
16 KESKISUOMALAINEN TIISTAINA 17.1.2012

Kulttuuri  

Purnun kesänäyttely:
Kuraattori Samuli Heimonen haastaa valitsemiensa taiteilijoiden rajantajun.

Tulkintoja teemasta
KANGASNIEMI
Esa Jokinen

S
aarijärvellä syntynyt 

ja nykyisin Kangas-

niemellä asusteleva 

kuvataiteilija Samu-

li Heimonen alkoi 

juurruttaa itseään osapäiväi-

seksi orivetiseksi vuosina 1994 

ja 1994, jolloin hän opiskeli ku-

vataidetta Oriveden opistossa. 

Opiskelut jatkuivat Taideteol-

lisessa korkeakoulussa, mutta 

vuosituhannen vaihteen tietä-

millä hänet pyydettiin opistoon 

opettajaksi.

Siitä lähtien hän on opetta-

nut siellä joka vuosi. Tiiviim-

millään yhteistyö oli vuosina 

2003–2007, jolloin hän veti 

kuvataidepuolta yhdessä Arja 

Jämsän kanssa.

Opintojen ja opettamisen kaut-

ta Heimoselle syntyi vahva side 

myös Taidekeskus Purnuun. Ensi 

kesänä nähdään yksi tuon siteen 

ilmentymistä, kun taidekeskuk-

sen kesänäyttelynä on Heimosen 

kuratoima Rajantaju.

–�Olen valinnut mukaan tai-

teilijoita, joista osan tunnen ys-

tävinä ja osaa fanitan tekijöinä, 

Heimonen sanoo.

–�Osaa en tunne juuri ollen-

kaan, mutta heidän teoksistaan 

huokuu jotain sellaista, jonka 

perusteella ne voisivat sopia 

näyttelyyn.

Purnun kesänäyttely koos-

tuu maalauksista, piirustuk-

sista, veistoksista, valokuvista 

ja tilateoksista.

–�Kokonaisuus on äärimmäi-

sen mielenkiintoinen, Heimo-

nen lupaa.

Heimonen on osallistunut Pur-

nun kesänäyttelyihin kahdesti 

taiteilijana. Kuraattorin näkö-

kulma kokonaisuuteen on tyys-

tin toisenlainen.

–�Taiteilijana olin tyytyväinen, 

kun minulle annettiin käytettä-

väksi tila, joka minun piti täyt-

tää, Heimonen kertoo.

–�Vasta avajaisissa oli mah-

dollisuus nähdä, miten näyttely 

on ripustettu, millaisten teos-

ten vieressä omat maalaukse-

ni ovat ja miten oma osuuteni 

on suhteessa kokonaisuuteen.

Kuraattorina Heimonen yrittää 

asettua näyttelyvieraan rooliin.

–�Mitä näyttely voi heille tar-

jota, millainen tunnelma siellä 

on? Tavoitteena on tiivis, jänte-

vä ja kiinnostava teosten vuo-

ropuhelu.

Heimonen kokee roolivaih-

doksen taiteilijasta kuraattoriksi 

erittäin mielenkiintoisena.

–�Nyt olen ikään kuin ohjaa-

jan roolista. Siinä luulee hallit-

sevansa kokonaisuuden, mutta 

taiteilijat tekevät teokset ja nii-

den kautta viime kädessä myös 

näyttelyn.

Heimonen sanoo, että hän on 

lainannut näyttelynsä teeman 

– rajantaju – fi losofi  Johannes 

Ojansuulta, joka kirjoittaa, et-

tä ”raja on kohtaamisen, läsnä-

olon edellytys, kaiken puheen 

ja suuntautuneisuuden alku.”

Heimosen mukaan rajantaju 

on iso, ikuinen ja ajankohtai-

nen teema.

–�Halusin näyttelyyn sellaisen 

teeman, joka liittyy omiin kiin-

nostuksen kohteisiini ja jonka eri 

puolet ovat jatkuvasti esillä myös 

omissa töissäni, Heimonen sanoo.

–�Minulla on aiheesta omia 

tulkintojani.

Kuraattorina Heimonen on 

asettanut teeman, jota taiteili-

jat toteuttavat kukin omalla ta-

vallaan. Teema on periaatteessa 

näyttelyn teosten yhteinen ni-

mittäjä, mutta käytännössä sen 

sitovuus nähdään vasta kesällä.

–�Taiteilijoilla on täydellinen 

vapaus pureutua teemaan ha-

luamallaan tavalla. Tarvittaessa 

voin toimia keskustelukump-

panina, mutta en pyri kontrol-

loimaan lopputulosta.

Ensimmäisen kerran Heimo-

nen päässee pureutumaan ko-

konaisuuteen vasta näyttelyn 

ripustusvaiheessa.

–�Periaatteessa ripustaminen 

on aina katastrofi , Heimonen 

nauraa.

–�Teoksia ei voi mallailla etu-

käteen, ja täytyy vain toivoa, että 

teoksia on riittävästi ja että niille 

riittää tilaa. Teosten keskinäi-

sen ripustuksen määrää intuitio: 

mitkä sopivat toisiinsa, mitkä 

synnyttävät sopivan ristiriidan.

Purnua Heimonen pitää lois-

tavana näyttelytilana.

–�Kun kävin ensimmäistä ker-

taa Purnussa, koin sen jotenkin 

eksoottisena. Toisaalta on jär-

venrantaa ja savusaunaa, toi-

saalta näyttelytila, joka ei ole 

kokonaisilmeeltään juuri lain-

kaan suomalainen.

–�Purnu sekoittaa fi ilikset.

Purnun näyttely vuonna 1967 

oli ensimmäinen Suomessa maa-

seudulle järjestetty kesänäyttely.

–�Edelleen siellä on kesänäyt-

telyn parhaat puolet: paikka on 

kaunis, sopivasti syrjässä ja tila 

on rakennettu nimenomaan tai-

teen esittämistä varten.

–�Purnussa on aina hyvät näyt-

telyt, ja vaihtuvien kuraattorei-

den myötä näyttelyiden välillä 

on vahvoja vaihteluita. 

PURNU 2012

Kesänäyttelyn taiteilijat

 ■ Vappu Rossi, syntynyt 1976, 
kuvataiteilija, mediataitelija,  
graafi kko.

 ■ Carina Granlund, 1976, kuva-
taiteilija.

 ■ Reima Nevalainen, 1984, kuva-
taiteilija.

 ■ Hanna Vihriälä, 1974, kuvan-
veistäjä.

 ■ Petri Eskelinen, 1975, kuvan-
veistäjä.

 ■ Juhana Moisander, 1977, kuva-
taiteilija.

 ■ Anne Tompuri, 1958, kuvatai-
teilija.

 ■ Tamara Piilola, 1977, kuvatai-
teilija.

 ■ Markku Hakuri, 1946, kuva-
taiteilija, ympäristötaiteen pro-
fessori.

 ■ Tiina Heiska, 1959, taidemaa-
lari.

 ■ Ulla Jokisalo, 1955, valokuva-
taiteilija.

 ■ Kari Vehosalo, 1982, kuvatai-
teilija.

 ■ Milla Toivanen, 1972, kuvatai-
teilija.

 ■ Markus Kåhre, 1969, kuvan-
veistäjä.

”
Taiteilijana olin 
tyytyväinen, kun 

minulle annettiin 
käytettäväksi tila, 
joka minun piti 
täyttää.

Samuli Heimosen kevät on työntäyteinen. Salon taidemuseossa on laaja näyttely, Purnun kesänäyttelyn kuratoiminen vie oman aikansa ja samalla pitää pystyä luomaan uusia 
teoksia.

ESA JOKINEN

Laaja näyttely Salon taidemuseossa
Esa Jokinen

Samuli Heimosen tammikuu on 

työntäyteinen, sillä Salon taide-

museo järjestää 28.1.–4.3. Hei-

mosen yksityisnäyttelyn. Laa-

jassa näyttelyssä on käytännös-

sä esillä Heimosen lähes koko 

tuotanto vuodelta 2011. 

Taidemuseon pääsaleissa on 

tilaa yhteensä noin 600 neliötä.

–�Viime vuonna minulla oli 

kolme näyttelyä, joiden kaikki 

teokset liittyvät jollain tavalla 

toisiinsa, Heimonen kertoo.

–�Syksyn olen työskennellyt 

samojen teemojen parissa, ja 

suuri stoori tulee nyt esille Sa-

lon taidemuseossa.

Heimosen kuvien tunnelmaa 

leimaa myyttisyys ja tarinalli-

suus.

–�Tarinallisuus, jolla ei ole mi-

tään logiikkaa, jossa kaikki ta-

pahtuu ensimmäisen kerran, 

Heimonen kertoo.

Teoksissa käsitellään pienten 

ja suurten hahmojen kohtaami-

sia ja yksilön suhdetta ympäröi-

vään. Myös eläimillä on maala-

uksissa suuri merkitys.

–�Mysteeri ja salaisuuden tun-

tu ovat teoksissani olennaisia, 

Heimonen sanoo.

”
Mysteeri ja
salaisuuden 

tuntu ovat
teoksissani
olennaisia.

Samuli Heimonen esittäytyy Salossa.

KANSANMUSIIKKI

Nuorten kansanmusiikkiyhtye 

Kopla Saarijärveltä on tänään 

tiistaina vieraana Yle Radio 1:n 

Kansanmusiikin illassa. Kopla 

voitti viime toukokuussa peli-

manniyhtyeiden Suomen mes-

taruuden ja sai sen kunniaksi 

kutsun äänitykseen Ylen stu-

diolle Pasilaan.

Radio-ohjelmassa kello 19.03 

alkaen kuullaan Koplan soittoa 

joulukuisesta äänityssessiosta, 

jossa taltioitiin viisi sävelmää. 

Luvassa on myös soittajien haas-

tatteluja sekä tunnelmapaloja 

Mäntsälän SM-kisasta.

Koplaa ovat ohjaneet sen pe-

rustamisesta eli vuodesta 2004  

asti Sari Honkonen ja Sirpa Var-

vikko.

Kopla tänään
radiovieraana

LOS ANGELES

Elokuva-alan Golden Globe 

-gaalassa Yhdysvalloissa tär-

keimpiä palkintoja ovat kerän-

neet Th e Descendants ja Th e 

Artist -fi lmit.

Perhetarina The Descen-

dants palkittiin parhaana draa-

maelokuvana. Lisäksi George 

Clooney (kuvassa) sai parhaan 

draamaelokuvan miespääosan 

palkinnon.

1920-luvun Hollywoodiin si-

joittuva Th e Artist puolestaan 

valittiin parhaaksi musikaaliksi 

tai komediaksi. Jean Dujardin 

valittiin niin ikään parhaaksi 

musikaalin tai komedian mies-

pääosan esittäjäksi. Lisäksi elo-

kuva palkittiin parhaasta mu-

siikista.

Kumpikin elokuva on tu-

lossa Suomen teattereihin en-

si kuussa.

Parhaan draamaelokuvan 

naispääosan palkinnon sai Me-

ryl Streep roolisuorituksestaan 

Margaret Th atcherina Rautaro-

va-elokuvassa. Parhaan nais-

pääosan palkinto komediasta 

tai musikaalista meni Michel-

le Williamsille elokuvasta My 

week with Marilyn.

Golden Globet eli Kultaiset 

maapallot ovat elokuva-alan 

arvostetuimpia vuosittain jaet-

tavia palkintoja. 

Golden Globet jaettiin 69. kerran Elokuvakulttuurin edistämiseen
yli 27 miljoonaa euroa

AVUSTUKSET

Opetus- ja kulttuuriministe-

riö on myöntänyt Suomen elo-

kuvasäätiölle (SES) yhteensä 

27�436�000 euroa elokuvien tuo-

tannon, jakelun, esitystoimin-

nan ja elokuvakulttuurin edis-

tämiseen. Avustus myönnetään 

valtion talousarvioon kuuluvista 

veikkausvoittovaroista.

Myönnetystä avustussummas-

ta 21�630�000 euroa on tarkoitettu 

kotimaisen elokuva- ja tv-tuotan-

non tukemiseen, ja siitä 1�030�000 

euroa kotimaisen lasten ja nuor-

ten elokuvatuotannon tukeen. 

Kulttuuri- ja urheiluministeri 

Paavo Arhinmäen mukaan elo-

kuvatuotannon avustukset nou-

dattavat hallitusohjelman lin-

jauksia.

Junamatkalla 
on mukavaa!
TEATTERI
MOLLIN DUURAAJAT
Unien yöjuna
Ensiesitys Ainolan 
kahvilassa 15.1.2012.
Ainolan rantamaisemissa 

puksuttaa juna! Ihan tot-

ta: kun kahvilan ovi auke-

aa, esiin astuu koppalakki-

nen konduktööri matkalip-

pua kysellen. Ja kun lippu on 

leimattu, voi matka yöjunal-

la Jyväskylästä Rovaniemel-

le alkaa.

Mollin Duuraajat, Jyväsky-

län Työväen Teatterin musiik-

kiryhmä, lopetti muutaman 

vuoden hiljaiselonsa tuomal-

la näyttämölle Unien yöju-

nan. Tällä junalla on puolel-

laan yksi lyömätön etu: se ei 

myöhästele, ja tunnelma on 

taatusti yhtä lupsakka kuin 

junamatkalla entisaikaan ta-

pasi olla. On puhetta, laulua 

ja naurua riittämiin, sillä ju-

nan kyytiin on hypännyt kir-

java joukko pohjoiseen mieli-

viä. Joku tahtoo hangille, toi-

nen on liikkeellä työn mer-

keissä, joku kenties menossa 

sukuloimaan.

Esitys ei totisesti ole viimei-

seen sakka viilattua näyttä-

mön estetiikkaa. Joskus lau-

lujen sanat uhkaavat unoh-

tua, ja toisinaan hauskan ko-

reografi an kuvioita saa hakea. 

Silti esiintyjillä on puolellaan 

lyömätön etu, joka monesta 

pilkkuun asti viilatusta esi-

tyksestä jää puuttumaan: he 

tekevät työtä teeskentelemät-

tä ja vilpittömällä mielellä.

Aira Airolan käsikirjoitus 

nivoi yhteen uusia ja van-

hempia musiikkikappalei-

ta. Yleisö sai yhtyä leijonan-

metsästykseen ja käysken-

nellä laulun tahdissa Brasi-

lian rantahietikolla. Välillä 

oltiin Kiinassa pandakar-

hua tapaamassa, ja joskus 

näyttämön valloitti naapu-

rimaan voimanpatti, Peppi 

Pitkätossu. 

Antero Leppäsen ohjaus 

kietoi laulu- ja puheosuu-

det leppoisasti yhteen, niin 

että esitys ei jäänyt pelkäksi 

musiikkipotpuriksi. Viiden 

euron hintaisen lipun ja 45 

minuutin mittaisen esityksen 

hinta-laatusuhde oli enem-

män kuin kohdallaan.

Hyväntuulinen meno hei-

jastui katsomoon. Unien yö-

juna on konstailematonta 

musiikkiteatteria lapsille 

ja lapsenmielisille, ja van-

hanaikaisella tavalla suora 

ja rehti. Se ei esitä olevansa 

yhtään enempää kuin on. 

Vaikka yleisöä ei päivänäy-

tökseen ollut kertynyt kuin 

pari kourallista, se ei tahtia 

haitannut. Iloa riitti niin est-

radilla kuin katsomossakin.

Seuraava yöjuna vislaa 

matkaan tulevana pyhänä 

päiväkahviaikaan klo 15.

MAIJA-LIISA WESTMAN

Teksti: Aira Airola. Ohjaus: Antero 
Leppänen. Musiikki ja sovitukset: 
Matti Linden. Koreografi a: Laura 
Suonperä. Puvustus: Asta Hög-
lund. Lavastus: A. Leppänen, Ni-
na Juhonen. Rooleissa: N. Juho-
nen, Satu Saikkonen, Immo Paa-
nanen, Olli Sinisalo, Jorma Soisalo, 
Piia Ruottinen, Johanna Perttunen.

Elegantti ylistys 
maailman naisille

JAANA RÄIHÄLÄ

VIITASAARI
Ilona Noponen

Pihtiputaalaislähtöinen ja 

moskovalaisesta kuvatai-

deakatemiasta valmistunut 

Tiina Tainio toi Ihania nai-

sia -taidenäyttelynsä tam-

mikuuksi Viitasaarelle. Öl-

jyväri-, akvarelli- ja mosa-

iikkityöt ovat kokoelma eri 

kulttuuripiireihin kuuluvista 

naishahmoista.

Esillä on kuusitoista teosta, 

joista osassa on hehkeän kei-

maileva, osassa taas viileän 

etäinen tunnelma. Näyttely 

on ollut esillä hieman laajem-

pana helsinkiläisessä Galle-

ria Dixissä noin vuosi sitten.

–�Sarja alkoi syntyä pikku 

hiljaa vuodesta 2007 lähti-

en. Osa naisista on selvästi 

taustaltaan eri kulttuureista, 

osan kansallisuus taas ilme-

nee vain pienenä häivähdyk-

senä kasvonpiirteissä, Tainio 

kertoo.

Näyttelyn teema juontaa 

juurensa siihen, että hän on 

matkustellut paljon ja ha-

luaa tuoda kulttuurikirjon 

myös taiteenkatsojan silmiin. 

Mosaiikkitöihin Tainio on ot-

tanut vaikutteita tsekkiläi-

sen, 1900-luvun vaihteessa 

vaikuttaneen Alfons Muchan 

teoksista.

Ihania naisia -näyttely on 

esillä City-galleriassa eli 

kauppakeskus Wiitakeskuk-

sen aulassa. Tainio kehuu ti-

laa siitä, että se tuo taiteen 

keskelle ihmisten arkea.

–�Ihmiset tulivat reippaas-

ti juttelemaan, kun ripustin 

näyttelyä. Mahtavaa, että 

kynnys on matala.

Tiina Tainio toi Ihanat naiset -näyttelynsä Viitasaaren kauppa-
keskuksessa sijaitsevaan City-galleriaan.

Esimies: Juho Hämäläinen, p. 014 622 260
Uutispäivystys: p. 014 622 260
Sähköposti: 
kulttuuri@keskisuomalainen.fi 

etunimi.sukunimi@
keskisuomalainen.fi 
Osoite: Kulttuuri, 
PL 159, 40101 Jyväskylä


