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 Katselusuunta vaikuttaa 
kokemukseen.

Siirtyessä toisaalle, 
katselusuunta muuttuu, 

 tulkinta muuttuu, 
taiteessa ja elämässä.



KIRSI JAAKKOLA

Arki näyttäytyy usein toistojen kautta. 
Asiat tehdään totutulla tavalla.

 Tavalla, joka on saanut alkunsa jostain,
 usein edes tietämättä mistä. 

Toistoon liittyy hallinnan ja tuttuuden tunteet. 
Elämä säilyy vakaana ja ennalta-arvattavana. 

Mutta aina välillä joku tai jokin rikkoo 
ennalta suunnitellut kaavat ja rytmi muuttuu

 tai jopa rikkoutuu. 
Tässä teoksessa olen tietyissä raameissa

 antanut rytmin muuttamisen avaimet katsojalle.





Maalaukseni ovat muukalaisuuden majoja. 
Me olemme kuitenkin itse se maja, se on ruumiimme, 
jossa viivymme lyhyen muukalaisuuden ajan täällä maan päällä. 

ARJA-RIITTA IHALAINEN

Maalauksen pinnan voi nähdä kumpuilevana kankaana, 
jonka laskokset kutsuvat syvemmälle majan pimeyteen. 
Mutta samalla kangas voikin olla esirippu, joka on avautumassa 
äärettömyyteen. Telttakangas saa avaruudellisia piirteitä. 
Synkkä teltta kätkeekin sisäänsä palasen maailmankaikkeutta.



Kuva-aiheet ovat viime aikoina olleet näkymiä matkan varrelta, 
polkuja, vuorenrinteitä ja pusikkoista tienvierikasvillisuutta
tai vanhojen puistojen silhuetteja. Lehvästöt ja auringonläikät 
nousevat esiin hämärästä ja pimeästä. Jylhät ja karut näkymät 
ovat saaneet rinnalleen pehmeämpiä ja värillisiä tunnelmia. 
Luonto, sen kasvit ja säätilat sekä vuodenajat 
ovat ehtymätön sarja näkymiä, 
jotka eivät voi olla vaikuttamatta omiin kuviini.

MOLLU HEINO

Maalaamisen viehätys on kuvan löytämisessä. 
Siinä, kun kuva nousee esiin maalimassasta ja tajuaa, mitä on etsinyt. 
Oma sisäinen maailmakin ikään kuin asettuu paikoilleen.







Taiteen tekeminen on minulle löytöretkeilyä tässä todellisuudessa. 
Usein tämä todellisuus sijaitsee rautakaupoissa.

TAPIO HAAPALA

Lähtökohtana työskentelyyn on ollut idea siitä, että emme tiedä, 
mitä jossain toisaalla oikeasti on ja mitä siellä tapahtuu. 

Ihmisyyteen kuuluu kuitenkin kiinnostus esimerkiksi aurinkokuntamme 
eksoplaneettoja kohtaan tai vaikkapa uteliaisuus naapurimme asioista. 

Oma todellisuutemme on aina rajoittunutta, tieto on erotettava 
kokemuksesta. Vaikka kuinka yrittäisimme, emme pääse edes 
läheisimmän ihmisen pään sisään tämän ajatuksia lukemaan. 

Hyvä väline toisen mielen lähelle pääsemiseen on taide,
 ja uteliaisuus on taiteen polttoainetta.



SAMU RAATIKAINEN

Toisaalla tarkoittaa minulle yritystä katsoa, 
tulkita ja toisintaa ympäristöäni ja kokemuksiani maalauksissani 
jollain toisenlaisella ja vaihtoehtoisella tavalla.

Abstrakti ja esittävä eivät ole minulle maalauksessa vakioita 
vaan katseluetäisyydestä riippuen muuttuvia käsitteitä. 
Työskentelyn aikana minua kiinnostaa se, missä vaiheessa ajaudun 
alkuperäisestä esittävästä kuva-aiheen seuraamisesta abstraktiin 
kuvakieleen, jossa materiaalien vuorovaikutus 
alkaa johdattaa tekemiseni suuntaa. 
Lopputuloksessa suunnitelmallisuus ja spontaanisuus 
käyvät jatkuvaa vuoropuhelua keskenään.
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ARJA-RIITTA IHALAINEN

Muukalaisuuden maja I, 2018 
Akryyli kankaalle
140 x 205 cm
 
Muukalaisuuden maja II, 2018
Akryyli kankaalle
145 x 190 cm

Muukalaisuuden maja III, 2018  
Akryyli kankaalle
150 x 170 cm

Muukalaisuuden maja IV, 2019  
Akryyli kankaalle
107 x 117 cm

MOLLU HEINO 

Ohikulkeminen, 2018-2019
teossarja
Öljy levylle
á 90 x 90 cm

sarjasta Valo putoaa, 2018
Öljy levylle
90 x 90 cm

Taivaspaloja, 2019
teossarja
Akryyli, kultaus ja led-valot
valotekniikan toteutus Emil Fihlman

TAPIO HAAPALA

Toiseus, 2019
Installaatio
xps-levy, alumiiniteippi, akryylimuste

Ei Paluuta – No Return, 2019
Installaatio 
lasikuitu, alumiiniteippi, puu, värjätty 
betoni

KIRSI JAAKKOLA 

Uudelleenjärjestys, 2019
Maalausveistos
Akryyli ja muste levylle



SAMU RAATIKAINEN

Trapeze, 2018
Akryyli, grafiitti, muste, hiekka ja 
mineraali kankaalle
230 x 381 cm

Circuit braker I, 2018
Akryyli ja grafiitti kankaalle 
54,5 x 48,5cm 

Notch IV, 2018  
Akryyli kankaalle
48,5 x 46cm
 
Crossing beyond, 2017
Akryyli, grafiitti, muste, hiekka, 
mineraali ja alumiinifolio kankaalle 

Charred, 2018 
Akryyli ja grafiitti kankaalle  
62x73 cm 

Eino Valtosen kokoelmatilassa

SAMU RAATIKAINEN

Toisaalle, 2019  
Akryyli, grafiitti, muste, hiekka 
ja mineraali MDF-levylle
kehys 71x58cm 

MOLLU HEINO 

Mysteeri, 2017    
Öljy levylle
97x97cm

TAPIO HAAPALA

Rautaisannos, 2019
Installaatio




