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KERÄILIJÄN MATKASTA
IDÄSTÄ LÄNTEEN
Taiteen keräily on hieno harrastus, ja keräilijöiden
merkitys kulttuurin kehitykselle on ollut, ja on, suuri.
Taiteesta voi olla monta mieltä, siitä voi sanoa mitä tahansa, mutta keskiössä ovat he, jotka ottavat vastuun
näkemyksistään, sinetöivät mielipiteensä ostamalla omilla rahoillaan – taideteoksen ja elävät sen kanssa.
Taiteen keräilijäksi ryhdytään yleensä vasta kypsässä
iässä. Se on luonnollisesti osa henkistä kasvua ja sen
varsinainen merkitys on siinä. Hankkimalla taideteoksia keräilijä sinetöi samalla tajuntansa tilaa arvomaailmansa ytimessä. Hyvä kokoelma voi myös nostaa
taiteilijoiden merkitystä aivan uudelle tasolle.
Olen kerännyt nuoruudesta asti: tinasotilaita, eläinkuvia, automerkkejä kahvipaketeista (jos muistatte),
postimerkkejä kuten isänikin, jazzlevyjä; myöhemmin erikoislehtiä ja sanomalehtileikkeitä; sittemmin
määrätietoisemmin kirjoja itämaisista filosofioista ja
erityisesti buddhalaisuudesta. Myös valokuvaamista ja
videointia voidaan pitää keräilynä.
Tämä taidekokoelma on elämäni kolmas, work in
progress, joka rakentuu tietyn sisäisen teeman tai
näkemyksen ympärille: miten itämaiset kulttuurit ja
henkiset traditiot ilmenevät Suomen sodanjälkeisessä
taiteessa ja kulttuurissa yleensäkin. Aihepiiri on laaja,
kenttä alati muuttuva ja kasvava, joten kokoelmani on
vain alkusoittoa.
Ensimmäinen taidekokoelmani syntyi aika spontaanisti galleriatoiminnan sivutuotteena. Galleria Halvat
Huvit (1970 -77) järjesti yli 70 näyttelyä. Toiminta veti
puoleena tuon ajan erikoiset lahjakkuudet. Niiden
näyttelyiden kautta muodostui pieni kokoelma, joka
sittemmin hankittiin Helsingin kaupungin taidemuseoon. Kokoelman sisäisestä tarinasta tehtiin julkaisu: “...

aika cagelainen juttu … Halvoista Huveista Vihreään
Taraan“ Silmikanto- sarjassa vuonna 1993. Tekstini
esittää, railakkaasti ja usein provosoivastikin, käsityksiäni taiteesta, keräilystä, Suomen tilanteesta, kansanvälisestä skenestä ja muustakin.
Kauppahinnalla ajattelin jatkaa toimintaani seuraavalla
kokoelmalla, mutta määrätietoisemmin. Sen sijaan
että toimisin spontaanisti pienten kuvioiden kautta,
hankkisin esimerkiksi noin 30 museotason teosta. Tunsin hyvin monen taiteilijan tuotantoa ja tiesin tiettyjen
teoksien arvon. Hankin jo kolme uutta isoa teosta mutta sitten iski lama. Keräily loppui kuin seinään ja
kun Kiasma varasti nykytaiteen shown, kiinnostukseni
toimia marginaalissa hiipui.
Sitten 90-luvulla itämainen taide tuli kuvioihin.
Helsinkiin tuotiin tuoretta taidetta Intiasta, Tiibetistä,
Mongoliasta ja Japanista. Vaihdoin kanavaa ja ryhdyin hankkimaan buddhalaisia thangka-maalauksia,
kiinalaista kalligrafiaa ja intialaisia silkkimaalauksia.
Hinta-laatu -suhde oli erittäin edullinen verrattuna
kotimaiseen galleriataiteeseen.
Kotimaisen taiteen keräily oli pitkään hyllyllä, odottamassa parempia aikoja. Viljelin kuitenkin näitä teemoja kuraattorina, järjestämällä museonäyttelyitä mm.
Amos Andersonin taidemuseossa 2004 ja Hyvinkään
taidemuseossa 2006 sekä myös Kiskon Kivimakasiinissa. Tämän jälkeen tajusin, että minun on hyvä rakentaa
oma kokoelma tämän aihepiirin ympärille.
Taloudellinen tilanteeni muuttui, kun sain valtion taitelijaeläkkeen 2004. Se vapautti minut ja mahdollisti
myös teoshankintojen tekemisen pienessä mittakaavassa. Saatoin hankkia jonkun teoksen silloin tällöin,
joten palasin ajatukseeni taidekokoelman rakentamisesta uudelleen, tällä kertaa määrätietoisesti, teeman
ympärille.
Kokoelman sisäinen teema on vastaava kuin elämässäni, eli miten idän henkiset traditiot tulevat länteen
meidän aikakaudellamme, miten näkemykset vaikutta-

vat toisiinsa ja mihin se elämänymmärryksemme vie.
Prosessi on kehittynyt valtavasti viimeisen 50 vuoden
aikana. Tuntuu siltä kuin idän ja lännen vuorovaikutus
ja yhteenrakentuminen tapahtuisi yhä nopeammin
kaikilla tasoilla.
Trendillä on sekä historiallinen että henkilökohtainen
puoli. Itämaiset henkiset traditiot ja filosofiat, juurtuvat nyt länteen ja meidän sukupolvemme voi laajentaa
ja täsmentää näkemyksiämme niiden kautta. Trendi on
selvä, sen merkitys kasvava. Olen seurannut tätä virtaa
jo kauan, ja myös edistänyt itämaisia näkemyksiä
kirjoituksissani ja näyttelyissäni. Niiden kautta taide ja
sen merkitys avautuu aivan toisella tavalla.
Henkilökohtaisesti visio tuli lähemmäksi, ja todellisemmaksi, kun eräs selvännäkijä 70-luvulla sanoi minulle:
“Olet elänyt monta aikaisempaa elämää idässä ja
monta lännessä - ja tämä elämä on en ensimmäinen,
jossa voit yhdistää niitä.” Otin lausunnon todesta – ainakin mietiskelyn arvoisena asiana – ja ryhdyin toimimaan enemmän sen mukaan. Tämä on avain toiminnalleni taiteessa, myös keräilijänä. Tämän näkemyksen
varassa haluan rakentaa kokoelmaani – eräänlaiseksi
mandalaksi.
Pyrin säilyttämään spontaanisuuteni ja avoimuuteni,
mutta selvää on, että elämän tapahtumat
ovat – buddhalaisuuden mukaan – sisäisten lakien
tulosta, syiden ja seurauksien ilmentymiä.
Elämän aikana kohtaa aikaisempien elämien seurauksia, ja mitä tässä elämässä tekee, johtaa tuleviin
elämiin. Ihmiset tuntevat vetoa toisiinsa, kokevat
kohtalonyhteyttä ja kulttuurinviljely, taiteen keräilyn
muodossa, toimii luonnollisesti tämän mukaan. Ihmiset matkustavat vaistomaisesti maihin ja kulttuureihin,
joissa he ovat eläneet aikaisemmissa elämissä.
Olen kiitollinen siitä, että olen voinut kerätä tällaisen
kokoelman elämäni aikana. Olen myös hyvin tietoinen
siitä, millä taitelijoilla ja erityisillä teoksilla tätä koko-

elmaa voidaan kehittää. Tähän toimintaan olen valmis
uhraamaan paljon aikaa ja energiaa. Näin palvelen
mielestäni parhaiten Suomen kulttuuria ja henkistä
kasvua.
Tämän kokoelman sisäinen tarina ilmenee siis vasta
ajan mukaan. Sen on tarkoitus kasvaa ja täydentyä
mahdollisuuksien mukaan. Visioon ei näy loppua.
Pyrin tekemään tämän alustavan työn meidän - sodanjälkeisen - sukupolvemme puitteissa. Tämä oli ensimmäinen sukupolvi, joka saattoi matkustaa vapaasti
lähes minne vain, erityisesti Aasian maihin. Seuraavalla sukupolvella voi olla vielä laajempi ja tarkempi
visio idän ja lännen yhdentymisestä, ja mahdollisuus
täydentää ja tarkentaa tätä visiota. Toivon että sieltä
löytyy kokoelman jatkaja – kuten sitä seuraavassakin,
ainakin 300 vuotta...
Kiitän Rauman taidemuseota tästä mahdollisuudesta.
Toivon, että kun joskus tulevaisuudessa, ehkä parin
sadan vuoden kuluttua, tämä virta, idän ja lännen
yhtyminen Suomen kulttuurissa, on saavuttanut kukoistuksensa, tutkijat löytävät kehityksen jäljet, jotka
johtavat Rauman taidemuseoon.
J.O. Mallander 6.6.2018

DUN HUANGIN
BODHISATTVA

TENDREL
Tendrel – Loistava päättymätön solmu – on Tiibetin
buddhalaisuudessa symboli siitä, miten todellisuus
on olemassa ja toimii. Kokonaisuus koostuu kuviosta
jossa ei ole aukkoja. Se esittää samanaikaisesti liikettä
ja lepoa, kaikki yhdistettynä hyvin selkään muotoon,
joka on täydellisessä tasapainossa.
Koska solmulla ei ole alkua eikä loppua, se symboloi
myös Buddhan ääretöntä viisautta. Tämän takia sitä
pidetään korkeatasoisena onnea tuovana symbolina.
Se luo onnekkaan yhteyden ihmisten välille. Jos sen
piirtää kortille ja lähettää, se tuo onnea sekä lähettäjälle että vastaanottajalle .
Sain tämän kortin tuntemattomalta henkilöltä joskus.
Tuokoon se onnea tälle näyttelylle. Minua se muistuttaa myös eräästä elämäni hienoimmasta kohtaamisesta, joka tapahtui korkea-arvoisen tiibetiläisen
lama Tarab Tulku Rinpochen kanssa. Rinpoche kehitti
tendrel-symbolin perusteella Kaksinaisuuden ykseys
-opetusohjelman, joka avaa buddhalaisuuden ydinkohtia meikäläisille totuudenetsijöille. Rinpoche tiesi
taidepyrkimyksistäni ja haluan omistaa tämän näyttelyn, joka on pitkäaikaisten pyrkimysteni välitulos,
Tarab Tulku Rinpochen muistolle. Toivon, että näemme vielä, paremmassa maailmassa, missä itä ja länsi
toimivat enemmän yhdessä, harmoniassa.

Bodhisattva on buddhalainen pyhimys, joka toimii maailmassa auttaakseen ihmisiä vapautumaan
harhoista ja kärsimyksistä. Buddhalaisuudessa
bodhisattvat ovat sankareita ja esikuvia. Tämä vedos
on jäljennös Dun Huangista, Kiinasta, löytyneestä
bodhisattva-kuvasta. Löysin sen New Yorkista vuonna
1993, kun vierailimme Marja Sakarin kanssa Jacques
Marchaisin tiibetiläisessä keskuksessa. Marchais toimi
aikoinaan taidegalleristina Manhattanilla, ja perusti
myöhemmin tiibetiläisen temppeli-museon Staten
Islandille.

HÄRÄN PAIMENTAMISESTA
Tunnettu zen-buddhalainen symbolinen kuvasarja
elämän voimien hallinnasta ja mielen vapautumisesta.
Se on myös erittäin hyvä esitys luovuuden vaiheista ja
taiteen olemuksesta. Kohtasin sen jo 60-luvulla jossain
kirjassa, mutta vasta 70-luvulla se tuli tutummaksi,
kun me julkaisimme sen Aura-lehdessämme. Tarinasta
on monta versiota. Tämän teoksen sain Heidi Hautalalta lahjaksi hänen Japanin-matkaltaan. Olkoon se
johdatus näyttelyn aihepiiriin ja kokoelmaani.

MIRJA AIRAS
Mirja Airas oli olennainen osa 1970-luvulla toiminutta
taiteilijaryhmä Bellinin Akatemiaa ja siihen liittyvää
Record Singers -performanssiryhmää. Hän piti kaksi
merkittävää näyttelyä Halvoissa Huveissa 70-luvulla.
Mirjan pienistä akvarelleista tuli pian suosittuja ja
monet – mm minä – ostivat niitä.

Osa omistamistani Airaksen akvarelleista siirtyi Halvat
Huvit –gallerian kokoelman mukana Helsingin kaupungin taidemuseoon, osa ystävieni kokoelmiin. Tämän
halusin pitää. Se esittää nimetöntä miestä valtameren
ympäröimänä keskellä elämäänsä. Annoin tämän lahjaksi isälleni hänen 60-vuotispäivänään. Isän jätettyä
maailman vuonna 1999 teos palautui minulle.
Merellä on universaalinen merkitys, buddhalaisuudessa se voi symbolisoida viisautta, tietoisuuden
luonnetta. Myöhemmin Airas teki hienon sarjan pieniä
piirustuksia intialaisista aiheista, kuten Satya ja Sattva.
Niitä haluaisin vielä tähän kokoelmaani.

JUHANA BLOMSTEDT
Olen seurannut Blomstedtin taiteellista polkua 60-luvulta asti , aina hämmästyksen vallassa, niin laadukas
ja vahva hänen visionsa on. Monessa käänteessä se
on lähes mysteerinäytelmä. Kuten taiteilija itse sanoi:
“Kuva ei kerro enemmän kuin tuhat sanaa. Se kertoo
jostain muusta”.
Tietty kiehtova toiseus läpäisee hänen tuotantonsa.
Minulla ei ollut koskaan varaa ostaa Blomstedtin tauluja, mutta kun löysin nämä kaksi pientä lehteä huutokaupasta, hankin ne oitis. Olin nähnyt “ Tietäjän”
jo aikaisemmin, isompana, tauluna. Se tallentui
mieleeni; koin keräilijän kutinan ja harmin siitä, etten
saanut sitä, koska ei ollut varaa. Kun tämä teos sitten
ilmeni pienenä printtinä, iskin heti. “Tietäjä “ on
ytimekäs teos, symboli ajalle, ja tämän kokoelman
sisäiselle teemalle. On selvää, että haluaisin täydentää
kokoelmaa Blomstedtin merkittävillä teoksilla tulevaisuudessa.

Maija Albrecht
Vaihtoehtoisia tapoja nähdä, 2016
grafiikka

MAIJA ALBRECHT
Kokoelman tuorein hankinta on Maija Albrechtin pieni
grafiikanlehti . Kuva esittää lintua, joka pitää malaa - rukousnauhaa - nokassaan. Nauha jatkuu linnun
silmään ja tekee ikään kuin kierroksen linnun päässä.
Suusta silmään, silmästä suuhun, mielen kautta käy
taiteen rukous. Teoksen nimi, ” Vaihtoehtoisia tapoja
nähdä”, on osuva ja sopisi eräänlaiseksi näyttelyn
tunnuslauseeksi.

MARTTI ANTTILA
Valokuvaaja Martti Anttila on ollut useita vuosia buddhalaisena munkkina Sri Lankassa. Siellä hän on tehnyt
yhdeksän kuukauden mittaisen mietiskelyharjoituksen
luolassa.
Hän on myös kävellyt paljon Gangesin pyhissä maisemissa ja kuvannut näkymiä ja ihmisiä sekä erikoisia
paikkoja. Näihin maisemiin Anttila on tehnyt patikkamatkoja myös valokuvaaja Aimo Hyvärisen kanssa.
Palattuaan munkkielämästään Suomeen Anttila piti valokuvataiteen galleriaa Oulussa. Hän on myös esittänyt
omia valokuviaan Sri Lankasta ja Intiasta, mm. Helinä
Rautavaaran museossa. Pidin tuon näyttelyn ilmapiiristä ja hankin tämän teoksen alkusoitoksi kokoelmalleni.

RISTO CAJANDER
En tunne valokuvaajaa, mutta hankin tämän teoksen
heti, kun näin sen jossain luontokuvanäyttelyssä 70-luvulla. Valas, valtamerien tietäjä ja tuntija, on vahva
symboli mille tahansa liikehdinnällä elämän alueella.

CAROLUS ENCKELL
Carolus oli ja on pitkäaikaisin kumppanini tässä elämässä, ja olen melko varma siitä, että olemme tunteneet
toisemme jo aikaisemmissa elämissämme, lännessä ja
idässä, luostareissa ja erilaisissa kulttuuriyhteyksissä.
Heijastuksia tästä ilmenee myös kohtalonyhteydessä.
Debytoimme yhdessä vuonna 1968, ja tästä näyttelystä
on nyt mukana oleva Caroluksen nimetön serigrafia.
Siinä tuntuu tuulahdus Kreikasta. Enckellin retrospektiivisessä näyttelyssä Sara Hildénin museossa vuonna
2016 oli mukana kaksi hänen varhaista isoa maalaustaan, jotka hän antoi minulle silloin 1960-luvun lopulla,
mutta jotka sitten jouduin myöhemmin myymään
museoille.

Carolus Enckell
Budhi, 1999
guassi

Carolus oli suuri sielu. Hän oli kotonaan monessa
kulttuurikuviossa ja liikkui niissä kevyesti, suvereenisesti, aina hienosyisellä tasolla. Pitkään aikaan ei ollut
mahdollisuutta hankkia Caroluksen tauluja, vasta nyt,
eläkeläisenä, olen voinut ostaa grafiikkaa huutokaupan löytöinä.
Puna-valkoisessa serigrafiassa on paitsi poliittisia
merkityksiä myös mystiikan aineksia, jotka avautuvat tiibetiläisen kirjoituskokoelman Bardo Thödolin,
Kuolleiden kirjan, kautta. Tästä puhuimme Caroluksen
viimeisinä elinvuosina.
Kokoelman aihepiirille olennaisia teoksia ovat “Budhi”
ja “Onyx”. Niiden merkitys avautuu selkeämmin hindulaisen Advaita Vedanta - ja buddhalaisen filosofian
kautta. Niiden ytimenä on ajatus ei-dualistisesta valaistumisen tilasta. Viimeisissä näyttelyissään Enckell
liikkui itämaisten symbolien maisemassa, tulkiten
niitä vapaasti, hienovaraisesti ja tyylikkäästi.

TORGER ENCKELL
Carolus Enckellin isä, Torger Enckell, oli ensimmäinen
aito taiteilija, johon tutustuin teini-iässä näyttelyiden
välityksellä. Sittemmin tutustuin myös kulttuurisuvun
muihin taiteilijoihin ja kirjailijoihin. Carolus puhui
usein Gunnar Björlingistä, jonka Torger ja muut tunsivat. Itse en kuitenkaan silloin saanut vielä yhteyttä
hänen runoutensa ytimeen, mutta myöhemmin kyllä.
Björling on profeetta, oikukas mutta universaalinen;
hänet voi aina löytää uudelleen ja vahvistua siitä.
Tällä pienellä Torger Enckellin grafiikanlehdellä vuodelta 1928, lahja Carolukselta 60-vuotispäivälleni, on
keskeinen osa kokoelmassani. Toivoisin sen saavan
katsojan hakeutumaan Björlingin tekstien maailmaan.
Tuomas Anhavan kääntämä valikoima mietelmiä,
“Mahdollisen valtakunta “, on erinomainen johdatus
tähän. Björlingin teksteistä löytyy paljon yhtymäkohtia Zenin ja tiibetiläisen Dzogchenin teksteihin. Se ei
ole sattuma.

STIG FREDRIKSSON
Tämä hieno pieni maalaus on niitä ensimmäisiä, joita
hankin omilla rahoillani. Olin juuri aloittanut taidearvostelijana Hufvudstadsbladetissa kun Fredriksson
piti loistavan näyttelyn Taidesalongissa. Kirjoitin
näyttelystä jutun, jossa täysin spontaanisti yhdistin
Fredrikssonin maalausten ympyrät DNA-ketjuihin. Tuo
tieteellinen visio oli silloin ajankohtainen ja esillä eri
medioissa. Näin Fredrikssonin värikkäät loistavat visiot
eränlaisena lyyrisenä DNA-merenä, joka kohottaa
katsojan elämäntunnetta ja tuottaa onnea. Myöhemmin taiteilija kertoi minulle, että hän itse asiassa oli
viettänyt yhden kesän Isle of White -saarella samaan
aikaa ja samassa paikassa kuin DNA:n keksijä, jonka
kanssa hän oli myös keskustellut. Ostin tämän teoksen
Bäcksbackan galleriasta muistaakseni 500 markalla.
Tämä teos on ollut voimakkaasti vaikuttamassa Wanghiilipiirrossarjani syntymiseen. Näin Fredrikssonin
maalauksella on merkittävä paikka kokoelmassani

HEIDI HANKANIEMI
Heidin opin tuntemaan 1990-luvulla, kun hän otti
yhteyttä, koska oli kirjoittamassa kouluaineen Fluxustaiteesta. Tämä oli niin harvinaista, että oli selvä että
tässä oli erikoinen lahjakkuus. Asuessaan Norjassa hän
oli myös tutustunut tiibetiläiseen buddhalaisuuteen.
Myöhemmin Heidi opiskeli Englannissa St Martins
collegessa mm. grafiikkaa. Tämä herkkä ja viehättävä lootusaiheinen puupiirros on siltä ajalta. Teos on
myös ensimmäisiä teoksia nykyisessä kokoelmassani.
Vasta vähän myöhemmin päätin ruveta keräämään itäaiheisia taideteoksia tosissani. Ehkä tämä
teos johdatteli siihen.
Myöhemmin Heidi on ryhtynyt tekemään vapaata tekstiilitaidetta, esimerkkinä toinen teos, tyyny
jossa on tiibetiläinen symbolinen esine vajra (salama,
timantti) -valtikka, timanttiviisauden symboli. Nykyään

Heidi Hankaniemi asuu New Yorkissa, taidemaailman
ytimessä.

TARMO HAKALA
Taidemaailmamme monitoimimies, joka asui kauan
naapuritalossani. Kymmenen vuoden aikana, aina kun
tapasimme, talossa tai metsäkävelyillä, meillä oli käynnissä pitkä ja dynaaminen kulttuurikeskustelu. Tarmo
kuuluu niihin kulttuurinkantajiin, joiden yleissivistys
on niin laaja, että kunnon keskustelu syntyy melkein
mistä aiheesta vain vaikka kadunkulmassa.
Naapurina minulla oli se etuoikeus, että saatoin usein
vierailla hänen työhuoneessaan ja nähdä suurimman
osan hänen tuoreesta tuotannostaan, keskustella siitä,
ja valita teoksia, jos halusin hankkia jotain kokoelmiini. Hankin niitä, jos minulla oli hieman ylimääräistä
rahaa. Kokoelman teokset esittävät taiteilijan herkkää
liikkumista luonnon ja abstraktioiden yhtenevässä
sielunmaisemassa. Vapaan taidekoulun kasvattina
hän toimii paljolti samalla aaltopituudella kuin Juhana
Blomdstedt, Carolus Enckell, Ilkka Väätti ja Hannu
Hurme. Näin kokoelmaan rakentuu näkemyksellinen
sisäinen dialogi.
Hakala on matkustanut paljon, mm Balilla, ja jotain
idän kulttuureista on välittynyt hänen taiteeseensakin.
Olennaisin mielestäni on taiteilijan herkässä ja paikoin
loistavassa värimaailmassa.
Anekdoottina voi vielä kertoa, että Hakala oli jonkin
nettisivuston kautta selvittänyt, kuka hän olisi voinut
olla aikaisemmassa elämässä. Vastaus Tarmolle oli:
buddhalainen munkki. En ihmettele.

MARJATTA HANHIJOKI
Hanhijokeen tutustuin Bellinin Akatemian yhteydessä
70-luvulla. Pidin monesta hänen teoksestaan, jotka
liikkuivat samalla aaltopituudella kuin Mirja Airas,
Outi Heiskanen ja Inari Krohn. Tämä grafiikanlehti
kertoo siitä yhteydestä. Hanhijoelta haluaisin kuitenkin kokoelmaani lisää teoksia, mm. hänen Kiinanmatkaltaan. Ateljeevierailulla näin näitä teoksia, jotka
sopivat kokoelman todella hyvin. Harmitti kovasti,
etten voinut hankkia niitä saman tien.

SIMO HANNULA
Hannula on minulle tuttu taiteilija, hän kuvaa grafiikassaan vahvoja näkyjä, taidolla esitettyinä. Hän on
vuosikymmenien aikana ollut paljon esillä. Ei erityisesti itämaisia teoksia - joten en ole hankkinut Hannulan
niitä. Tämä teos sisältyi pakettiin, jonka löysin - hyvin
edullinen löytö – huutokaupasta. Teos
esittää visionääristä kaupunkinäkyä, jota voi tulkita
myös buddhalaisuuden kautta. Olennaista on nähdä
kuva olemassaolon verkostona, valon tuottamana
energiakenttänä, dramaattisena, mutta myös hieman
kaoottisena. Eräässä tiibetiläisessä dharma-tekstissä
(Jigme Lingpa, “ The City of illusions”), puhutaan myös
”kaupunginkokoisesta harhasta”.

OUTI HEISKANEN
Outi Heiskanen on tavallaan koko näyttelyn aihepiirin
isoäiti. Vanha sielu, joka melko varmasti on aikaisemmin elänyt Tiibetissä ja muualla idässä. Jo varhain
1960-luvulla hän matkusti Intiaan, osana suomalaisten indologien arkeologista projektia . Myöhemmin
hän on matkustanut Tiibetiin ja vienyt oppilaitaan
sinne. Tiibetissä hän on ollut kiertämässä pyhää
Kailas-vuorta.

Outin graafisessa maailmassa on paljon vaikutteita
ja heijastuksia näistä yhteyksistä. Olen ollut Heis-fani
kauan, lähes Halpojen Huvien ajasta alkaen. Ensimmäisessä kokoelmassani oli noin 30 grafiikan lehteä,
jotka sitten menivät Helsingin kaupungin taidemuseon
kokoelmiin. Ne olivat sen jälkeen esillä mm. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpisen työhuoneessa –
nurkassa.
Joitakin möin myös Heidi Hautalalle , joka pitää niitä
edelleen seinällään. Outista tuli ikoni.

Kuvan rumilus jalokivineen viittaa viisauden haltijaan.
“The ugly one with the jewels” - “Den fule med juvelerna“. Tämä tuo mieleen myös runoilija Gunnar Björlingin. Myös Tove Jansson liikkuu silloin tällöin näillä
aaltopituuksilla, erityisesti “Taikurin hatussa”. Voin olla
sitä mieltä, että myös Tove Janssonissa on buddhalaisuutta, tiibetiläisiä kaikuja. Marianne Backlen kirjoitti
tästä mainion artikkelin Uuden Ajan Aura-lehteen
(5/1979) .

TOPI HEISKANEN

Outi Heiskanen
Kaukaisia vieraita, 1982
grafiikka

En kartuttanut tätä osastoa kuitenkaan, ennen kuin
eläkeläisenä aloitin tämän uuden kokoelmani. Tunsin
Outin ateljeemaailmaa ja tuotantoa melko hyvin,
joten pyysin häneltä mahdollisuutta käydä läpi hänen
arkistojaan, tavoitteena löytää teoksia, jotka sopisivat
parhaiten tähän teemakokoelmaan. Outi suostui, ja
löysin nämä 5 lehteä. Jokainen kiteyttää jonkin tarinan, jota voisin avata.
“Kaukaisia vieraita“ esittää kyllä perustilanteen hyvin.
“Siva” on ikoni. “Pitsiä” voisi tulkita buddhalaisen keskitien filosofian kautta, jossa olemassaolo ymmärretään keskinäisten riippuvuussuhteiden ilmentymänä.
“Kristalliluola “ viittaa sen nimiseen luolaan Tiibetissä.

Kalligrafia on hieno ja tärkeä taito idässä – Japanissa
ja Kiinassa. Lännessä heijastuksia näkyy modernissa
taiteessa, mm. tachismissa, informalismissa ja abstraktissa ekspressionismissa. Ehkä tämän yhteyden kautta
haltioiduin Topi Heiskasen kalligrafisista harjoituksista,
aina kun ne olivat esillä Outin ja Topin yhteisissä näyttelyissä. Vakavalla mielellä tehtyjä tyyliharjoituksia,
tavoitteena kehittää uutta kirjoitussysteemiä - mutta
jokin piirre niissä sai minut aina niin poikkeuksellisen
hyvälle tuulelle, että halusin Topin teokset mukaan
kokoelmaani. Erityisesti “48 täydellisen erilaista
o-kirjainta” peilaa omaa buddhalaista symbolimaailmaani - ehkä harhojanikin! Ehkä siksi pidän niistä niin
paljon.

HANNU HURME
Vapaan taidekoulun käynyt saman kunnan asukas,
johon tutustuin Tarmo Hakalan kautta. Hurme oli
esittänyt sarjan maalauksia Kiskon kivimakasiinin kesänäyttelyssä. Kun hän myöhemmin sai tietää minun
kokoelmastani, hän halusi lahjoittaa viisi teosta siihen.
Otin ne mielelläni mukaan.

AIMO HYVÄRINEN

PETER HÖIJER

Aimo Hyvärinen on valokuvaaja, filmintekijä ja vaihtoehtoliikkeen veteraani, jonka valokuvia on usein
nähty alan julkaisuissa. Amin ja Jouko Vatasen kanssa
olemme tehneet kaksi dokumenttielokuvaa, toisen Olli
Lyytikäisestä ja toisen, joka on lähempänä kokoelman sisäistä teemaa, Sangharakshitan haastattelun
buddhismista, taiteesta ja unista ym. Jälkimmäisestä
on julkaistu myös kirja, “In the realm of the Lotus”.
Hyvärisen laajasta valokuvatuotannosta poimin tähän
yhteyteen otoksia hänen Varvas-sarjastaan. Hän
kävelee paljon, kuten minäkin. Käveleminen on hyvää
mietiskelyä - mieli ankkuroituu jalkoihin ja varpaiden
olemukseen. Näen Amin jotenkin intialaisena olentona, ehkä sadhuna, joka vaeltanut Intian pyhällä
maaperällä ehkä monessakin elämässä. Tässä elämässä hän on äskettäin tehnyt pitkän kävelymietiskelyn
Martti Anttilan kanssa. Niinpä jalat ovat aiheena
näissä kokoelman teoksissa.

Asuessani Tukholmassa 1970-luvulla kävin makrobioottisen ruoanlaiton kurssin silloisen naisystäväni
Maya Eyzinin kanssa. Toin sittemmin tuon opin Suomeen kirjoittamalla artikkelisarjan aiheesta Hufvudstadsbladetiin. Pidimme näyttelyn makrobiotiikasta
Halvoissa Huveissa vuonna 1973. Se oli menestys ja
johti myöhemmin Kasvisravintolan perustamiseen.
Tähän liittyen yin-yang -symbolilla on tärkeä rooli
elämässäni. Minulla on vielä Mayan yin-yang -juliste
Halpojen huvien näyttelystä. Tämän emaliteoksen
sain myöhemmin Mayalta. Teoksen on tehnyt hänen
myöhempi poikaystävänsä Peter Höijer.

ESA HYVÄRINEN
Törmäsin Hyvärisen taiteeseen gallerianäyttelyssä
vuonna 2009, jolloin seurassani oli myös balettitanssija Ulla-Mari Mäkelä, jalkojen erikoistuntija. Näyttelyn aihe oli jalat, esillä oli sikermä kevyitä akvarelleja
jaloista, tulkintoja ja muunnelmia. Pidimme näyttelystä ja hankimme kaksi teosta saman tien. Taiteilija
harrastaa itämaisia kamppailulajeja, joissa jalkojen
merkitys on suuri.

LARS JOHANSSON
Lars Johanssoniin tutustuin kasvisravintola Kasviksen
aikoina, jolloin hän toimi siellä vastaavana toimitusjohtajana. Myöhemmin Johansson tuli tunnetuksi
bestseller-ruokakirjojen tekijänä sekä kustantajana,
astrologina ym. Myöhemmin hän piti pientä New Page
-galleriaa ja maalasi myös itse. Meillä on ilmeisesti
jokin vahva kohtalon yhteys, rinnakkaiselämä, vaikka
emme ole ollut yhteydessä pitkään aikaan.
Tämän maalauksen, “Buddha suomalaismetsässä “
hän antoi minulle, hieman yllättäen. Olen pitänyt sen
kokoelmassani kaikki nämä vuodet, sinetiksi. Maalaus
on vahva ja täyteläinen, täynnä väkevää vihreää ja
hehkuvaa punaista.

SEIJA JOUHKI
Seija Jouhki on taiteilija, joka on kulkenut henkistä
polkua kauan, eri yhteisöissä. Buddhalaisuuteen hän
tuli 90-luvun lopussa. Dharma- harjoituksiinsa hän on
liittänyt tavoitteen maalata ainakin 108 Buddha-kuvaa.

Seija Jouhki
Buddha Amitabha
2004
öljy kankaalle

108 on useissa aasialaisissa traditioissa merkittävä
luku. Jouhki on tehnyt jo noin 20 versiota. Tämä valikoima on siitä.

BEATA JOUTSEN
Beata Joutsen oli Outi Heiskasen oppilas Kuvataideakatemian aikoina ja oli mukana Heiskasen
Tiibetin-matkalla. Jokin sielunyhteys Kaukoitään
näkyy Joutsenen tuotannossa usein. Ensimmäinen teos kokoelmassani, salamanteri Madagaskarteoksessa voidaan tulkita yleismystisenä symbolina.
Toinen hankinta, iso “Kaksi tiikeriä“ viittaa jo selvästi
aasialaiseen kulttuuriin. Tämän jälkeen Joutsen on
tehnyt sarjoja mm. perhosista ja muista itämaisista
aiheista, jotka kevyesti, herkästi ja vapaasti viittaavat
Japaniin ja muihin Aasian kulttuureihin. Tavoitteena
on täydentää kokoelmaani tällaisilla teoksilla vielä.

KIMMO KAIVANTO
Tutustuin aloittelevana taidearvostelijana Kimmo Kaivantoon jo 1960-luvun puolessavälissä, jolloin hänellä
oli pari huomiota herättänyttä näyttelyä Artekissa.
Kirjoitin niistä, ja vielä isommin hänen suuresta “Sormet pelissä“ -näyttelystään 1970 luvun alussa Amos
Andersonin taidemuseossa. Käänsin hänen tekstejään
ruotsiksi ja sain tämän serigrafian kiitokseksi. Se säilyi
pitkään kotonani seinällä. Olimme yhteydessä silloin
tällöin vuosikymmenien aikana. Kaivannon taide
keskittyy väkevästi länsimaiseen maailmaan ja sen
ristiriitoihin.
Jotkin teokset ovat kuitenkin hyviä symboleja henkisestä tilanteestamme, esimerkiksi hieno maalaus
“Kun meri kuolee”. Vaikka taiteilija ei tietoisesti ole
projisoinut siihen henkistä sanomaa, kuvaa voi hyvin
tulkita sen kautta. Piilosanoma on egon kuolema
(viimeinen lumpeenkukka) suhteessa mereen.
Niinpä grafiikanlehti tästä teoksesta sopisi hyvin kokoelman aihepiiriin ja kudelmaan

TEEMU KANGAS
Monta vuotta sitten pidin esitelmän taiteesta ja
henkisyydestä Kuvataideakatemiassa. Puheeni jälkeen
ilmaantui muutama opiskelija, jotka halusivat keskustella kanssani. Yksi heistä oli Kangas, joka teki
vaikutuksen vakavuudellaan. Kävi ilmi, että Kangas on
harjoittanut Zeniä jo pitkään. Niinpä päätin hankkia
jotain kokoelmaani. Kun näin, miten paljon kypsiä,
laadukkaita teoksia hänellä oli, hankin saman tien viisi.
Kaikki erilaisia, kaikki hyvin itämaisia. Tästä hankinnasta olen vieläkin iloinen.

Kangas, Teemu
Nimetön
tussilaveeraus

IRMA KANON

PENTTI KASKIPURO

Irma Kanon (Lahtinen) on pitkäaikainen ystävä, sisarsielu, kosminen kumppani, johon minulla on tietty
kokonaisvaltainen kohtalonyhteys. Sellainen rakentuu
monessa elämässä. Irma on melko varmasti elänyt
monta elämää Aasiassa, niin luontevasti ja vahvasti
tuo itäinen viritys on mukana hänen taiteessaan.
Taitelijana hän on oman sisäisen tiensä kulkija, joka
onnistunut luomaan hyvin omalaatuisen ja herkän
kuvamaailman omalaatuisten symbolien ja herkkien värisävyjen kautta. Olen usein ihmeissäni, vähän
ärtynytkin, kun näille arvoille ei saa näkyvyyttä tai
ymmärrystä ja vastakaikua suomalaisessa taidekentässä ja mediamaailmassa.

Kaskipurosta olen kirjoittanut monta isoa artikkelia
vuosikymmenien virrassa aina muistokirjoitukseen
saakka. Tunsin hänet hyvin ja pidin hänen taiteestaan
paljon, niin kuin monet taidemaailmassamme. Mestari K oli hyvin suomalainen, vakava ja realistinen, työn
taitaja, ja olisi varmaan voinut innostaa aikamme
“patriootteja”, jos perustaidetta olisi tarvittu. Kirjoituksissani nostin kuitenkin esiin Kaskipuron kontemplatiivista puolta, enemmän Kaukoidän kautta, kuin
käsityöläiskiltojen yhteydessä Euroopassa harrastetun
mystiikan. Kaskipuron koulu mestarigraafikoineen
voidaan hyvin nähdä siinä valossa. Vastineeksi sain
taitelijalta monta hienoa grafiikanlehtiä, jotka sitten
menivät Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmiin, kun ensimmäinen kokoelmani päätyi sinne.
Kauan minulla oli muistona menneisyydestä vain yksi
teos, tämä, jossa on kolme ja puoli sipulia. Se riitti
minulle pitkään ravinnoksi.
Kun mestari sitten jätti näyttämön, ja tuli muistokirjan aika, olin mukana kirjoituksella. Palkkioksi sain
toisen teoksen, kokoelman toisen Kaskipuron, mestarin viimeisestä sarjasta. Teoksella on oma erityinen
paikka ja keskeinen merkitys tälle kokoelmalle, sen
sisäiselle tarinalle.

ANNA KOLEHMAINEN

Irma Kanon
Nimetön
2008

Anna Kolehmainen on tuore löytö Helsingin taidelainaamosta. En tiennyt hänestä mitään etukäteen. Näin
tämän teoksen satojen muiden teosten joukossa,
ja tiesin heti, että tuon haluan kokoelmaani. Syvän
sininen taivas, vesi, jossa valkoiset lumpeenkukat johtavat lähteelle, ehkä kosmokseen. Muissa teoksissaan
taiteilija on kuvannut myös valaita. Puhdasta aitoa
mystiikkaa. Myöhemmin selvisi, että Kolehmainen
harrastaa ja opettaa joogaa. Myös tämä teos kaipaa
täydennystä tähän kokoelmaan.

Jarmo Kukkonen
Bagoda
2001
öljy

OLLI KORTEKANGAS

KRISTIAN KROKFORS

Tämä teos on hieman erikoinen. Kun vuonna 1980
teimme Uuden Ajan Auran erikoisnumeroa musiikista,
pyysimme joiltakin alan merkkitaitelijoilta kontribuution, artikkelin tai muuta. Kortekangas, nousevan
polven säveltäjä, lähetti tämän teoksen ilman mitään
selitystä. Hyväksyin sen empimättä, koska se liittyi
John Cagen, Nam June Paikin ja muiden taiteilijoiden
vastaaviin Zenin hengessä tehtyihin eleisiin. Arvelin,
että myös Kortekangas oli tietoinen tästä yhteydestä.
Niinpä tämä piirustus istuu hyvin tähän asiayhteyteen.
Kerran, jos toisenkin.

Olen seurannut Krokforsin huikeaa visiota jo yli kolmekymmentä vuotta ja myös kirjoittanut siitä monessa
yhteydessä. Taiteilija on tunnettu pitkistä sarjoista
visionäärisiä kaupunkeja, puutarhoja ja vuoristoja.
Mielikuvamaailmalla ei näytä olevan loppua, kaikki on
nähty ikään kuin avaruudesta käsin — sekä ulkoisesta
että sisäisestä avaruudesta. Niiden yhdistämisessä
taitelijan ydinsanoma elää. Vuoristonäkymät voisivat
olla Himalajalta tai Kiinasta, esimerkiksi Wutai Shan.
Jokin Krokforsin myyttinen vuoristo olisi paikallaan
tässä yhteydessä. Kokoelman teos on hieman poikkeuksellinen, Koivu ja Tähti, myyttisessä skaalassa
esitettynä. Tähti voisi viitata Kiinaan, ainakin mielessäni. Luin Edgar Snow’n teoksen “Red Star over China” jo
1960-luvulla.

INARI KROHN
Jos etsitään esimerkkiä monikulttuurisesta taiteilijasta
Suomen sodanjälkeisestä kuvataiteesta, Inari Krohn
on varmaan parhaimpia esimerkkejä. Hänkin tuntuu
olevan vanha sielu, tietäjien sukua, joka vie sisäisen
näytelmänsä kuviin ja teksteihin.
Pitkäaikainen ystävyys- ja vuorovaikutussuhteemme perustuu johonkin kohtalonyhteyteen. Kirjoitin
varhain haltioituneen artikkelin taiteilijan debyyttinäyttelystä Artekissa 1968, ja olen seurannut hänen
taiteellista taipalettaan siitä lähtien. Kokoelmassani on
monta teosta hänen tuotantonsa eri vaiheista. Useissa
teoksissa on jokin selvä yhteys itämaisiin kulttuureihin:
intialaiseen tanssiin, nepalilaiseen vuoristoon, japanilaiseen puutarhaan, kalligrafiaan. Jokaisella on oma
tarinansa, johon sopii jokin itämainen teksti tai runo.
Itse kuvat ovat kuin runoja, herkkiä tiivistelmiä jostain
syvemmästä tuntemuksesta. Ne merkitsevät myös oivalluksen hetkiä henkisessä kasvussa. Siinä Inari Krohn
on tärkeä taiteilija, mestari K:n jalanjäljissä, mutta
enemmän puutarhurina ja tarunkertojana.

JARMO KUKKONEN
Jarmo Kukkonen on hyvin perinteinen taidemaalari.
Hän on myös säännöllinen Intian-kävijä ja henkinen
harjoittelija, etten sanoisi kilvoittelija, joka myös vie
polkunsa vaiheineen suoraan maalauksiinsa. Tämä on
edelleen poikkeuksellista Suomen taidemaailmassa ja
ansaitsee kaiken kunnioituksen juuri siksi.
Löysin tämän taiteilijan Irma Kanonin välityksellä, ja
vakuutuin alusta pitäen hänen ainutlaatuisesta merkityksestään. Hankin oitis ensimmäisen teokseni, ja
täydensin kokoelmaa aina, kun oli mahdollista.
Kukkosen läpimurtonäyttely oli 108 teoksen sarja
henkisen polun vaiheista TM- galleriassa vuonna 2015.
Tästä näyttelystä on hankittu nyt esillä oleva neliosainen teos. Se esittää mietiskelijän sielunmaisemaa ja
vaiheita mieleenpainuvalla voimalla. Klassikko syntyessään, jos uusi kulta-aika koittaa Suomessa.
Tätä mahdollista vaihetta ennakoi ehkä pieni maalaus
tuoreesta Om-sarjasta.

LAURI KUPARINEN

HARRI LARJOSTO

Valokuvaaja, valokuvaliike Tunnin kuvan vastaava hoitaja, johon tutustuin paremmin, kun kehitin ja tulostin
“Brancusi study” -valokuvasarjaani Moderna Museetin
kokoelmia varten. Siinä työssä Lauri oli korvaamaton
taitaja, tavallaan myötätaiteilija. Kävi ilmi, että hän
kuvaa itse. Kun näin, että hänen valokuvissaan oli selvästi kontemplatiivinen katse, hankin häneltä saman
tien kolme herkkää teosta.

Larjoston uraa olen seurannut tiivisti lähes alusta asti
1980-luvulta. Hänen valokuvissaan on paljon erilaisia
merkityksiä muutenkin, mutta valitsin tämän mietiskelykuvan kokoelmaani. Larjoston valokuvassa voi
nähdä erään mietiskelyn tason: tietyt olennot ovat
niin varauksellisia , tai vastustustavat henkistä elämää
niin perusteellisesti, että he eivät edes kastu, vaikka
mietiskelisivät valtameren pohjalla!

MIKKO KURENNIEMI
Elämäntyönsä lähinnä lavastajana tehnyt idänmatkaaja Tero Kiiskisen ja Ralf Forsströmin tyyliin. Piirsi
paljon ja maalasi myös nuoruudessaan. Julkaisimme
Uuden ajan Aurassa Mikon päiväkirjaa hänen tuoreesta Intian-matkastaan. Nämä kaksi teosta ovat siltä
ajalta. Shiva näkyy keskellä kollaasia, muistuttamassa luovuuden tanssista: maailma hajoaa ja jäsentyy
lakkaamatta. Pieni herkkä piirustus taas tuo mieleeni
näkymän Gangesin rannasta, ehkä muisto aikaisemmasta elämästä. Myöhemmin Mikko teki lavastuksen
Helsingin kaupungin taidemuseon suureen Athosnäyttelyyn. Kuva Dharma Bums- yhtyeestä on myös
Mikon käsialaa.

HANNU LAHTINEN
Intian-matkaaja, joka innostui siinä määrin näkemästään, että opetteli itse kypsässä iässä maalamaan intialaiseen tyyliin, ihan hyvällä tuloksella. Lahtinen piti
Hagelstamilla pari näyttelyä, joista pidin kovasti. Olisin
hankkinut muutaman taulun, mutta siihen ei ollut
varaa kalpealla 90-luvulla. Olen intialaisen musiikin ja
myös tanssin ihailija, joten hankin tämän työn heti kun
siihen oli mahdollisuus. Tätä Hannu Lahtisen osastoa
täydentäisin mielelläni vielä

Harri Larjosto
Aqua
2005
valokuva

SEBASTIAN LINDBERG
Tämän teoksen löysin minulle silloin vielä tuntemattoman Lindbergin yksityisnäyttelystä. Tajusin heti, että
hän on osittain samalla aaltopituudella, idän tuntumassa. Valitsin tämän teoksen kokoelmaani osittain
henkilökohtaisista syistä. Olen kiinalaisessa horoskoopissa apina, joten voin samaistua tähän kuvaan. Olen
myös epävarma, koska kuvan hirviötä en tunne. Ehkä
se on suojelija, joka “esiintyy pahana, kun pyrkimys on
mitä parhain” - suojella dharmaa esimerkiksi. Kiinan
mytologiassa apinalla on keskeinen rooli, mistä tarina
Apinakuninkaasta kertoo. Itse Mao tse tung viittasi
siihen lausuessaan: “Kun viidakossa ei ole tiikeriä,
apinasta tulee kuningas. Minä olen tuo apina.”

MAIJA LIPSANEN
Näin hänen ensimmäisen näyttelynsä galleria Brondalla ei niin kovin kauan sitten. Lipsanen on opiskellut
Kiinassa, ja hän esitti kokoelman maisemamaalauksia,
jossa kiinalaiset vaikutteet näkyivät hyvin. Hankin vain
miniatyyrin, symboliseksi alkuhankinnaksi, mutta päätin, että hankin lisää kun on mahdollisuutta.

OLLI LYYTIKÄINEN
Olli Lyytikäinen oli minulle läheisin – ja merkittävin – tuntemistani taiteilijoista. Viisitoistavuotisen
intensiivisen luovan kanssakäymisemme aikana opin
tuntemaan hänen tuotantoaan perusteellisesti. Olli
oli tavannut Krishnamurtin nuorena, mutta ei suuntautunut tälle henkiselle tielle. Hän oli jopa ollut teiniikäisenä Krishnamurtin luennolla Lontoossa, jossa
Krishnamurtrin autonkuljettaja oli ihastunut häneen ja
pyytänyt mukaan kyytiin, mihin Olli kuitenkaan ei lähtenyt. Keskustelimme monista aiheista, kuten zenistä.

Saatoin sanoa aiheesta jonkin muka näppärän sanonnan tai vitsin, tyyliin “Miten järkätä jätkille satorit?“
Mihin Olli piirsi vastaukseksi jonkin poskettoman
pikku piruetin - “Ai, tarkoitatko sä jotain tällaista?”
Minulla oli melko pieni mutta korkeatasoinen kokoelma Ollin teoksia, kuvia mm. Jeesuksesta, Steinerista,
Bretonista ja muista mystisistä hahmoista. Teokset
ovat nyt museokokoelmissa. Jäljellä on vain tämä
piirustus, joka putkahti esiin penkoessani lajittelematonta paperikasaa arkistossani. Sillä on merkitystä
monella tasolla. Se kuvaa Ollin nuoruuden ystävää ja
kämppäkaveria Jukka Hännistä. Mutta sisäisen ilmeen
voi sanoa tulevan vanhoista Zen-kuvista. Olli selasi
usein kiinnostuneena kirjojani Zenistä ja kuvat tallentuivat varmasti hänen mieleensä, niin kuvakeskeinen
hänen maailmankuvansa oli. Hän on melko varmasti
nähnyt kuvan Zen-mestari Tokusanista, jonka ilme
heijastuu tässä teoksessa.
Kokoelman toinen teos on tšekkiläistä kapakkatappelua esittävä juliste, johon Olli lisäsi oman signeerauksensa ja terävän aforismin: “Aina alussa!“, joka kiteytti
silloista ajan henkeä taidemaailmassa, Halvoissa
Huveissa, Elonkorjaajissa ja muuallakin. Toivon että
voisin tulevaisuudessa vielä täydentää Lyytikäis-kokoelmaani.

J. O. MALLANDER
Mallanderin omat teokset ovat minimalistisia eleitä,
ajatuksen ja oivalluksen sytyttäjiä. Tärkeää on idea ja
sen kipinöinti katsojan mielessä, ei niinkään taideteos uniikkina esineenä. Käsitetaiteen juuret ovat
1900-luvun modernismissa, mutta 1960- ja 70-lukujen
Yhdysvaltojen ja Euroopan nykytaiteessa siitä tuli yksi
keskeisimpiä ilmaisukeinoja.
Tämän taidesuunnan varhaisimpia vaiheita Suomessa edustavat näyttelyssä kuusi teosta Mallanderin
debyyttinäyttelystä, jonka hän piti yhdessä Carolus
Enckellin kanssa TM-galleriassa vuonna 1968. Kesken

J. O. Mallander
Ajatusviiva Eduskuntatalon yllä
1971

jäänyt rakkauskirje sisältää olennaisimman, se
on täydellinen blueprint tietystä hetkestä, uudenvuoden aaton jälkeinen blues. Warhol Poem
-teoksen surullinen runo on sitaatti Village Voice
–lehden uutisesta Warholin kuolemasta. Taiteen
ja kulttuurin suuret nimet on kirjoitettu käsin,
jatkuvana assosiaatiovirtana – ajatusketjun alku
ja päätös on yhdysvaltalaistaiteilija Robert Rauschenberg. Passianomus ei kenenkään maalle
läpäisi hallintokoneiston ja toi taiteilijalle oikean
passin.
Paperiveistoksissa yllättävä yksinkertainen
visuaalinen ele, Letraset-tarrakirjaimien yhdistäminen valokuvaan, loihti maisemaan sijoittuvia
kuvitteellisia monumentaaliveistoksia.
Mallanderin myöhemmissä teoksissa äärimmäisen yksinkertaisista peruselementeistä on toistamalla saatu aikaan uusia rakenteita. Wang-sarjan
piirustuksissa piirustushiilen pyörteet paperilla
tuottavat uusia universumeja. Valkoisista tiilistä
koostuvia Kohti puhdasta maata –installaatioita
Mallander on toteuttanut useissa paikoissa,
mm. Rauman taidemuseon pihalla vuonna 1989.
(Teksti: Janne Koski)

MARKUS MEYER
Sukulainen ja sukulaissielu taiteilijana. Uudella
sukupolvella valokuvaaminen on itsestään selvä
osa elämäntyyliä, ja Markuksella on jo mittava
tuotanto tallennettuna. Monena vuonna hän on
tehnyt kalenterin, jossa pääosassa on Cosmokoira. Hän on viettänyt äskettäin pitkän ajan
työasioissa Intiassa. Matkalta on runsas valokuvasato, jota ei vielä ole esitelty näyttelyissä.
Hän vieraili myös Kiskossa, ja kuvasi maisemia,
kaivoksen raunioita sekä myös tämän kiviasetelman pihallani: kolme pyöreä kiveä päällekkäin.
Esikuvana teokselle toimi varmasti Arte Povera

ja japanilainen kiviestetiikkka, Calle Strömin ja
Keiji Uematsun teokset Halvat Huvit -gallerian
näyttelyistä, joten Markuksen valokuvat sopivat
hyvin kokoelmaani. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että niin kauan kuin kivet pysyvät pystyssä
asetelmana pihallamme, maailmassa vallitsee
tasapaino, eikä järistystä ole tulossa. Sen verran
muumi on hyvä olla.

REIJO MÖRÖ
Reijo Mörö on kiinnostunut itämaisesta
ajattelusta ja hän on teoksissaan käsitellyt
aasialaiseen kulttuuriin liittyviä aiheita. Hän on
perehtynyt myös perinteiseen kiinalaisen lääketieteeseen ja tekee mm. akupunktiohoitoja.

PEKKA NEVALAINEN
Vanha sielu hänkin, johon minulla on selvä
kohtalonyhteys. Nevalainen esiintyi jo varhain
Halvoissa Huveissa Aino-näyttelynsä muodossa, ja myöhemmin Record Singersin / Bellini
Akatemian kuvioissa. Jokin yhteys tiibetiläiseen
kulttuuriin ilmeni selvemmin taiteilijan seuraavassa vaiheessa, josta kokoelman valokuva kertoo. Myös Nevalaisen osastoa voisi kartuttaa,
mm. marimekko-zen -aiheisesta sarjasta. Siihen
viittaa Tähän näyttelyyn on hankittu iso itämaistyylinen teos, vapaasti pudotettuja tussipisaroita, jotka muodostavat ympyräkuvion kankaalle.
Siinä on Pollockia, Zeniä ja Marimekkoa.

EVA OLSONI
Etäinen sukulainen, aikoinaan tunnettu taiteilija, jota en koskaan tavannut. Hän lähti
Yhdysvaltoihin joskus 1960-luvulla, eikä häntä
näkynyt paljon Suomessa sen jälkeen. Anna
Pauliina Eklöf järjesti joitakin vuosia sitten
Olsonin pienen muistonäyttelyn Porvoossa.
Keskeinen teos on perintöä vanhemmiltani. He
tunsivat taiteilijan hyvin ja viettivät yhteisen
illan kotonamme päivää ennen lähtöä. Teos,
akvarelli kaupunkinäkymästä, kuvaa tuota lähdön tunnelmaa. Teokseen on yhdistetty kirje,
joka kiittää ja kertoo tunnelmista lisää. Kun
Olsonin pieni piirustus Floridasta myöhemmin
tuli Hagelstamin huutokauppaan, hankin sen
kokoelmaani.

TEIJA OKKONEN

Pekka Nevalainen
Nimetön
valokuva

Tutustuin Okkoseen Kasvisravintolassa, missä
hän työskenteli 70-luvulla. Vähän myöhemmin
hän matkusti Tiibetiin ja kirjoitti lyhyen jutun
siitä vaihtoehtolehteemme. Okkonen opiskeli
myös keraamikoksi, joten hankin nämä kaksi,
hyvin alkukantaista myyttistä munaa kokoelmaani.

ANTTI OJALA

HELI PENTTINEN

Kollega 70-luvulla. Tämä teos on taiteilijan
lahja 60-vuotissyntymäpäivänäni. Kolmisarvinen kauris sopii hyvin kokoelman symboliseen
eläintarhaan.

Heli Penttinen tuli tunnetuksi 1980-luvulla.
Hänen taiteesta oli helppo pitää, joten myös
minä pidin siitä. Hankin tämän pienen grafiikanlehden kokoelmaani jo silloin, ja olen pitänyt
sitä esillä, ikkunana toiseen maailmaan, mayakulttuuriin.

CAROLINE PIPPING
Caroline Pipping oli paljon esillä 1980-luvun
taidebuumissa, kuten Penttinenkin. Caroline oli
viettänyt aikaa Intiassa, ja vaikutteet näkyivät
maalauksissa. Hiljaisemman vaiheen jälkeen
taiteilija nousi laajempaan tietoisuuteen uudelleen 2000-luvulla, jolloin hän piti tuoreen ja
erikoislaatuisen näyttelyn Lasipalatsissa. Hän
oli loihtinut esiin tuhat Buddhaa, jotka täyttivät gallerian seinät täysin. Ne olivat guasseja,
postikortin kokoisia, ilmeisesti aika nopeasti
ja spontaanisti maalattuja. Koko konsepti oli
henkinen kvanttihyppy, “an act of faith”. Itse
olin aivan ällikällä lyöty taiteilijan rohkeasta
vedosta. Hankin paikan päällä kolme pientä
buddhaa kokoelmaani, sinetöimään taiteilijan
jaloa pyrkimystä.

ERKKI PIRTOLA
Pirtolaan törmäsin Halvat Huvit –gallerian yhteydessä, missä hän esiintyi omalla näyttelyllä
kahdesti. Ne olivat hyvin omaperäisiä näyttelyitä, mutta tuntuivat raikkailta vaihtoehdoilta
1970-luvulla. Sittemmin kuvia alkoi vyöryä esille
kaikilta tajunnan tuuteilta, pidäkkeettömänä
tulvana. Esityksillä oli kuitenkin koossapitäviä
teemoja, joskus ajan hermoon porautuvia,
kuten mainiossa Auto-sarjassa. Kirjoittajana
Pirtola oli aktiivinen ja kiinnostava, uutta luovan
kielenkäyttönsä takia ja tärkeänä vaihtoehtojen
esiintuojana. Taidekriitikkona Ilta-Sanomissa
hän oli usein sekä osuva että terävä. Enemmän kuin itämaiseen ajatteluun Pirtola perusti
taiteensa yleisempään myyttiseen maailmaan,
mutta oivalsi hyvin esimerkiksi John Cagen
sanomaa. Kun hän rupesi tallentamaan kaikkea myös videolle, syntyi ”joka-paikan-Pirtola“
-efekti, kuten käy myös muille tässä pienessä
kulttuuripiirissämme. Ja vyöry vain jatkui. Alkoi
olla työläistä seurata hänen tajunnanvirtaansa, joten luovuin siitä, kun meininki meni liian

groteskiksi. En tarvinnut sitä enää. Mutta annos
pirtolaa tekee kyllä hyvää kenelle tahansa.
Aikaisemmassa kokoelmassani oli muutama
väkevä työ, jotka nyt ovat HAMissa. Tähän otin
mukaan vain yhden, hieman vinon muotokuvan
itsestäni pylväspyhimyksenä, jonka pylvästä
kaunaiset kollegat sahaavat poikki. Totta ehkä
toinen puoli.

TIMO PYHÄLÄ
Vaihtoehtokulttuurien veteraani, mm. muusikkona ja ufotutkijana Nykyään hän on erikoistunut kivien maailmaan. Luonnonkivistä hän hioo
hienoja pienoisveistoksia. Niitä hän on esitellyt
jo monessa gallerianäyttelyssä. Ostin tämän yinyang -kiven kokoelmaani, johon se sopii kuin
nalli kallioon, vai miten se nyt sanottaisiin?

HANNELE RANTALA
Hannele Rantala on tunnettu valokuvaaja
mm. Helsingin Sanomista. En tuntenut häntä
aikaisemmin, ennen kuin hankin tämän pienen
miniatyyrin, “Kappale taivaasta“, Hannelen
samannimisestä näyttelystä. Se oli nopea impulssiosto, mutta tuntui hyvältä idealta. Teos ja
tyyli kaikui Yoko Onoa, jonka Zen-minimalismi
jaksaa kiehtoa vieläkin.

LEO RUUSKANEN
Elonkorjaajien myyttinen jäsen tai sivupersoona, jota kukaan ei ole koskaan nähnyt, mutta
joka silti elää, huhujen mukaan jossain Intiassa.
Tuotanto on suppea ja se on jo kartoitettu ja
esitetty kokonaisuudessaan, näin luultiin. Jostain kellarista löytyi kuitenkin muutama vuosi
sitten tämä uusi, tuntematon, Ruuskanen. Sain
sen 70-vuotissynttärilahjaksi, koska tiedettiin,

että Ruuskanen on aina kiehtonut minua. Kun
tässä on sekä Warholia, Marilynia että ananasta, niin jokainen kokkikin tietää, että sekoitus
on varmasti hyvä, se on oikeaa taidetta!

mielen tasoa. Oli vaikea valita vain yksi tuosta
korkeatasoisesta sarjasta, mutta päädyin tähän.
Mielessäni se esittää Himalajan näkymiä, mutta
kävi ilmi, että esikuva on dolomiiteilta. Olisi
voinut olla myös Kilimanjaro, jota Gallen-Kallela
maalasi samaan tyyliin. Näyt ovat universaaleja.

KIMMO SARJE
Pienimuotoinen teos Sarjen erikoisesta, melko
suppeasta, kuvatuotannosta. Assosiaatiot
menevät poptaiteeseen, totaalidemokratian
kritiikkiin ehkä, tai vaikkapa “Hymyn maahan”
– missä se sitten sijaitseekaan. Jokin yhteys
itämaihin kyllä on; Sarje on tehnyt myös piirustuksia Intian-matkaltaan. Ehkä kokoelmani täydentyy myöhemmin niillä. Sarje on kirjoittanut
mittavan artikkelin Tero Kiiskisen luettelokirjaan
Porin Taidemuseon julkaisusarjassa. Kiiskinen
keräsi valtavan esinekokoelman lukuisilla Aasian
matkoillaan. Kokoelmaa esiteltiin Kiiskisen, Outi
Heiskasen ja Jukka Miettisen Mesopotamiasta
Singaporeen -näyttelyssä Amos Andersonin
museossa vuonna 1977.

Tuomo Saali
Nimetön
2007
öljy

TUOMO SAALI
Tämän taiteilijan näyttelyitä olen seurannut jo
kauan, ja aina pitänyt näkemästäni. Saali on
poikkeuksellisen positiivinen näkijä, joka ui
suvereenisti eri kulttuurien sielunmaisemissa.
Kun näin hänen vuoristoaiheiset maalauksensa,
päätin hankkia yhden teoksen kokoelmaani.
Studiovierailun yhteydessä kävi ilmi, että sarja
oli pitkä, monipuolinen, ja täynnä yleviä tunnelmia. Ihminen vuoren edessä on kosminen
röntgenkuva, joka aina liikuttaa syvästi ja nostaa

KALEVI SEILONEN
Kalevi Seilonen oli 1960-luvun veteraani, jonka
kanssa minulla oli mielenkiintoista mielipiteenvaihtoa loppuun asti. Seilonen oli täällä niitä
harvoja, jotka tajusivat poptaiteen, Yves Kleinin
ja John Cagen sisäisen merkityksen. Näistä
oivalluksista hän naulasi kiinni lyhyitä teräviä
ja erikoisia tekstejä neljään ensimmäiseen runokokoelmaansa, jotka ovat edelleen raikkaita
peilikuvia tuon ajan ilmapiiristä.
Seilonen teki myös pienen sarja erikoisia kollaaseja ystävänsä Juhani Harrin innoittamana.
Minulla oli kaksi tai kolme, joista yksi, “Idästä
Länteen” olisi sopinut parhaiten tähän yhteyteen. Se on nyt HAMin kokoelmissa. Tämän

“Pelon aavistus” –kollaasin voi sanoa esittävän buddhalaisen tyhjyyden käsitteen toista,
negatiivista puolta, tyhjyyden pelkoa. Jotain
puuttuu, joku, joka oli siellä ei enää ole. Illuusio
on leikattu pois. Se ahdistaa. Mutta sen takana
perusoivallus koputtaa ovea, hiljaa. Seilonen oli
karaistunut näkijä, mystikko ja melko peloton
kaveri aivan loppuun asti. Pidän häntä suuressa
arvossa edelleen.

CARL-ERIK STRÖM
Vielä yksi läheinen veteraani, kohtalonkumppani ja sielunveli, inspiroiva esikuva runoilijana,
valokuvaajana ja muutenkin. Sensei (arvostettu
vanhempi henkilö, mestari) Ström oli mukana
Elonkorjaajissa alusta alkaen. Hänen pitämänsä
pari näyttelyä Halvat Huvit -galleriassamme
merkitsivät läpimurtoa monella tasolla – myös
itään, lähinnä japanilaiseen ja kiinalaiseen luonnonrunouteen. Hankin varhain hänen valokuviaan, joista osa sittemmin meni HAMiin, ja hyvä
niin. Strömin valokuvia julkaistiin Aura-lehdessä
ja muissa vaihtoehtojulkaisuissa.
Kokoelman “Zen” on näiden liikkeiden ytimessä. Siinä käsi pitelee kelloa kotilon yläpuolella.
Toisessa valokuvassa kotilo riippuu neljän toisen
kotilon yllä. “View master” on sisäinen näky
valokuvaajan elämästä. Saksofonisti soittamassa nukeille puutarhapenkillä on mieleenpainuva
kuva kenen tahansa runoilijan sisäisestä skenestä. Strömin visio on täynnä tällaisia oivalluksia.
Kokoelmaan mahtuisi niitä lisääkin.

Carl-Erik Ström
Zen
valokuva

RISTO SUOMI
Löysin Suomen kertaheitolla 1980-luvun alussa
nähtyäni valikoiman hänen varhaisia serigrafioitaan. Ne tuntuivat toimivan erityisen hyvin
monessa yhteydessä, kuten vaihtoehtolehtien
kansikuvina tai jutuissa. Aikaisemmassa kokoelmassani oli monta teosta, jotka sitten menivät
museoon.
Sittemmin Suomi jatkoi myyttistä sisäistä matkaansa. Hän loihti symbolisia eläimiä – jäniksiä
ja hevosia – kuvaamaan taiteilijan kulloisiakin

mielentiloja. Eräs kuva jäi mieleen: jänis haltioituneessa tilassa täydenkuun alla. Aasialaisessa
tarinaperinteessä kerrotaan kuussa olevasta
jäniksestä. Kokoelman yhteyteen se sopii hyvin:
Tiibetin mytologiassa kuussa asuu jänis. Tiibetiläisen suurlaman Dilgo Khyentse Rinpochen
signatuuri on näin ollen jänis kuunmuotoisen
ympyrän sisällä.
Tässä näyttelyssä on grafiikanlehti, jossa pieni
kaarnalaiva purjehtii täydenkuun alla. Se on
hyvä symboli henkisestä matkasta.

ILKKA JUHANI
TAKALO-ESKOLA
Alkuperäinen Elonkorjaaja, pitkäaikainen kanssamatkailija. Takalo-Eskolan kaksi ensimmäistä
näyttelyä Halvoissa Huveissa olivat shokkeja,
jotka räjäyttivät jähmeän ilmapiirin kertarysäyksellä. Hänen hurjasta tuotannostaan löytyy
yhteyksiä myös Kaukoitään, lähinnä Japaniin.
Takalo-Eskola on esiintynyt Japanissa useinkin,
hyvällä menestyksellä. Hänen toiminnassaan on
jotain, mikä liikkuu samalla aaltopituudella kuin
japanilaisen Gutai-ryhmän taitelijat 1960-luvulla. Sitä sinetöi myös Ilkka Juhanin pitkäaikainen
ystävyys- ja yhteistoiminta japanilaisen taiteilijan Shozo Shimamoton kanssa.
Takalo-Eskolan tuotannossa on kiinnostavia
performansseja kuten mutajumppa suolla ja
kelluvan tähystystornin valloitus suoraan juoksulenkiltä. Tuntien taiteilijan mittavan tuotannon
melko hyvin mietin pitkään mikä teos olisi paras
tähän kokoelmaan. Päädyin isoon maalaukseen
“Omakuva flunssassa“, johon mielestäni tiivistyy
paljon taiteilijan asenteesta ja toiminnasta. Teos
on väkevä esitys tilanteesta, joka on jokaiselle
tuttu, mutta silti kukaan taiteilija ei ole rohjennut esittää kuvaa itsestään tuossa tilanteessa.
Ikonografisesti kuva on läheisesti sukua Edvard
Munchin “Huuto”-teokselle.
Tämä teos oli myös esillä julkisuudessa kun

Erik Uddström
The brother of dawn
2005
valokuva

kokoelmani oli esillä Kiskon Kivimakasiinissa kesällä
2016 “Maailma periaatteessa” -näyttelyssä. Mutta siihenhän visio ei lopu. Ilkka Juhani tavoittelee avoimesti
kosmisia ulottuvuuksia.

KIRSI TIITTANEN
Graafikko ja Japanin-matkailija hänkin. Tiittanen kehitti Inari Krohnin ja muiden tapaan keinon siirtää japanilaisen grafiikan menetelmät ja materiaalit omanlaatuiseen tuotantoonsa hienovaraisesti ja tyylikkäästi.
Hänen tuotannostaan löytyy paljon teoksia, jotka
sopisivat tähän yhteyteen. Olimme samaan aikaan residenssitaiteilijoina New Yorkissa vuonna 1993, jolloin
opin tuntemaan hänen japanilaista yhteyttään. Tämän
teoksen, valokuvan japanilaisesta lasten muistolehdosta, hän antoi minulle vähän myöhemmin.

OIVA TOIKKA
Oiva Toikka on laajalti tunnettu taiteilija. Hän on todellakin hämmästyttävän luova ja monipuolinen taituri,
etten sanoisi velho. Tuotanto tuntuu olevan ylitsevuotavan runsasta, mutta laatu on aina taattua, kuten
myös Sarpanevalla, Wirkkalalla. En ole sisällyttänyt
muotoilua kokoelmaani, vaikka ihailen Toikan teoksia.
Kun sitten näin tämän pienen, varhaisen, suhteellisen
vaatimattoman lautasen jossakin osto- ja myyntiliikkeessä, päätin ostaa sen. Vaatimaton lautanen sopi
minulle hyvin. Onhan siinä keskiössä kosminen symboli, avautuva spiraali. Väriskaalakin sointuu sieluni
kanssa sopivasti. Tämä riittää hyvin minulle.

ERIK UDDSTRÖM
Pitkäaikainen ystävä ja kanssamatkustaja, samasta
puusta veistetty sielunveli, Elonkorjaajien perustajajäsen, jonka taiteellista taipaletta valokuvaajana olen
seurannut kaikki nämä vuosikymmenet 1960-luvulta
alkaen. Keskeinen teos sinetöi jotain olennaista tuosta
prosessista. Valokuva on otettu joogaleirillä 70-luvulla,
jolloin Swami Anandanand tuli Suomeen ja piti leirejä
Siuntion kylpylässä. Me olimme siellä muiden taiteilijoiden kanssa. Solmimme epävirallisen liiton, “Surya
Brothers“ (Aurinkoveljet). Mukana olivat Jan Kenneth
Weckman, kuvassa oleva Jarkki Heininen, Erik ja minä.
Tähän valokuvaan tallentui yksi hetki tuolta leiriltä. Tauolla menimme kävelylle, ja kun kaunis lampi
ilmaantui silmiemme eteen, Jarkki riisui vaatteensa ja
rupesi välittömästi soittamaan huiluaan, intialaiseen
tyyliin – Krishnahan soitti huilua. Erik oli tilanteen
tasalla ja ikuisti tapahtuman ottamalla tämän täysosuman.
Uddströmilla on mittava arkisto, jossa on myös muita
valokuvia idän aaltopituudella. Tällä vuosituhannella
hän on pitänyt sarjan näyttelyitä, joissa nuo tunnelmat
tulevat enemmän esille. Täydennän vielä Uddströmin
osastoa kokoelmassani, esillä on pieni valikoima.

KRISTIINA UUSITALO
1990-luvulla Kristiina vietti monta vuotta New Yorkissa. Ollessani siellä vierailin myös hänen ateljeessaan.
Hän esitteli minulle tuoreen sarjan teoksia, jotka olivat
syntyneet siellä, ilmeisesti haltioituneessa mielentilassa, niin vahvana tuo ilmestys näyttäytyi minulle.
Olin hyvin innostunut, harvoin näkee sellaisia teoksia. Halusin luonnollisesti jonkin niistä, mutta silloin
ei ollut mahdollisuutta hankintaan. Teokset myytiin
sitten eri kokoelmiin. Mielestäni hienoin , kultainen
buddha-tyyppinen hahmo, joka ilmestyy hehkuvassa
punaisessa kentässä, meni myöhemmin Tapiola-yhtiön
kokoelmiin.

Tämän työn sarjasta sain, kun myöhemmin kirjoitin
lyhyen esittelytekstin Uusitalon näyttelyyn Forsblomin
galleriassa. Kuvan haltioitunut huilisti voisi hyvinkin
viitata Krishnaan tai Paniin.
Pyrin vielä täydentämään Uusitalon osastoa kokoelmassani. Amos Andersonin taidemuseo esitteli viimeisinä vuosinaan tuota Uusitalon ilmestys-sarjaa sekä
piirustuksia, joissa oli myös buddhalaisia aiheita.

GUA VAINIO
Kuvittaja ja taiteilija Gua Vainio kävi usein Kasvisravintolassa syömässä, mutta en tuntenut häntä paremmin, enkä tiennyt, että hän myös tekee taidetta. 2000
luvulla Vainio piti oman näyttelyn Lasipalatsissa. Pidin
siitä ja ihastuin erityisesti tähän työhön, muotokuvaan Claude Monet’sta, jolla on lumpeenkukan tai
paletin muotoinen baskeri päässään. Monet lummelampineen on monessa mielessä kokoelmaani sopiva
taiteilija.

JANNE VAINIO
Elonkorjaajien veteraani ja luottomies monessa arkisissa asioissa, joita Janne tunsi työnsä puolesta. Janne
oli grafiikan taitaja, joka auttoi niissä prosesseissa. Kokoelmaani hän antoi salkun Elonkorjaajien muotokuvia
sekä yhteiskuvan meistä
kaikista autuaassa sekoituksessa.

JOUKO VATANEN
Taidemaalari, valokuvaaja, elokuvantekijä ja aikidoharrastaja. Luotettava apu kaikissa näyttelyprojekteissani viime vuosikymmenien aikana. Tänä ajanjaksona
olen nähnyt suurimman osan Joukon maalauksista, joten saatoin tehdä tarkan valinnan kokoelmaani. Pidin
monesta teoksesta, mutta nämä jäivät väreilemään
tajunnassani. Elämyksessä on kaikuja 1960-luvun kansainvälisestä maalaustaiteesta, informalismista, sekä
puhtaan taiteen etsijöistä.

AIRI TOLONEN
Airi Tolonen toimi pitkään Lasipalatsin galleriassa,
jossa pidin näyttelyitä 2000-luvulla. En tiennyt, että
Airi myös tekee taidetta. Kun näin hänen teoksiaan,
pidin spontaanisti monesta niistä. Ne toivat mieleeni
nuoruuteni sielunmaisemat, joiden lävitse informalismin hyökyaalto pyyhki vapauttavalla voimalla. Tolosen
teokset olivat ikään kuin päivitetty uusi ja raikas aalto.
Kun hänellä oli oma gallerianäyttely, hankin tämä
teoksen kokoelmiini.

HANNU VÄISÄNEN
Taiteemme tuhattaituri, jonka visioon mahtuu aineksia
monistakin kulttuureista. Olen seurannut Hannun tarinaa alusta alken, aina ihmetyksen ja ihailun vallassa.
Hän esiintyi jo Halvoissa Huveissa varhaisilla piirroksilla ja grafiikanlehdillään, jotka sitten menivät HAMin
kokoelmiin. Yksi kuva esitti Pekka Nevalais -typpistä
olentoa, joka kokeilee enkelin siipiään.
Hannu kasvoi nopeasti moneen eri suuntaan. Eräs
hänen erikoispiirteistään oli ihmeellinen kyky luoda
uusia näyttelykokonaisuuksia aina uuden teeman
ympärille.

Joissakin hän liikkui Japanin ja intialaisen symbolimaailman tuntumassa, aina luovana tulkitsijana. Erityisesti
mieleen on jäänyt Väisäsen näyttely Amos Andersonin taidemuseossa 1990-luvulla. Se oli hieno ja
ylevä buddhalaishenkinen esitys, joka inspiroi minua
pitkään, ja olisin halunnut sieltä muutaman lootusaiheisen teoksen.
Olen myös nähnyt salkullisen taiteilijan buddhalaissävyisiä piirustuksia ja guasseja. Niistä olisin halunnut
otoksen kokoelmaani. Kun äsken löysin huutokapasta
Väisäsen guassin enkelin siivistä vuodelta 1974, etsintäni palkittiin. Se on vahva teos myös taiteilijan koko
tuotannossa, ja linkittyy saumattomasti aikaisempaan
kokoelmaani, tarinan jatkeeksi. Minulla on myös pieni
piirros, missä Tintti-tyyppinen poika tekee karatepotkun. Piirros on omistettu minulle, Strike! -huudolla
varustettuna.

ILKKA VÄÄTTI
Ilkka Väätti liikkuu maailman eri kulttuurien välillä ja
sisällä, pehmeästi, kevyesti ja tyylikkäästi – kokonaan
abstraktilla kielellä. Väätti on hyvin selkeä kielenkäytössään, ja teokset ovat helposti lähestyttävissä.
Maalauksissa ei ole teräviä kulmia ristiriitoja eikä kovia
väitteitä. Tavoitteena on kommunikoida maailman
kanssa mahdollisimman avoimesti. Väätin taiteesta on
helppo pitää - ja pidän siitä.
Kun sain mahdollisuuden valita jonkin teoksen kokoelmiini, valitsin tämän, ”Gitan”. Se on sanskritin kieltä ja
tarkoittaa “laulua”, kuten Bhagavad-Ghitassa, hindulaisuuden keskeisessä teoksessa, jota luin 1960-luvulla.
Tämä pieni kaunis teos toimii kuin muistutuksena ja
linkkinä siihen. Intialainen kulttuuri ei ilmeisesti koskaan lakkaa kiinnostamasta minua.

Ilkka Väätti
Gita
2003

JAN KENNETH
WECKMAN
Weckmanin kanssa minulla on hyvin paljon yhteistä.
Luovaa kommunikointia ja yhteistoimintaa on riittänyt, varsinkin 1970 ja -80-luvuilla, jolloin Weckman
syventyi joogaan ja oli mukana perustamassa Kasvisravintolaa. Kriitikkona seurasin hänen näyttelyitään ja
kirjoitin aina innostuneesti niistä. Hänen taiteensa on
ollut haltioituneessa vaiheessa hyvin luovasti.
Kokoelmassani oli muutama mittava maalaus, esimerkiksi pyramidinmuotoinen kryptogrammi hänen
läpimurtonäyttelystään vuodelta 1978, sekä piirustuksia ja grafiikan lehtiä. Perustettuaan perheen Weckman lahjoitti minulle joogakirjojaan, mm. Aurobindon
ja Vivekanandan kootut teokset. Säilytän ne edelleen
itämaisessa kirjastossani.
Uudella vuosituhannella otin uudestaan yhteyttä
häneen kokoelmani teeman puitteissa. Pyysin hänet
mukaan Amos Andersonin museon näyttelyyn.
Weckman antoi mukaan nämä kolme teosta, “Maailma periaatteessa” -triptyykin, josta tuli näyttelyn nimi,
kun se esitettiin Kiskossa. Kolmiosainen dramaattinen
teos esittää monia puolia luovasta tajunnanvirrasta
ja taiteilijan sielunmaisemasta. Taustana on musta
avaruus, ehkä intialaisittain “Brahman yö”, josta koko
universumi lähtee liikkeelle kosmiseen tanssiin. Luomisen ja tuhoutumisen loputtomassa dynamiikassa,
luovuuden ydinyhtälössä, Shiva tanssii haltioituneessa
tilassa.

Jan Kenneth Weckman
Maailma periaatteessa
Osa triptyykkiä
2005

OLIVER WHITEHEAD

Ö-RYHMÄ

1960-luvun veteraani, joka sittemmin on toiminut
uutta luovasti monessa taidesuuntauksessa Suomessa. Whiteheadin tuotanto on sivunnut montaa
ajassa liikkuvaa kuvakieltä. Välillä teokset ovat kuin
symbolisia röntgenkuvia, kuten auto-sarja, jossa
aihetta samaan aikaan läpivalaistaan ja hajoitetaan
osiin.
Whiteheadin taiteen ihailijana halusin jonkin teoksen tähän kokoelmaan, ja sain tämän. Se tuo minulle mieleen heksagrammi-kuvion kiinalaisesta I Ching
-oraakkelikirjasta, jota mm. John Cage on tutkinut ja
soveltanut käytäntöön.
Toinen kuva kokoelmassa on pieni piirustus pelikentästä (muodikas diskurssi), jossa pelissä on kuvan
rajat, kenttä, osien suhde kokonaisuuteen, yhteneväisyys ym. Aika olennainen yhtälö siis.

Ryhmä oli erittäin aktiivinen 80-luvun alussa, jolloin ryhmän taitelijat sähköistivät ilmapiiriä hurjilla
esityksillään, yhdessä ja erikseen. Keskeisiä olivat
performanssit ja näyttelyt jonkin ajassa olevan teeman
ympärillä, jota he dramatisoivat rajusti.
Ö-ryhmän Rahaa-näyttely oli vuonna 1982 Vanhan galleriassa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla, samaan
aikaan kun Finlandia-talossa oli meneillään Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kokous.
Ö-näyttely koostui raha-mandalasta sekä kollaaseista, joissa tunnettujen taideteosten kuviin oli lisätty
sopiviin kohtiin Suomen rahaa. Tempaus tallentui
taidetajuntaani luovana historiallisena tekona. Käytimme Ö-ryhmän rahakuva-kollaaseja Suomi- lehdessä
kuvituksena artikkeleihin, joihin ne tuntuivat sopivan.
Yhden numeron kansikuvana oli kuva Edelfeldtin
Jeesuksesta jakamassa seteleitä kansalle. Toisessa, itämaisessa kollaasikuvassa Bodhidharma istuu syvässä
mietiskelytilassa setelit kainalossaan.
Näitä en ole saanut kokoelmaani, mutta kolme muuta
kuitenkin: Schjerfbeckiä ja Sallisen pyykkärit, nyt
rahanpesun asialla! Möin ne rahapulassani aikoinaan
Heidille, joka sitten jalomielisesti lahjoitti ne takaisin
tähän kokoelmaan, paitsi yhden.

STUART WREDE
Arkkitehti, läheinen ystävä, Elonkorjaajien kantajäsen, tärkeä partneri taidenäkemysten ymmärtäjänä.
Wrede on meidän piiristämme se, joka on päässyt
pisimmälle kansainvälisellä taidekentällä. Hän on
toiminut seitsemän vuotta New Yorkin Museum
of Modern Artin arkkitehtuuriosaston johtajana.
Wrede on tehnyt ekologisesti ja käsitteellisesti virittynyttä taidetta alusta alkaen, kuten sommitelmia
puusta ja jäästä. Tunnetuimpia ovat sarja jääveistoksia 2000-luvulta. Viime aikoina Wrede on yhdistänyt taidenäkemyksensä luontoon suuren puiston,
“Garden of Life“, muodossa. Projektia on esitelty
äskettäin Tukholmassa ja Helsingissä. Visionäärinen Puisto-projekti odottaa vielä toteutumistaan,
jossain päin maailmaa. Halusin luonnollisesti jotain
symbolista tästä visiosta mukaan kokoelmaani,
ja valitsin tämän teoksen. Se muistuttaa Shivan
lingam-symbolia.

Stuart Wrede
Ur monument I, 2007
simuloitu valokuva

