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LIITE on vuonna 1991 Raumalla perustettu taidetyöryhmä. LIITE on joukko vapaamielisiä ja luovia
henkilöitä elämän eri aloilta. LIITE haluaa toimia keskellä tapahtumia, lähellä ihmisiä ja tehdä oman
kannanottonsa ajankohtaisiin tapahtumiin poikkitaiteellisin keinoin. LIITE kommentoi, kantaa huolta, antaa
merkityksiä, ihmettelee ja tutkii elämän eri ilmiöitä. LIITE tekee performansseja, rakentaa installaatioita,
kuvaa ja kuvittaa, rakentaa näyttelyitä, tekee maataideproduktioita, järjestää seminaareja ja lastentapahtumia
sekä Suomessa, että muualla. LIITE on ollut kutsuttuna monissa taidetapahtumissa ja näyttelyiden
avajaisissa ym. ihmisten tapahtumissa. LIITE on tullut haudatuksi maan uumeniin. LIITE on ryöminyt
putkistoissa ja rantautunut meren syvyyksistä pilkkopimeässä soihtuja kantaen. LIITE on tanssahdellut
pitsitanhua maan kuoren päällä. LIITE on rummuttanut iloa ja valoa ja lähestulkoon polttanut itsensä
Unkarin Jaszberenyissä. LIITE on maannut niin kuin on pedannut ja väristellyt värilliset toiveensa ja
unelmansa Pirkanmaan kevättuuliin. LIITE on pessyt valkopyykkiä Lemmonmaalla ja Pispalassa ja
köynnöstänyt ruusuina Barcelonan seinillä.
LIITE 60 –Berliinin kattojen yllä
Seinille kipuamisen jälkeen Liitteellä on intohimo vieläkin korkeammalle, katsomaan, kokemaan ja
kommentoimaan maailman menoa lintuperspektiivistä. Liitteellä on ajatuksena kokeilla miltä tuntuu olla
Euroopan katoilla. Miksi uuden perspektiivin - uuden näkökulman ottaminen on tarpeellista? Jotta päästäisiin
lähemmäksi täydempää ihmisyyttä, jotta ymmärrettäisiin paremmin toiseutta ja sitä kautta minuutta. Miksi
me ihmiset, jos ja kun näin on, tahdomme tietoisesti tai tiedostamattamme asettua ylempään positioon
suhteessa muihin ja muuhun? Tuskin tyhjentävää vastausta tähän kysymykseen löytyy edes Berliinin katoilta
tai kattojen yläpuolelta. Mutta joitakin ymmärryksen hahtuvia saattaa Liitteen haaviin tälläkin kertaa
lennähtää.........ja matka jatkukoon!
Liite lähti huhtikuussa 2011 Berliiniin Satakunnan Taidetoimikunnan residenssiin työskentelemään. Perillä,
kun kevät kaikessa vihreydessään suorastaan lävähti päin näköä, ajatukset, tunteet, tunnelmat, toimet saivat
muotonsa. Kulkemista, kiipeämistä, katsomista, kokemista, kommunikointia, uuden näkökulman etsimistä löytymistäkin. Mutta ennen muuta lentoon lähtemisen tahtoa, kokeilua ja pyrkimystä. Miten vaikeaa onkaan
irrottaa vanhasta ja ”kokeilla siipiään” jossakin ihan uudessa. Lentoon päästiin ja ei päästy. Näistä ja monista
muista elementeistä koostui Liitteen performanssi Schillerin puistossa 20.4. 2011. Kahden vuoden takaiset
taidetyöskentelyn hedelmät ovat kiteytyneet ja merkitykset koko matkalle on nimetty. Liite on rakentanut
Rauman taidemuseon kuistille ”Berliinin kevät” installaation. Sen kautta Liite tahtoo tuoda palasen Berliinin
keväthuumaa Raumalle, ihmetellä yhdessä kaikkien kanssa kasvun voimaa ja kannustaa kaikkia
kanssakulkijoita kokeilemaan lentoon lähtöä (vaikka se vaikeaa onkin).
Avajaisissa voit laittaa oman siemenesi kasvamaan. Olet lämpimästi tervetullut!

