien taustatietojen ohella materiaaliin on koottu kysymyksiä, joita voidaan teosten äärellä oppilasryhmien kanssa
yhdessä pohtia. Kysymykset orientoivat oppilaita myös jatkotyöstettäviksi tarkoitettujen tehtävien kannalta olennaisiin
asioihin.
Näyttelystä poimittujen kuuden teoksen pohjalta on laadittu tehtäväideoita koulussa tapahtuvaa työskentelyä varten.
Näin museovierailulla tarkasteltuja teoksia ja niiden visuaalisia piirteitä ja käsittelemiä teemoja voidaan edelleen työstää. Opettajalla olisikin hyvä jo ennen museovierailua olla selvillä jatkotyöstöaikeet, jolloin näyttelykierroksella voidaan
paneutua tulevien tehtävien kannalta oleellisiin seikkoihin.
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1. TEOKSET: Kuuntelija (kannon muotoinen
teos) 2011, installaatio, puu, sa-

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:


Mitä materiaaleja Halinen on käyttänyt teoksissaan? Onko materiaaleilla jokin erityinen merkitys?



Millä tavalla veistosten nimet sopivat teoksiin?



Näyttääkö Kuiskaaja kuiskaavan jotain? Miksi? Mitä se voisi kuiskata?



Millä tavalla Kuuntelija näyttää
kuuntelevalta, vai näyttääkö se?



Vaikka nämä veistokset perustuvat (kankaalla)
peittämiseen, taiteilija pyrkii niiden avulla tekemään jotakin näkyväksi. Halinen ottaa ympäristöongelmiin kantaa epäsuoralla ja esteettisellä
tavalla. Taiteilija onkin todennut taiteen monista
ilmaisutavoista itselleen sopivimmaksi kuiskaamisen huutamisen sijasta.

Mikä merkitys teosten värillä on?
Muuttuisiko teosten tunnelma jotenkin, jos ne olisivat esimerkiksi keltaisia tai vaaleanpunaisia? Miten?



Millä tavalla taiteilija on muuttanut
puun tai kannon rungosta saatavaa
fyysistä tuntemusta?



Halisen teoksissaan käyttämät materiaalit ovat
pinnoiltaan houkuttelevia ja ne imevät itseensä
valon ja toisaalta, katseen suunnasta riippuen,
heijastavat sitä. Samoin käy ehkä ajatuksille,
murheille ja tuntemuksillekin veistosten läheisyydessä, ainakin teosten nimet Kuuntelija ja
Kuiskaaja viittaavat vuorovaikutukseen. Halinen
on pyrkinyt etsimään hidasta, pysähtynyttä ja
hiljaista tilaa, jossa liike jää katsojalle.

Voisiko veistoksen kaltaisia puita ja
kantoja kasvaa jossain? Missä? Millainen se paikka olisi? Keitä siellä
asuisi?



Voiko puiden ja muiden kasvien
kanssa keskustella? Miksi? Millaista
on /voisi olla puun puhe?



Mitä teokset kertovat ihmisen ja
luonnon välisestä suhteesta?

metti, karvakangas

Kuiskaaja (puun muotoinen teos)
2010, installaatio, puu, karvakangas
TAITEILIJA: Kaisaleena Halinen s. 1973,
Turussa, asuu Espoossa
2012 kuvanveistäjä,
Kuvataideakatemia
2002 kuvataiteen maisteri,
Kuvataideakatemia

Kaisaleena Halisen veistokset yhdistävät luonnon
ja ihmisen kokemusmaailmaa. Viime vuosien
veistoksissaan taiteilija on esimerkiksi päällystänyt puiden kantoja kankaalla ja kommentoinut
näin ihmisen toimia luonnon muokkaajana ja
kuluttajana.

Lisätietoja ja kuvia:
http://www.kaisaleenahalinen.fi
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2. TEOS:

Huokaus 2011, kiillotettu ruostu-

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:

maton teräs

TAITEILIJA: Kirsi Kaulanen s. 1969 Helsingissä, asuu Porvoossa
2004 taiteen maisteri, Taideteollinen
korkeakoulu

Kuvanveistäjä Kirsi Kaulanen tunnetaan yksityiskohtaisista mutta varsin aineettoman oloisista
veistoksistaan. Hänen veistoksensa ovat viime
vuosina koostuneet pääasiassa siroihin orgaanisiin muotoihin leikatusta teräksestä, joka on
tavallisesti ripustettu ilmavasti roikkumaan.
Teoksensa Huokaus taiteilija on koostanut noin
kahdesta sadasta teräsosasta, jotka kuvaavat
suomalaisia uhanalaisia kasveja. Teräksestä
valmistettuina herkkäpiirteiset muodot eivät ole
alttiita vaurioitumiselle.
Kaulanen tutkii teostensa kautta sitä, kuinka
ihminen voi ilmaista ihmisenä olemiseen liittyviä
asioita luonnon muotojen kautta. Taiteilija korostaa kuinka hänen omat ruumiilliset kokemuksensa metsistä ja tuntureilta tulevat osaksi teoksia. Samalla hänelle on luonnossa liikkuessaan
tärkeää eräänlainen epäruumiillinen, meditatiivinen tila, jossa kokija sulautuu osaksi ympäröivää tilaa. Samankaltaista sulautumista ja sulavuutta on nähtävissä hänen teoksistaan.
Kaulanen on toteuttanut monia julkisia teoksia
ja vuonna 2010 hän voitti Helsingin Musiikkitalon
sisätilan taideteoskilpailun veistoksella Gaia.
Uhanalaiset kasvit rakentavat terässiluetteina
tätä teosta samaan tapaan kuin Huokausta.
Lisätietoja ja kuvia: www.kirsikaulanen.com



Millaisista osista veistos on rakennettu?



Löydätkö siitä tuttuja muotoja?



Tunnistatko kasvilajeja? Huomaatko, kuinka sama kasvilaji voi toistua
teoksessa monenkokoisena? (esim.
karvamansikka, joka muistuttaa tavallista mansikkaa on löydettävissä teoksesta
useassa eri koossa)



Mitä teoksen muoto muistuttaa (hurrikaani, suppilo, kartio)



Miten taiteilijan valitsema materiaali
sopii teokseen?



Millaisia ajatuksia teoksen nimi herättää? Kuinka nimi sopii teokseen?



Taitelija kertoo oman luontokokemuksensa, ”luontoon häviämisen”
tulevan osaksi teoksiaan. Onko sinulla kokemuksia luontoon sulautumisesta? Millaisessa ympäristössä
olet kokenut ”olevasi yhtä” luonnon
kanssa? Miltä se tuntui?



Miten teos ilmentää luontokokemusta ja luonnossa olemista?



Millaisesta luontosuhteesta teos
kertoo?
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3. TEOKSET: Sarjasta Naistenryhmä:
Aivopesijä
Kirsikkamieli
Cosmonauta
Toteemieläin
Alfanaaras 2012, sekatekniikka,
matonkude, kierrätysmateriaalit

TAITEILIJA: Tuija Teiska s. 1985 Kajaanissa,
asuu Tampereella
2009 kuvanveistäjä, Saimaan
ammattikorkeakoulu

Tuija Teiskan veistokset on rakennettu pääosin
matonkuteista ja kierrätysmateriaaleista tehdyistä tukirakenteista. Teokset ovat installaatiomuotoisia ja veistoshahmot muodostavat
useimmiten eräänlaisia perheitä. Naisten ryhmä
kertoo äideistä ja tyttäristä, naisista ja tytöistä.
Teiskan teokset saavat yleensä alkunsa yhdestä
värikkäästä yksityiskohdasta, jota taiteilija kutsuu veistoksen sydämeksi. Yksityiskohta kasvaa
saadessaan ympärilleen tukirakenteen, jonka
päälle kudotut matonkudekerrokset vähitellen
saavat aikaan uusia muotoja. Joskus taiteilija
käyttää veistostensa aihioina lapsuusaikaisia
piirustuksiaan.
Kiinnostus matonkuteisiin on Teiskan teoksissa
ilmeinen ja peräisin taiteilijan mummolasta,
jossa räsymatot ja ryijyt ovat kodin tekstiilejä.
Mummon ja äidin kiinnostus tekstiiliperinteisiin
on periytynyt Teiskalle lapsena opitun kädentaidon kautta. Taiteilija pyrkii kuitenkin omassa
tekemisessään irti traditioista, kyseenalaistamalla työskentelytapojen rajoja ja materiaalin tuttuja ominaisuuksia.
Teiskan taiteellisen tekemisen merkittävänä
vauhdittajana on toiminut myös kainuulainen
ITE-taide. Hän lukeutuu siihen tuoreeseen ITEtaidepolveen, joka tarttuu läheisimpään materiaaliin ja tekee omat kuvansa omista tarinoistaan
esikuvista, opeista tai taidehistoriasta piittaamatta.

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:



Miten ja mistä materiaalista veistokset on tehty?



Millaisia hahmoja löydät teoksesta?



Nimilapussa on kerrottu teoksen eri
hahmojen nimet. Mikä nimi kuuluu
millekin hahmolle? Mistä niin voi
päätellä?



Valitkaa hahmojen joukosta yksi.
Jos se olisi elävä, millainen se olisi
luonteeltaan? Olisiko se lempeä vai
julma? Mistä niin voi päätellä?



Ovatko hahmot ihmisiä?



Mikä veistoshahmoistasi on suosikkisi? Miksi?



Millaisen ryhmän hahmot muodostavat? Voisivatko hahmot olla keskenään sukulaisia?



Kertovatko veistokset jotakin naisista? Mitä?
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4. TEOKSET: Sarjasta Elämänlanka:
Elämänlanka 1
Elämänlanka 2
2010, sekatekniikka, akryylimaali,
lankoja, kuteita

5. TEOS:

Suomen neito 2011, sekatekniikka, käytetyt farkut
TAITEILIJA: Maila Malm s. 1958 Kangasalla,
asuu Kangasalla
2002 kuvanveistäjä, Porin taidekoulu

TAITEILIJA: Anu Tuomi s. 1959, Kaarina
1974 taidemaalari, Turun
piirustuskoulu

Anu Tuomi kuvaa teoksissaan kulumista,
haarautumista, virtaamista, liikettä ja muutosta.
Teemat sisältävät omaelämäkerrallisia aineksia,
mutta viittaavat myös laajemmin elämän
muutoksiin ja virtaan. Hän tutkii näkemistä ja
olemista erityisesti värien kautta.
Näyttelyssä esillä olevat teokset kuuluvat
Elämänlanka-sarjaan (2010), jossa Tuomi on
liittänyt oman ja puolisonsa lapsuudenkotien
tekstiileistä purettuja lankoja akryylimaalausten
päälle.
Tuomi on askarrellut käsi- ja tekstiilitöitä
lapsesta asti. Tilkut, langanpätkät ja rikkinäiset
astiat ovat lapsuuden leikeistä siirtyneet
luontevasti
taiteellisen
työskentelyn
materiaaleiksi. Taiteilija kertoo hautovansa
teosideoita pitkään ja aloittavansa niiden
työstämisen maalaamalla. Usein hän kuitenkin
päätyy
johonkin
ennalta-arvaamattomaan
muotoon, jossa idea sekä useat materiaalit ja
tekniikat yhdistyvät.

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:


.

Miten taiteilija on rakentanut
teoksensa? Mitä hän on käyttänyt
materiaaleina? (matonkuteita,
vanhoista tekstiileistä purettuja lankoja)



Mitä värejä on käytetty
pohjamaalina lankojen alla? Miten
pohjavärit sointuvat lankojen
kanssa?



Löydätkö kylmä- ja lämminsävyisiä
alueita? Kummat hallitsevat teosta?
Löydätkö vastavärejä?



Esittääkö teos mielestäsi jotain?



Kuvaako teoksen nimi mielestäsi
teosta hyvin? Mitä ”elämänlangalla”
tarkoitetaan?

Maija Malm tekee teoksia lähinnä ompelemalla ja
pronssiin valamalla ja sijoittuu siten teoksineen
jonnekin kuvanveiston ja tekstiilitaiteen välimaastoon. Ennen kuvanveistäjäksi opiskelemistaan Malm olikin ammatiltaan ompelija.
Tyylillisesti taiteilijan teoksissa yhdistyy ideoita
mm. maalaisromantiikasta, käsityöperinteestä ja
kansallisesta taidekuvastosta.
Näyttelyssä esillä oleva teos Suomen neito on
osa teossarjaa Pirkkalaispatsaat. Sarja on Malmin farkkukankainen versio kuvanveistäjä Väinö
Aaltosen (1894-1966) teoksista. Eränkävijä,
Veronkantaja, Kauppias ja Suomen neito ovat
Tampereen tunnetuimmat julkiset veistokset. Ne
kuvaavat 1200–1500-luvuilla vaikuttaneen pirkkalaisliikkeen historiaa sankarillisen myyttisesti.
Malm on ommellut veistossiluetit käytetyistä
farkuista niin, että farkkukankaantummuus- ja
kulumisasteet rakentavat teoksen valöörit ja
luovat kolmiulotteisuuden illuusion. Myös tikkausten suunnat tukevat osaltaan näitä vaikutelmia.
KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:


Mistä materiaaleista teos on tehty?



Näyttääkö teos erilaiselta, kun sitä
katselee läheltä tai kun sitä katselee
kaukaa? Miten?



Näyttääkö teos paremmalta läheltä
vai kauempaa katseltuna? Miksi?



Tunnistatko klassisen asennon, jossa veistoshahmo poseeraa (kontraposto – paino toisella jalalla)
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6. TEOS:

Tucuruí 2012, sekatekniikka,

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:

viskoosi, maalaus

TAITEILIJA: Ulla-Maija Vikman s. 1943 Oulussa, asuu Helsingissä
1974 tekstiilitaiteilija,
Taideteollinen korkeakoulu
1968 teollinen muotoilija,

Taideteollinen oppilaitos Ulla-Maija Vikmanin teok-

set ovat langalle tehtyjä maalauksia. Taiteilija on
soveltanut teoksissaan tapaa, jolla eteläamerikkalaiset viidakkointiaanit ovat tehneet rituaaliviittansa. Viitoissa maavärein maalatut niinikuidut muodostavat suuria geometrisia kuvioita.
Vikman aloittaa teostensa koostamisen pingottamalla langat ohueksi kerrokseksi maalaamista
varten. Langat maalataan tämän jälkeen tavallisimmin kolmeen kertaan. Pääasialliseksi materiaalikseen Vikman on valinnut viskoosin, koska
sillä on hyvät valonheijastusominaisuudet. Hän
saakin värjätyt kuitunsa suorastaan hohtamaan
valossa.
Vikmanin teoksille ominainen tuuhea ja syvä
pinta muodostuu, kun lankaniput kiinnitetään
rimaan kahteen riviin ja ripustetaan hieman
seinästä irralleen. Näin tilassa kulkevat ilmavirrat saavat lankamassan pieneen liikkeeseen.
Näyttelyn teoksen nimi Tucuruí viittaa Brasiliaan,
jossa pohjoisbrasilialaisessa Parán osavaltiossa
on samanniminen maakunta. Tucuruíssa on
myös vuonna 1975 perustettu vesivoimala massiivisine patoineen, joka on ensimmäinen suurenmittakaavan
vesivoimaprojekti
Amazonin
sademetsän alueella. Vikmanin teoksen muotokielessä voi nähdä yhtymäkohtia virtaavaan
veteen ja vesimassoihin. Teoksen pääasialliset
värit: keltainen, vihreä ja sininen löytyvät myös
Brasilian lipusta.
Taiteilijalle on tärkeää, että aikaansaatu teos
olisi lopulta jotain enemmän kuin värjättyä lankaa. Hän pyrkii aikaansaamaan kokonaisuuden,
jossa värit, ilmavirta ja syvyys saavat teoksen
elämään. Lähtökohtana teokselle on usein mielikuvat luontonäkymästä, joka muokkautuu prosessin edetessä pystysuorien lankaviivojen sanelemaksi viitteelliseksi sommitelmaksi.



Mistä materiaalista teos on tehty?
(maalatuista viskoosilangoista)



Millaisia sävyjä löydät teoksesta?



Esittääkö teos mielestäsi jotain?



Vaikuttaako teos kevyeltä vai raskaalta? Mistä tämä vaikutelma syntyy?



Millaiselta teos tuntuisi, jos sitä saisi
koskettaa? Miltä tuntuisi, jos teoksen saisi pukea ylleen hameeksi tai
viitaksi?
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7. TEOKSET: Sorry Speech 2010, videoinstallaatio
Nimetön 2013, videoinstallaatio
Sestina – rakastajan kyyneleet
rakastetun haudalla 2013, videoinstallaatio
TAITEILIJA: Petri Sirviö

Petri Sirviö on tunnettu parhaiten Mieskuoro Huutajista, jonka taiteellisena johtajana hän toimii.
Huutajien toiminnassa on nähty yhteyksiä niin
performanssi- kuin käsitetaiteeseenkin. Sirviö on
muokannut Huutajia varten työväen- ja lastenlauluja, kansallislauluja, kansanrunoutta, kansainvälisiä lakitekstejä ja sanoituksia moninaisilta
elämänalueilta.
Live-esitysten lisäksi Petri Sirviö tekee videoinstallaatioita, ääniteoksia ja erilaisia tekstipohjaisia töitä ja on osallistunut niillä moniin kansainvälisiin nykytaidenäyttelyihin.
Oulun näyttelyn otsikkoteos Sorry Speech toteutettiin vuonna 2010 järjestettyä Sydneyn nykytaiteen biennaalia varten. Videoinstallaation
tekstimateriaalina on käytetty Australian pääministeri Kevin Ruddin vuonna 2008 pitämää anteeksipyyntöpuhetta maan alkuperäiskansalle,
aboriginaaleille. Teos on ollut esillä myös Robert
Storrin kuratoimassa North by New York: New
Nordic Art -näyttelyssä Scandinavia Housessa
New Yorkissa sekä Pietarin Rosphoto-galleriassa.
Oulun taidemuseon Tasku-tilassa nähdään myös
kaksi uutta Sirviön videoinstallaatiota, joista
Nimetön liittyy mereen ja Sestinassa Huutajat
tulkitsevat italialaisen säveltäjä Claudio Monteverdin varhaisbarokkiajan madrigaalia sovitettuna 1200-lukulaiseen runomittaan.

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:


Onko Mieskuoro Huutajat sinulle
tuttu ryhmä? Oletko nähnyt heidän
esiintyvän jossain? Oletko nähnyt
heidän esiintyvän televisiossa?



Oletko itse laulanut joskus kuorossa? Oletko koettanut ”laulaa” huutamalla?



Petri Sirviö on Huutajien taiteellinen
johtaja. Mikä merkitys kuoron johtajalla on?



Millaisen tunnelman teokseen Nimetön luotu äänimaisema antaa teokselle? Miten se sopii videolla nähtävään kuvaan?



Teoksen Sorry Speech tekstimateriaalina on käytetty Australian pääministerin pitämää anteeksipyyntöpuhetta maan alkuperäiskansalle, aboriginaaleille. Puhe pidettiin vuonna
2008 eli kauan sen jälkeen kun eurooppalaiset saapuivat Australiaan
ja aiheuttivat tuhoa sen alkuperäiselle kansalle ja kulttuurille. Miksi
luulet, että anteeksi on joskus niin
vaikea pyytää? Oletko itse kokenut
anteeksipyytämisen joskus vaikeaksi? Olisiko Suomen valtiollisella johdolla anteeksipyydettävää joltakin
kansanryhmältämme? Miltä ryhmältä ja minkä vuoksi?
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8. TEOS:
Suon muisti 2009, öljy kankaalle
TAITEILIJA: Petri Yrjölä s. 1972
Oulunsalossa, asuu Iissä
1998 Kuvataideakatemia
1993 Kokkolan yhteispohjoismainen
taidekoulu
1990 Limingan kansanopiston taidekoulu

Petri Yrjölä kertoo nuoruutensa luontokokemusten tuoneen luonnon hänen sisälleen, osaksi
minuuttaan. Yrjölän teoksissa maailman synkkyys ja tuntemattomuus ovat läsnä, mutta niiden tunnelmat ovat myös taianomaisia ja romanttisia. Hämärän ryteikköisiksi metsämaisemiksi hahmottuvat näkymät on maalattu pidättyväisellä väriasteikolla. Teosten synkeähköstä
sävyskaalasta huolimatta Yrjölä kokee olevansa
nimenomaan valon maalari. Hänen kuvaamallaan valolla ei ole järkiperäistä lähdettä, vaan se
on luonteeltaan enemmänkin mystinen, leikittelevä valo, joka rytmittää ja rakentaa maalausta.
Yrjölä tutkii maisemallisten aiheittensa kautta
ihmisyyttä ja ihmismieltä erilaisine tunnetiloineen. Hän toivookin teoksiaan katsottavan maisemallisuuden tuolle puolen, josta katsoja voi
löytää juuri itseään puhuttelevia asioita. Yrjölä
viittaa töissään sellaiseen, jonka toivoo koskettavan sitä osaa meissä, joka on särkyväisin ja
tärkein.
Petri Yrjölä oli Ars Fennica* -ehdokkaana vuonna
2009. Maalaus Suon muisti oli esillä Ars Fennica
ehdokkaiden näyttelyssä Kiasmassa ja sitä voi
pitää yhtenä taiteilijan läpimurtoteoksena. Ars
Fennica -menestyksen (pelkkä ehdokkuus on
taiteilijalle suuri tunnustus) myötä Yrjölä pääsi
pitämään useita näyttelyitä Helsingissä saavuttaen siten tunnettavuutta eteläisessä Suomessa.
Lisätietoja ja kuvia: www.petriyrjola.com
*Ars Fennica -palkinto on Henna ja Pertti Niemistön
kuvataidesäätiön myöntämä kuvataidepalkinto, joka
annetaan vuosittain yhdelle kuvataiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellista
työstä. Palkinnon rahallinen suuruus on 34 000 euroa,
lisäksi siihen sisältyy julkaisu ja näyttely. Palkinnon
saajan valitsee Ars Fennica -palkintolautakunnan kutsuma kansainvälinen taideasiantuntija lautakunnan
asettamien ehdokkaiden joukosta. Palkintoa on myönnetty
vuodesta 1991 lähtien.

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:


Mitä näet maalauksessa? Mikä on
maalauksen aihe?



Millaisia värejä taiteilija on käyttänyt maalauksessaan?



Onko jokin väri maalauksessa hallitseva ja mikä tuon värin merkitys
voisi olla?



Jos pääsisit sisälle teoksen maisemaan, millaista siellä olisi? Millaisia
ääniä kuulisit? Millaisia tuoksuja aistisit? Olisiko siellä lämmintä vai
kylmää? Millaista siellä olisi liikkua?
Olisitko siellä yksin vai löytäisitkö
muitakin kulkijoita?



Mikä teoksen nimi on? Mitä nimi voisi tarkoittaa? Voiko suolla olla muisti ja muistoja? Millaisia voisivat olla
suon muistot?



Millaisesta luontosuhteesta teos
kertoo?



Onko luonto vain puita ja muita kasveja vai onko luonnolla ja kasveilla
myös henki? Onko ihminen luontoa?

