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N äyttelyn tekeminen on aina haas-
tava juttu. Tällä kertaa se on ollut 
erityisen kutkuttava, mukavasti 
hullaannuttava. Jo mittakaava 
on moninkertainen suhteessa 
aikaisemmin toteuttamiini näyt-

telyihin. Rakennustapa on myös tyystin toisenlainen 
kuin oman näyttelyn prosessi. Rakennuspalikoina 
ovat toisten taiteilijoiden tuottamat materiaalit ja 
niiden yhteen sovittaminen. Kuratointi on erään-
laista näyttelyn ripustamista mielessä, mielikuvien 
pohjalta.

Prosessin alussa tuli aikamoinen vatsakramppi. 
Kuinka osaan koota sellaisen kokonaisuuden kuin 
haluan? Osaanko koota sen? Saisinko mukaan halu-
amani taiteilijat? Ja vielä: toimisiko se? 

Tapahtuman historia ja sen hitaasti kasvatet-
tu profiili auttoivat kuitenkin hallitsemaan tilan-
netta. Myös paikan raja-arvojen tuntemus auttoi. 
Ehkä tärkeimpänä apuna oli hyvän porukan yh-
teistyö ja tuki.

Näyttelyn kasaaminen alkoi pohdinnalla, mi-
ten kukin taiteilija täyttäisi tietyn osan näyttelyä ja 
kuinka keskinäisen jännitteen saisi siirtymään teki-
jästä toiseen. Pohdinnoissa ja taiteilijavalinnoissa 
oli tärkeää koettaa myös säilyttää Kantri & Urbaa-
ni henki tekijöiden kesken. Taiteilijat tekevät aina 
omaa taidettaan, eikä heitä saa – eikä ole syytäkään 
saada – työskentelemään tiukasti annetun teeman 
mukaan. Kantri & Urbaani syntyy tekijöiden ero-
jen välisistä jännitteistä ja niiden yhteensovittami-
sesta. 

Kun näyttelyä alettiin panna pystyyn, huomasin 
valinneeni mukaan aika ”kantripitoisen” porukan. 

Ehkä taustalla vaikuttivat omat arvoni? Minun oli 
ainakin helppo seistä näyttelyn takana.

Pyysin taiteilijoita tulemaan paikan päälle teke-
mään teoksensa tai tuomaan ne johonkin tiettyyn 
tilaan. Näin saatoin luottaa siihen, että teokset 
sopivat näyttelyyn. Osa teoksista oli valmiita ja osa 
on syntynyt paikan päälle tehtynä. Halusin moni-
puolisen näyttelyn, joka ei tukeudu vain yhteen 
ismiin. Tekijöiden valintaprosessi oli herkkää tun-
nustelua, jossa puntaroin tekijän sopivuutta juuri 
tiettyyn kohtaan kokonaisuutta. Nimiä oli mielessä 
muitakin, ja tarjokkaitakin oli useita. 

Näyttelyn kovien ja pehmeiden kontrastien 
keskinäinen vuoropuhelu herättää minussa in-
nostuneen tunteen siitä, että olen onnistunut. 
Minusta näyttely on erittäin monipuolinen, mutta 
ei kuitenkaan sekava. Siinä on runsas ja vaihteleva 
rytmi, jossa erilaiset intervallit antavat toisilleen 
tilaa. Näyttely on katsojan retki Lappeen vanhan 
pappilan miljöössä. Uskon ja toivon sen antavan 
erilaisia virikkeitä matkalla luonnon helmassa, 
upeassa ympäristössä.

Suurin kiitos onnistumisesta kuuluu taiteili-
joille. Heidän panoksena on ollut suurenmoinen. 
Luottamukseni tekijöihin ei ole missään vaiheessa 
hiipunut, ja heillä on ollut täysi vapaus toteuttaa 
itseään kokonaisuuden osana. Ongelmia on aina, 
mutta ylipääsemättömiä ne eivät ole – haastavin 
niistä oli hirvennahkojen metsästys. 

Jossain vaiheessa koetin etukäteen miettiä, mil-
lä sanakäänteillä kehuisin ulkopuolisille tulevaa 
Kantri & Urbaani -näyttelyä ja sen taiteilijoita. Nyt 
ei enää tarvitse selitellä. On taiteilijoiden ja näytte-
lykokonaisuuden vuoro puhua.

Vuoden 2003 näyttelyn kuraattorin puheenvuoro
Jouko Lempinen

Eeva Vesterinen: Kannonnokassa mie, 1999

Kuva: Vesa-Ville Saarinen
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K ymmenen vuotta sitten, vuon-
na 1994, kaksi lappeenranta-
laista taiteilijaa nousi suosta. 
Suosta nousseet -ympäristötai-
detapahtuman järjesti paikalli-
nen taiteilija Kari Tykkyläinen. 

Sääskiltä säästyttiin, eivätkä kaikki energiat valuneet 
suonsilmäkkeisiin, pikemminkin päinvastoin. 

Vuonna 1995 järjestettiin Lappeenrannassa 
Kantri-maaseutunäyttely. Taiteilijat Unto Ahjotuli 
ja Jouko Lempinen yhdessä Maaseudun Sivistyslii-
ton Lappeenrannan toimiston vetäjän Kirsi Mak-
kosen kanssa innostuivat tarjoamaan ympäristötai-
detapahtumaa osaksi maaseutunäyttelyn tarjontaa.

Tapahtuma-alueelta olisi tietenkin löytynyt tilaa 
– maksua vastaan. Siispä ideanikkarimme miettivät 
muita mahdollisia kiinnostavia ympäristöjä ulkoil-
mataiteelle. Mieleen muistui Lappeen vanha pap-
pila ränsistyneine puutarhoineen. Pian syntyi Val-
takadun varrelle kaupunkiulottuvuuksilla höystetty 
maaseutu: Kantri & Urbaani.

Kesä 1995 

Ensimmäinen Kantri & Urbaani -tapahtuma järjes-
tettiin kesällä 1995. Järjestäjinä olivat Etelä-Karjalan 
taiteilijaseura, Saimaan kameraseura ja Maaseudun 
Sivistysliitto. 

Ensimmäisen vuoden tapahtuman vetäjät kuvataiteilijat 
Unto Ahjotuli ja Jouko Lempinen tahtoivat tempauksella 
saada taiteilijat pois gallerioista luontoon, yksinäisen puur-
tamisen sijaan tekemään yhdessä taidetta. Työpajan mate-
riaalit oli valmiiksi hankittu ja kerjätty ja saatu, valinnan-
varaa oli oksista ja risuista rautalankaan ja tiilijätteeseen. 
Jenni Laamanen, Etelä-Saimaa 13.5.

Alkuajan innostunut pioneerijoukko yritti epätoivoi-
sesti valloittaa pappilan villiintynyttä miljöötä. Pusikot 
ja romukasat hallitsivat aluetta. Paikalla touhuttiin yötä 
päivää kuin työpajassa konsanaan, ja kenttäkeittiön le-
vyn vastukset joutuivat raskaasti ylikuormitetuiksi.

Tapahtuman oli tarkoitus olla enemmänkin tai-
teilijoiden tapaaminen kuin näyttely. 

Lappeen vanhan pappilan alueelle on levittäytynyt ulkoil-
maan sijoitettujen teosten näyttely. Teokset valmistuivat ym-
päristötaiteen tapahtumassa paikanpäällä, niitä tuskin voi 
nähdä enää missään sen jälkeen kun näyttely on päättynyt. 
Eero Laajo, Etelä-Saimaa 15.7.

Näyttelyn mielenkiintoisia töitä olivat muun muassa 
Henrik Aschanin ja Juha Tiilivuoren pajunvesapu-
noksilla uudistetut Bussipysäkki ja Puhelinkoppi, 
Iri Leinon pihapuissa roikkuva Nest´n Wind sekä 
Marja-Liisa Jokitalon ja Titta Vilhusen Kylpijäaita, 
joka iloisesti lepäili auringon loisteessa nurmikolla.

Kantri & Urbaanin syntyhistoria
Jouko Lempinen

Anne Meskanen: Kasvavat kädet, 2002. Kuva: Vesa-Ville Saarinen.
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Kantri & Urbaani on kautta historiansa avattu 
poikkitaiteellisella avajaistapahtumalla. Musiikista 
ovat vastanneet mielenkiintoiset bändit. Usein ne 
ovat soittaneet edellisenä iltana jossain kaupungin 
menopaikassa. Vuonna 1997 koettiin historian ku-
katies vauhdikkain avajaisten valmistumisilta, kun 
Marko-Juhani Rautavaaran Kapakala-bändi pisti 
jengin liikkumaan ravintola Billy the Kidissä.

Kesä 1998

Taide herättelee katsomaan ympäristöä uudella tavalla.  
Neljännessä Kantri & Urbaani -näyttelyssä voi ihmetellä 
muurahaisia ja mitata aikaa auringosta. Taivastelevia 
polkupyöriä ja soivia vessoja. Kaisa Juntunen, Etelä-
Saimaa 14.6.

Yleisöluennot ovat aina olleet osa Kant-
ria & Urbaania. Neljännessä tapahtu-
massa luennoitsijoina olivat William 
Dennisuk, Virpi Lehto ja Timo Kaitaro. 
Taiteilijoiden muonituksen laatu kohe-
ni oleellisesti, kun ravintola Tres Ami-
gos alkoi toimittaa työpajaan kulinaarisia 
nautintoja. 

Kantri & Urbaani on ollut taiteilijoille paitsi 
mahdollisuus esitellä töitään, myös tilaisuus tavata 
toisiaan ja luoda uusia kontakteja. Kaupunkilaisille 
näyttely on antanut tilaisuuden hahmottaa ympäris-
töä uudella tavalla.

Järjestyksessä neljäs Kantri & Urbaani -näyttely painot- 
tuu sisätiloihin. Yleisilme on aiempiin vuosiin verrat- 
tuna harkitumpi, ehkä jopa maltillisempi. Parasta Kant-
rissa ja Urbaanissa lienee se, että tapahtuma syntyy sii-
hen osallistuvien kuvantekijöiden omilla ehdoilla. Pap-
pilanpellon alue on taidelaitoksista riippumaton vapau-
den valtakunta. Yhtäkään rikkaruohoa ei kitketä pois.  
Rautavanteilla tuettu elävä puu haarautuu lähes ty-
vestä kahtaalle. Haarautumiskohtaan Vesa-Ville Saa-
rinen on asettanut kuolleista oksista punomansa noin 
kuusi metriä pitkän kaarenmuotoisen oksarykelmän. 

Kuollut ja elävä, vaaka- ja pystysuora linja, on nivot-
tu täysipainoisesti yhdeksi elimelliseksi kokonaisuudeksi. 
William Dennisukin välineenä on valo, se peruselementti, 
jota ilman näkeminen ei olisi mahdollista. Eero Laajo, 
Etelä-Saimaa 2.7.

Lappeenrannan Kantri & Urbaani -näyttelyn vaikutta-
vin teos on pappilan päärakennus, joka puhuu surul-
lista kieltään välinpitämättömyydestä kulttuuriarvoja 
kohtaan. Kuinka monta kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävää rakennusta Lappeenrannassa on jäljellä? Tässä 
tapauksessa laho puu on kulttuuria. Juhani Hiltunen, 
Etelä-Saimaa yleisöosasto 10.7.

Mikä tahansa kyhäelmä ei ole taidetta. Taiteestakin on 
löydyttävä rehellisyyttä, kyseenalaisti Markus Malmi 

näyttelyn annin Etelä-Saimaan Näkövinkke-
lissä elokuussa. Malmi viittasi vielä edel-

lisvuoden pyykkeihin.

Kesä 1999

Vanhan pappilan Pihatto kutsui nautti-
maan nostalgiasta. Nostalgiaa sen sijaan ei-

vät kokeneet ne, jotka rikkoivat Monumentti 
savella ja tulella -teoksen Pihatossa. 
Yleensä Kantri & Urbaanin teokset ovat saaneet 

olla rauhassa ilkivallalta, mutta viranomaiset ovat 
joskus olleet liian innokkaita:

Onko Lappeenrannan kaupungin oltava vaikea ja huono 
yhteistyökumppani? Näyttöä tästä saatiin, kun ympäristö-
taidenäyttelyn liikennemerkkiä muistuttava taideteos pois-
tettiin todella ripeästi, mutta toivottua Vanhan pappilan 
ja gallerian opastinta on odotettu jo runsaat pari vuotta. 
Poikkeuksellisen kaupunkimiljöön huomioimiseksi ra-
kennetun teoksen osia oli etsittävä kaupungin varikolta. 
Asianosaisille eli tapahtuman järjestäjille tiedottamalla 
olisimme poistaneet teoksen itse. Matkaa ”rikospaikalta” 
palautusosoitteeseen olisi ollut vain parisataa metriä, 
mutta tökeryys voitti tämän mittelön. Unto Ahjotuli, 
Etelä-Saimaa, yleisönosasto 19.6.

Heli Ryhänen: In–Out, 2002. Kuva: Vesa-Ville Saarinen. 
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Kantri & Urbaani 2003 taiteilijat

Erkki Soininen, Helsinki
Jaana Paulus, Halikko
Marjukka Korhonen, Helsinki
Olli-Pekka Merimaa, Hyvinkää
Paavo Räbinä, Bryssel, Belgia
Petri Hytönen, Porvoo
Sirpa Hynninen, Lappeenranta
Tapani Kokko, Orimattila 
Taru Mäntynen, Varkaus
Timo Heino, Helsinki
Tuula Lehtinen, Tampere
Unto Ahjotuli, Lappeenranta
Virpi Kanto, Orimattila 

Kantri & Urbaani 2002 taiteilijat

Anne Alho, Jyväskylä 
Anne Meskanen, Espoo
Heli Ryhänen, Tampere
Heta Kananen, Kotka
Jari-Jussi Voijola, Helsinki
Jenni Turtonen, Lahti
Kalle Hamm, Lahti
Kristian Simolin, Helsinki
Maarit Hohteri, Helsinki
Maria Duncker, Helsinki
Markku Hakuri, Espoo
Markku Laakso, Turku 
Mauno Haartman, Kalliola
Teuri Haarla, Numminen

Bruttoala 490 m2, tilavuus 1550 m3

Valmistunut 1873–1875

Käyttö pappilana loppui 1950-luvulla

Vuonna 1987 Lappeenrannan kulttuuritoimi tem-
paisi Pappilan päärakennuksen katon korjauksen 
puolesta. Mukana jo silloin oli K&U-aktivisti Unto 
Ahjotuli performanssillaan. Tempaus ja Lappeen 
Vanhan Pappilan puolustajien nimilistakeräys saivat 
aikaan, että rakennuksen vuotava vesikatto uusittiin 
seuraavana vuonna.

Vuonna 1995 järjestettiin ensimmäinen Kantri 
& Urbaani -näyttely, tosin pelkästään ulkotiloissa. 
Tuolloin Pehtoorituvassa asuttiin vielä, ja pihakai-
vosta saatiin tapahtuman juomavesi. Kenttäkeittiö 
toimi pienellä liedellä. Vanhan Pappilan navetan 
remontti työtiloiksi ja galleriaksi alkoi opetusminis-
teriön myöntämän 500 000 markan avustuksen tur-
vin. Pappila oli kahdesti tuhopolton kohteena.

Vuonna 1996 Galleria Pappilanpellon Pihatto 
avattiin juhlallisesti 14.6. Tilan siunasi Lappeen seu-
rakunnan kirkkoherra Jorma Taipale, ja performans-
sitaiteilija Irma Optimisti esiintyi. Yleisöä oli paljon.

Vuonna 1997 Pehtoorituvan asukkaat muuttivat 
pois. Pihaton yläkerran asunto valmistui, ja graafik-
ko Lotta Pyykkösestä tuli sen ensimmäinen asukas.

Vuonna 2000 Vanhan pappilan ympäristöä rai-
vattiin ympäristökeskuksen projektina. Unto Ahjo-
tuli kunnosti Pehtoorintupaa ja aittaa parempaan 
näyttelykuntoon. Loppukesästä päärakennus sai en-
simmäiset remonttimiehensä, ja kuisti uusittiin.

Vuonna 2001 aittarakennus maalattiin talkoilla 
keittomaalilla.

Vuonna 2003 alkoi puutarhan ja ympäristön ra-
kentaminen. 

Vuonna 2004 pappilan remontti käynnistyi to-
den teolla Euroopan sosiaalirahaston ja Lappeen-
rannan kaupungin rahoituksella. Remontin on 
määrä valmistua elokuussa 2005.

Kymmenes Kantri & Urbaani  
15.6. – 29.8.2004

Kesällä 2004 järjestetään kymmenes peräkkäinen 
Kantri & Urbaani -taidetapahtuma Lappeenrannas-
sa. Vuosittain näyttelyyn on tutustunut yli 2000 vie-
rasta. Tapahtuma on vaikuttanut merkittävästi Pap-
pilan pellon ympäristön kehittymiseen kaupungin 
toiseksi kulttuurikeskukseksi sekä auttanut ratkaise-
vasti alueen ympäristösuunnitelman toteutumista ja 
etenemistä.

Tänä kesänä Kantri & Urbaani koostuu 15 taitei-
lijan kutsunäyttelystä. Henkisen nykytaiteen näytte-
lyn taiteilijavalinnoista vastaa Kantri & Urbaani ry:n 
näyttelytyöryhmä.

Kantri & Urbaani 2004 taiteilijat

Jenni Tieaho, Siuntio
Jukka Niskanen, Joensuu
Jussi Valtakari, Taivalkoski
Kati Nulpponen, Lappeenranta
Kirsi Kaulanen, Porvoo
Lluis Sabadell, Espanja
Maria Nuutinen, Lappeenranta
Marika Orenius, Göteborg
Mervi Kurvinen, Helsinki 
Seppo Uuranmäki, Korpilahti
Teijo Karhu, Joensuu
Timo Mähönen, Kotka
Ulrika Ferm, Vaasa / Berliini
Umppa Niinivaara, Turku
Ville Pirinen, Lappeenranta 

Lappeen vanhan pappilan historiaa
Jouko Lempinen

Marika Orenius: Linnut, video, 2004
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Ympäristötaiteesta
 Markku Hakuri

Y mpäristötaide on julkinen 
kannanotto ympäristön esteet-
tisiin ja eettisiin kysymyksiin.

Ympäristötaiteen käsite si-
sältää hyvin laajasti taiteiden 
eri alueet. Ympäristötaiteen 

otsakkeen alla olemme nähneet mitä erilaisimpia, 
toisistaan rajustikin poikkeavia ratkaisuja alkaen 
henkilömonumenteista ja päättyen päivänpolttaviin 
kannanottoihin. Teosten esteettiset ja yhteiskunnal-
liset painotukset ovat nekin olleet hyvin monenlai-
sia. Olemme nähneet palavia latoja, kyyneleen muo-
toisen lähteen, autonromuista rakennettuja lehmiä, 
taivaalta pudonneita teräskuulia ja mutaan verhou-
tuneita taiteilijoita. Ympäristötaiteen piiriin voidaan 
lukea myös erilaiset rakennustaiteelliset ratkaisut, 
teiden linjaukset ympäristökäsittelyineen, puutar-
hojen ja puistojen muodostamat kokonaisuudet ja 
yleensäkin ympäristömme visuaalinen kokonaisuus. 

Kuitenkin yhä edelleen ympäristötaide usein 
mielletään lähinnä ulkotilaan sijoitettavaksi veistok-
seksi, kolmiulotteiseksi, pysyvyyttä korostavaksi arvo-
esineeksi, joka ajan mittaan ottaa paikkansa ympä-

ristössä ja historiassa. Ympäristötaide ymmärretään 
usein myös arkkitehtuurin kylkiäiseksi ja koristeeksi. 
Silloin sen päämäärä on visuaalisen lisäarvon tuotta-
minen rakennetulle tilalle.

Ympäristötaiteen käsitteen laaja-alaisuus antaa 
mahdollisuuden tarkastella ja kommentoida ympä-
ristöämme monin eri keinoin ja muodoin. Ympäris-
tökäsityksemme perustana on jokaisen oma tulkinta 
ympäristöstään ja sen esteettisistä arvoista. 

Taide on tapa hahmottaa maailmaa. Taiteen 
tulkinnan taustalla ovat aina myös menneet tapah-
tumat, jokaisen havainnoijan oma henkilöhistoria 
ja varsinkin lapsuuden kokemukset. Nykyisyys on 
menneen peili – tai päinvastoin, jos haluamme. 
Ympäristöajattelu ja taidekäsitys ovat siis sidoksissa 
lapsuuden kokemuksiin ja ympäristöihin.

Tarkastelen ympäristötaiteeseen liittyviä perus-
kysymyksiä kolmesta näkökulmasta: 1. paikallinen 
kulttuurihistoria ja kansallismaisema, 2. nyky-yhteis-
kunnan monimuotoisuus ja globaalistuminen, ja 3. 
ympäristön muutokseen liittyvät tekijät. Tämän ryh-
mittelyn voisi esittää lyhyesti toisinkin: menneisyys, 
nykyisyys ja tulevaisuus. 

Jouko Lempinen ja Vesa-Ville Saarinen: Tähtipoprtti, 1999 . Kuva: Vesa-Ville Saarinen. 
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Olemme saaneet perinnöksi historiallisen kehityk-
sen mukanaan tuoman kansallisen identiteetin ja 
kuvaston sekä tuhansien vuosien asutushistorian, 
joka alkaa metsästyskulttuurista ja levittäytyy agraa-
rikulttuurin kautta nykyisyyteen.

Maamme asutushistoria luo perustan ympäristö-
kokemuksellemme. Suuri osa tästä menneisyydestä 
on jo legendaa, mutta silti peruskokemuksemme 
ympäristöstä rakentuu yhä historialliseen viiteke-
hykseemme: ihminen on osa luontoa.

Suomalainen ympäristökokemus on perinteises-
ti liittynyt metsiin ja järviin. Kokemuksen taustalla 
on usein ollut yksinäisyydessä koettu tunne yhtey-
destä luontoon. Ympäristömme on ollut pyhättö, 
jossa meillä on ollut oma sijamme. Palvelemalla 
ja hoitamalla ympäristöään esi-isämme varmistivat 
itselleen oman paikan luonnon suuressa kokonai-
suudessa. Sana ’erämaa’ kuvaa hyvin kulttuurimme 
historiallista tilakokemusta, laajaa vapaaseen liikku-
miseen ja toimeentuloon tarvittavaa aluetta.

Asutushistoriamme viimeisin sykli on palautumi-
nen kohti alkuasemia: väestö siirtyy etelään ja ran-
nikkoseuduille. Etelä-Suomen taajamat ja kaupun-
git kasvavat muuttoliikkeen voimasta. Liikkuminen 
ja muuttoliike muokkaavat tilakäsityksiämme. Ne 
ovatkin ehkä seuraavien sukupolvien ympäristöko-
kemuksen perusta. Nykyään joudumme hyväksy-
mään nopeat ja perustavat uudelleenjärjestelyt ym-

päristössämme. Argumentit, joilla näitä muutoksia 
perustellaan, ovat pääosin taloudellisia tai parem-
min sanottuna talouspoliittisia. Ne ohjaavat laajalti 
ympäristömme kehitystä ja visuaalista ilmettä. Asu-
tushistoriasta on tullut taloushistoriaa ja muuttoliik-
keestä toimeentulon edellytys.

Suomalaista maisemaa on piirretty, maalattu ja 
valokuvattu mieliimme hyvin romanttisin painotuk-
sin. Näin on syntynyt kokoelma kohteita, erilaisia 
ympäristöjä, paikkoja ja merkittäviä tiloja, joiden 
varaan ajatus kansallismaisemastamme rakentuu. 
Kansallismaisemaluettelo sisältää tällä hetkellä 27 
kohdetta. Niiden runkona ovat maisema-arkkityypit 
metsien ja järvien maasta. 

Suomalaisen maisemakuvan juuret ovat histo-
riamme Impivaarassa. Se on paikka, jossa vapaus, 
itsenäisyys, omavaraisuus ja rakennustaito olivat ym-
päristökäsityksen kulmakiviä. Tuolloin ympäristö oli 
kokonaisvaltainen elämys, jossa tärkeässä asemassa 
olivat myös esteettiset arvot.

Kansallisromanttinen, pysyvyyttä korostava mai-
semakuva on mennyttä maailmaa, historiaa. Nykyi-
nen paikalliskulttuuri tilakokemuksineen korostaa 
muutosta ja liikkuvuutta. Ympäristötaiteen keinoin 
voimme kuitenkin asettaa näkökulmia, jotka kom-
mentoivat kumpaakin tapaa nähdä ympäristö ja sen 
eri painotukset.

1. Paikallinen kulttuurihistoria ja kansallismaisema

Tiina Valkeapää: Pajutalot, 1997. Kuva: Heli Skippari.
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Estottomat alkusanat

Sitkeä vietti, joka intohimoisesti etsii taiteelle sisäl-
töjä, antaa kumulatiivista nostetta taiteesta kirjoitta-
miselle. “Ei mitään tästä yli” -estoille ei nyt suoda 
jarruttavaa otetta. Tämä asenne tuottaa ajatuksen, 
jonka mukaan sisällölliset olosuhteet taiteen te-
kemiseen ovat Suomessa lähes rajoittamattomat. 
Täällä, maailmallisten tuhopaineiden rauhallisem-
malla reunalla, taide saa vastuullisen lisätehtävän. 
Suomalaisen taiteen traditio on jo riittävän vahva, 
jotta siirtyminen universaaliin vastuuseen taiteen 
mahdollisuuksien osoittajana on todellisuutta. Siksi 
myös tämä kirjoitus on auktoriteettikriittinen ja tyy-
lisitoutumaton – ellei sitovaksi katsota sitä, että on 
käytettävä ilmaisunvapautta, jos sitä kerran on. 
Toivottavasti yllä mainittu lisätehtävä saa vastakai-
kua taideavaruuden määrittelijöiden ja taidekäsityk-
sensä jo vakiinnuttaneiden ajattelussa. Sivistys ei ole 
kaikkialla mahdollista. Mutta Suomessa normitason 
ylittäminen ja syvällisyyttä etsivän egon valaistumi-
nen on mahdollista. 

On siis kiirehdittävä kokemaan inhimillisen suo-
rituskyvyn syvyyttä eläytymällä entistä lähemmäksi 
taiteen mahdollisuuksia. Vaikka perustunnot ja tois-
tuvat huipputaidon lainalaisuudet on vuosisatojen 
kuluessa merkitty neroudella, ei taideavaruus ole 

Tehdä mahdollinen näkyväksi
Unto Ahjotuli

supistunut. Optimismia antaa tyhjentymättömyys ja 
vaikutteiden päällekkäisyys. Itsensä toteuttamisen 
rajoitteet ja intuition määrittelemättömyys kutkut-
tavat yhä – emootion hermoviivalla on edelleenkin 
vetovoimaa. Se on kuin onnentunteen provokaatio 
jo kertaalleen maalatulle taiteen lopulle (Malevitš, 
Musta neliö).

Tässä kirjoitelmassa lähestytään “tällaisessa 
maailmassa ollaan” -laajentuman jälkeen luomisen 
pakon iloa ja avataan kysymyksiä: ohjaako rakkaus 
intuitiota? menetetäänkö silloin riippumattomuus? 
siirtyykö empatia? Lopuksi tutkaillaan kymmenen 
vuoden ajan Lappeenrantaa elävöittäneen  ympä-
ristötaidetapahtuman uniikeilta vaikuttavia oival-
luksia.

Jätesäkin pinnasta heijastuu Mars 

Otsikko visioi uusia ulottuvuuksia ja merkityk-
siä käyttökulttuurin ja tekniikan suoralle tarkoi-
tuksenmukaisuudelle. Vaikka Duchamp-pisoaa-
rin sisällöllisestä volyymista on jäljellä ehkä vain 
taidehistoriallisen ilmaisun kanoninen merki-
tys, dadavariaatiot imevät yhä piiriinsä tuorei-
ta jokapäiväisyyden käsitteellistäjiä, joille nykyi-
nen materian runsaus ja kulutuksen kasvu-usko 
tarjoavat loputtomia uusio-oivalluksia.
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kaikille. Kerran yritin jo karata paikan henkeä. 
Vedellessäni juhannusaattona viimeisiä punamul-
lan siveltimenvetoja yli satavuotiaan vilja-aitan 
hirsiseinään, minuun iski – aitan aikasyvyydestä 
huolimatta – työn jälkeinen tyhjyyden tunne. Työ 
ei sittenkään korvaa ihmisen läheisyyttä. Lähetin 
minimalistisen, mutta monimielisen tekstiviestin 
Ouluun: “Karataan!” Hetken päästä tuli vasta-
viesti: “Karataan vaan!”  Muina samankaltaisina 
hetkinä kadun: miksi en silloin karannut. Näin 
myös miljöö osallistui, se vastasi mahdollistamal-
la perustuntojen koettelemuksen. Onko miljöötä 
ymmärtämään pyrkivällä ihmisellä valmius nähdä 
sellaisia kätkeytyviä inhimillisiä koettelemuksia, 
että myös paikan henki valikoisi vetovoimallaan 
taiteilijansa?

Irti yleispätevyyden imusta  

Ympäristöteosten ehkä vieläkin jatkuva pio-
neerihenkisyys antaa taiteilijoille keksijän 
tai aluevaltaajan tuntemuksia. Kun laadullisia 
kriteeri- ja taitokierroksia on käyty useamman 
vuoden ajan ja kaikki tyylikeinot havainnollistet-
tu eri taiteilijoiden myötä, on mahdollista vaatia 
suomalaiseen ympäristötaiteeseen poikkeavien 
persoonien voimaa yleispätevien jälkimodernien 
opinnäytteiden sijaan. Näitä meritistisiä kriteere-
jä on lanseerattu arvostuksen saamiseksi sieltä, 
missä se on ollut muuten vähäistä. Brutaaliuden 
ja väkivallan äärilaitojen vastapainoksi on tuotet-
tu akateemisten väitösten glamouria rinnastetta-
vaksi talous- ja tiede-elämän vastaaville nosteille. 
Samanaikaisesti vaihtoehtoiset mielikuvat onnis-
tuneista tyylitodistelujen irtiotoista ja vielä mää-
rittelemättömistä taideratkaisuista kilpailuttavat 
tulevia teoksia ja taiteilijoita. 

Jälkimodernismin tai postmodernismin kulu-
mat eivät ole pystyneet tyhjentämään taidekeino-
jen moninaisuutta tai oivaltamisen iloa. On orga-
nismeja, jotka läpäisevät vallanhimoisimmankin 

taidevaikuttajan uskotun auktoriteetin. Juuri saa-
vutettu aallonharjan taiteellisuus suorastaan kup-
lii syvempiä organismeja. Katsokaa ja kuunnelkaa 
yli viisikymppistä blueslaulajaa. Montako pinnan 
lävistänyttä organismia hän onkaan kokenut? On 
huikaiseva kokemus tuntea, mitä miehestä on 
jäljellä; miten jalostunutta tuska ja kaipuu voivat-
kaan olla. 

Toivottavasti myös ITE-taiteen kekseliäisyys 
piiskaa ammattitaiteen perusteita. Harkittu tak-
tikoiva tyyli ei näet korvaa oivalluksen puutetta. 
On myös teoksia, jotka eivät nouse mistään tai-
dollisesta asteikosta. Niillä ei oikeastaan ole mää-
riteltävää konkreettista asua. Onko hiljaisuus 
laadukasta vai huonoa, voiko ainutlaatuisella tai 
tutulla hajulla operoida?

Hellyys etsii arvostusta

Aiheen rakastettavuuden takeena ei välttämättä 
ole museon hämyssä roikkuva aikansa asiantun-
temuksen valitsema hellyttävä taulu. Herkkyys 

tai hellyys saattaa olla myös vahvuuden osoitus, 
jos intuitio ja perustuntojen intiimit kokemukset 
yhdistyvät julkiseksi taideteokseksi. Vaatii vahvuutta 
ohittaa näennäismoraalin kielteisyys, joka valitsee 
mieluummin tyhjyyden kuin inhimillisten viettien 
ikivihreän spektrin. “On niitä jotka palvovat yksinäi-
syyttä; minä en niihin kuulu. Tänä lasikuidun aikana 
minä etsin jalokiviä.” (Bob Dylan, suom. Polameri). 
Vain hellyys, jota ei uskoisi olevan, voi murtaa älylli-
sen yksinäisyyden ja valinnan lopullisuuden; silloin 
kun kukaan toinen yksilö ei riitä vastineeksi. Hellyys 
muuttaa itsekkyyden ja yksinäisyyden sisältöjä, joista 
luopuminen olisi muuten mahdotonta. Hellyyden 
laajempaa autuutta rajaavat sopimattomaksi rakkau-
deksi muokatut elämänohjeet. Hellyyden kieltäviä 
sääntöjä on enemmän kuin sallivia.

Julkisessa taideteoksessa ainutlaatuisen koke-
muksen utopia ja ikivihreän nautinnon läheisyys 
kokoaa tuntoihin sisään virtaavan lohdun.

Mauno Haartman: Ilmatar, 1994. Lahden kaupungin taidekokoelmat

Maalaukset Jenni Turtonen 2002

Kuva: Vesa-Ville Saarinen
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Palava perhonen

Tummien siipien hehkuva solukko
uloimmat juonteet palavat

Läheisyyden lämmön toive
pakkautuu herkkiin suoniin

Vielä kerran unelma
saa täyden hehkunsa

Mutta kukaan ei tunne 
miten hellyys kosii

Ainutlaatuisuuden valo
ei kohtaa vastaanottajaa

Vain ostetut arvot
plagioivat elämänkuvaa

Hämärtyvän niityn kaukaisella laidalla
kiitää valkoinen IC-juna

Jätesäkin pinnasta heijastuu Mars ja kosmos
valovuodet vilkkuvat lähellä toisiaan

Ikivihreä futuristinen näky  
– erään teoksen anatomia
Fiktio tulevasta teoksesta, joka versoo luottamukses-
ta lukijan empatiaan. Monet taiteelliset keinot – hu-
manistinen siveltimenjälki, tekninen virtuositeetti, 
luovuudella ilottelu, eroottinen ote, materiaaliruno-
us, käsitteellisyys, kertomus, sisältö, “kultakauden” 
tapainen valinta eli miljöötä parhaiten ilmentävien 
tekijöiden yhdistely, kuvitteellinen ylevyys (tai sen 
jälkeinen krapula) – kokoavat tehtävän, jossa kilpai-
lutetaan eri taidekeinoja vastaan perusikävän syväl-
linen konkretisointi. Seurauksena on hallusinaatio, 
joka johtaa käsitteellisestä syvällisyyteen – eli perus-
ikävää tulkinneet universaalit mestarit toivottavat 
tervetulleeksi heitä lähestyvän uuden selviytyjän, 
eikä kukaan heistä ole vielä sanonut: “Maltan elää.”

Kantri ja urbaani 10 vuotta

Kaupunkien kaavoitusosaamisessa kohtaa har-
voin miljöön henkeä ymmärtäviä onnistumisia.

Lappeenrannan vanhan pappilan alue on mo-
nen onnekkaan ja onnettomankin sattuman myötä 
saanut ymmärrystä muokkaavaa aikalisää. Riidat 
käyttötarkoituksesta ja alueen arvostuksen epämää-
räisyys antoivat kulttuuripioneereille soluttautu-
mismahdollisuuden. Muutaman “pusikkovuoden” 
jälkeen alueelle saatiin opetusministeriön tuella gal-
leria ja huoltotila saneerattuun kivinavettaan. “Pää-
majan” ohella pihapiirin muista rakennuksista val-
lattiin ja kunnostettiin vuosittain uutta näyttelytilaa, 
joka myös laajensi yhteistyötä kaupungin kanssa. 

Kantri & Urbaani -ympäristötaidetapahtuma on 
poikkeuksellinen yhdistelmä suojelevaa kunnostus-
työtä, idealistista sitkeyttä ja taideteosten avulla han-
kittua ympäristön arvonnousua. Vehreän alueen tu-
levaisuus on saatu varmistettua kymmenen vuoden 
uurastuksella. 

Alkuvuosien teokset liittyivät kiinteästi alueen 
hoitamattomiin rakennelmiin. Taideteosten työstä-

minen edellytti myös sijoitustilan kunnostamista ja 
raivaamista teoskohtaisesti. Tällaiset olosuhteet loi-
vat uniikkeja ratkaisuja, joita voi nostalgisesti luon-
nehtia taideoivallusten aarteenetsinnäksi. Löydöt 
liukuivat rajattomasti ympäristöstä taiteilijan idean 
esiintuloon. Oman teospaikan valinta ja sitoutu-
minen sen saattamiseksi kutsumuksen mukaiseen 
edustuskuntoon tekivät näyttelykokonaisuudesta 
niin omaperäisen, että sellaista ei voi tavoittaa etu-
käteissuunnitelmin. Tietty epärationaalisuus toi 
esiin taiteilijoita, joiden kyvyt olivat ennen lojuneet 
tavanomaisten osaamisuskomusten katveessa.

Vuosittaiset saneeraukset muuttivat näyttelytavoit-
teita. Valmiit tilat tavallaan myös rajasivat art brut -
meditaatiohenkeä. Näyttelypaikalla tehtyjen teosten 
lisäksi ripustettiin tunnettujen ja mielenkiintoa herät-
tävien taiteilijoiden teemaan istuvia teoksia. Alueen 

siistiytyminen johdatteli ympäristöteosten valin-
taperusteita kesänäyttelyjen totutuimmille lin-
joille. Alkuperäistä Kantri & Urbaani -henkeä 
on koeteltu monin tavoin ja pitkäjännitteisesti. 
Maaseudun Sivistysliiton tuki näyttelyidean 

alusta lähtien ja eri taideinstituutioiden hyväksy-
mä idealistinen näyttö ovat tuottaneet omaehtois-
ta esiintymisvarmuutta. Vuosittain on havaittu, 
että näyttelyn nimi on onnistunut ja teema kantaa 
– ja että jopa opasteetkin ovat anastamisen arvoisia.  
Yleisön eläytymispurkauksia tapahtuu varmasti myös  
tulevissa näyttelyissä.

Se, miten Kantri & Urbaani erottautuu Suomen 
taidekentässä, voidaan näyttelyn järjestäjien näkö-
kulmasta määritellä lyhyesti:
– Tekemisen ilolla palkittu
– Esillä monta kesäpäivää sisällön haalistumatta
– Ei pääsymaksua – hinta-laatusuhde loistava
– Luovuuden kodissa syntyneille taataan koti-ikä-

vän täyttymys.

Unto Ahjotuli on Kantri & Urbaani -näyttelyn 
perustajajäsen, vapaa kuvataiteilija, Kymengarde-lehden 
toimittaja ja julkaisija.

Sari Nikola: Syntymä, 2000. Kuva: Heli Skippari.
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P äällisin puolin katsottuna sanat 
valo, tila ja aika näyttävät varsin 
yksinkertaisilta, melkeinpä itses-
tään selviltä. Valohan on näkyvää, 
tila on paikka, jossa olennot ja 
kappaleet ovat tai asiat tapahtu-

vat, ja ajan avulla mittaamme tapahtumia. Tunnum-
me kuitenkin suhtautuvan ristiriitaisesti näitä näen-
näisen yksinkertaisia sanoja sekä niiden herättämiä 
tuntoja kohtaan. Myönnämme näiden ilmiöiden 
tarpeellisuuden ja merkityksen elämässämme, kun 
taas toisaalta valo, tila ja aika ovat aina läsnä ja näin 
ollen tuntuvat jotenkin arkisilta. Ne ovat niin taval-
lisia asioita, että meidän ei koskaan tarvitse pohtia 
niiden syvempää olemusta.

Uteliaisuutemme kannustaa meitä kuitenkin 
niin taiteessa kuin tieteessäkin, ja ympäröivän maa-
ilman arkipäiväisten puolien tutkiminen tuottaa 
meille tyydytystä. Intuitiomme ajaa meitä ilmiöiden 
pinnan alle, ja usein sieltä paljastuukin odottamat-
tomia syvyyksiä. Kuuluisa esimerkki on Newtonin 
omena, joka johti oivallukseen liikkeen laeista, mikä 
vuorostaan muutti näkemyksemme maailmankaik-
keuden toiminnasta ja siitä, kuinka se pysyy koossa. 
Herakleitos kirjoitti 2500 vuotta sitten, että luonto 
pitää piileskelystä. Vastaavasti voitaisiin sanoa, että 
ihmiset pitävät etsimisestä.

Valosta, tilasta ja ajasta
William Dennisuk

Ossi Puustinen: Leijat, 1997. Kuva: Heli Skippari.
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lakien mukaan tila, aika ja valo kuuluvat aprioriseen 
tietoomme. Ne tuntuvat itsestään selviltä ja sopivat 
käsityksiimme. Tila ja aika olivat pysyviä ja muuttu-
mattomia. Valo taas oli tiedonvälittäjä, joka matkus-
taa tilassa paikasta toiseen tietyssä ajassa.

Stephen Hawkins huomauttaa kirjassaan Ajan 
lyhyt historia, kuinka 1900-lukua edeltänyttä yleistä 
ajatusmaailmaa kuvaa mielenkiintoisesti se seikka, 
että kukaan ei esittänyt maailmankaikkeuden laa-
jenevan tai kutistuvan. Yleisesti oltiin sitä mieltä, 
että universumi oli aina ollut olemassa muuttu-
mattomassa muodossa, tai että se oli luotu tiettynä 
ajankohtana suunnilleen sellaiseksi kuin me sen nyt 
näemme. Hän lisää, että edes niille, jotka ymmär-
sivät Newtonin painovoimateorian osoittavan, ettei 
maailmankaikkeus voinut olla muuttumaton, ei tul-
lut mieleen ehdottaa, että se saataisi laajeta. 

Albert Einstein käänsi kaiken päälaelleen selittä-
mällä, että tila ja aika ovat suhteellisia ja ainoastaan 
valon nopeus on vakio. Ennen vuotta 1915 tilan ja 
ajan oli katsottu olevan tapahtumien muuttumaton 
areena, ja jopa Einsteinin erityinen suhteellisuus-
teoria vuodelta 1905 katsoi asian olevan näin. Ylei-
sen suhteellisuusteorian mukaisesti tilaa ja aikaa pi-
detään nyt muuttuvina suureina. Stephen Hawkins 
on sanonut, että kappaleen liikkeellä tai voiman 
vaikutuksella on vaikutuksensa aika-avaruuden kaa-
revuuteen. Vastaavasti aika-avaruuden rakenne vai-
kuttaa siihen, kuinka kappaleet liikkuvat ja voimat 
vaikuttavat. Tila ja aika vaikuttavat kaikkiin maail-
mankaikkeuden tapahtumiin, mutta kaikki tapahtu-
mat maailmankaikkeudessa myös vaikuttavat tilaan 
ja aikaan. Hän lisää, että vanha käsitys muuttumatto-
masta maailmankaikkeudesta, joka olisi aina ollut ja 
tulisi aina olemaan, vaihtui käsitykseen dynaamises-
ta, laajentuvasta maailmankaikkeudesta.

Palatessamme tarkastelemaan ajanjaksoa renes-
sanssista 1900-luvun alkuvuosille voimme huomata, 
että samankaltainen muutos tapahtui taiteessa. Maa-
laustaiteessa tämä muutos näkyy parhaiten tilan käy-
tössä ja aihevalinnassa. Renessanssin aikana aiheena 

oli yleensä raamatullinen kohtaus, joka kuvattiin sy-
vässä ja selvästi piirtyvässä kolmiulotteisessa tilassa. 
Ajanjakson lopulla, 1800-luvulla, huomaamme ku-
vatun tilan vaiheittaisen puristumisen. 1900-luvulle 
tultaessa yhä useammille maalauksille on tyypillistä 
litteä ja matala tila, ja kolmiulotteinen tila näyttää 
kokonaan supistuvan. Aiheena on usein vaatimaton 
asetelma tai talonpoikaisaihe, ja maalaukseen on 
käytetty yksinkertaisia, laimeita värejä. Perinteinen 
ero hahmon ja taustan välillä alkaa kadota. Kubis-
min synty toi mukanaan tilan pirstoutumisen, kuvio 
ja tausta tuntuvat olevan samalla tasolla. Kubismia 
seurasi synteettinen kubismi, missä kuviot kiinni-
tettiin maalauksen pinnalle. Esineet yhtyivät maala-
ukseen ja toisinaan levisivät jopa kuvapinnan ulko-
puolelle. Taiteilijat – esimerkiksi Malevitš – aloitti-
vat nollapisteestä tavassaan kuvata tilaa ja aihetta. 
Malevitšin suprematistinen maalaus Valkoi-
nen neliö valkoisella pohjalla on teos, jossa 
ei näytä olevan mitään perinteistä aihetta; 
se julistautuu puhtaan tunteen tilaksi. 

Aiheiden valinnassa näkyi renessans-
sista 1900-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla 
samanlainen muutos tai pirstaloituminen. 
Taiteeseen, tai ainakin taiteen käsitteeseen, oli 
melkeinpä aina sisältynyt ajatus kauneudesta ja eri-
tyisesti kauneuden suhteesta hyvään. Taiteessa näkyi 
harras pyrkimys ja ajatus hurskaudesta; se siis jossain 
määrin limittyi uskontoon. Tultaessa 1800- ja 1900-
luvuille voidaan huomata, kuinka taiteilijat lopulli-
sesti irrottautuivat kirkon totunnaisesta maailman-
katsomuksesta.

1900-luvun puolivälissä Jackson Pollock hylkäsi 
aiheen ja perinteisen käsityksen tilasta. Joidenkin 
kriitikoiden mielestä hänen teoksensa olivat viimei-
nen askel irrottautumisessa lähes 500 vuotta vallin-
neista visuaalisista ja sosiaalisista hierarkioista. Toiset 
kriitikot taas katsoivat, että hänen suhtautumisensa 
maalaukseen johti umpikujaan; se oli jonkinlainen 
itsekeskeinen pakkomielle, joka kiertyi loputtomas-
ti sisäänpäin. Heidän mielestään tasapainon palaut-

tamiseksi piti palata luontoon. Kun Pollock kuuli 
tämän arvostelun, hän sanoi kuuluvansa luontoon. 
Pollock ei toisin sanoen katsonut olevansa irrottau-
tunut tai erillään luonnosta, vaan hän oli osa luon-
toa, ja jos hän tutki omaa sisäistä luontoaan, hän 
tutki myös luontoa laajemmin. Se että Pollock tutki 
sisimpäänsä ja astui teoksissaan kankaalle kehysten 
sisäpuolelle, näytti vapauttavan seuraavan sukupol-
ven astumaan ulos kankaalta.

Monille taiteilijoille Jackson Pollockin teokset 
edustivat perinteisen visuaalisen valtajärjestelmän 
romahduksen viimeistä vaihetta. Heistä jopa realis-
tinen maalaus oli abstraktion muoto, sillä litistettiin-
hän kolmiulotteinen tila kankaalle. Heidän nähdäk-
seen tämän erittäin abstraktin esittävän taiteen lajin 
valtakausi oli ohi, ja tästä alkoi heidän matkansa 

kankaan ulkopuolelle. Robert Smithson eloku-
vassaan Spiraaliaallonmurtaja (Spiral Jetty) 

ja Robert Irwin paikkaan sidotuissa teok-
sissaan viittaavat Pollockin ratkaisevaan 
vaikutukseen heidän taidekäsityksensä ke-
hityksessä. 

Tilan vähittäistä puristumista maala-
uksissa voidaan verrata tiimalasin hiekan 

valumiseen kohti alempaa kartiota: paine johtaa 
hiekan yhteen kohtaan. Kuten hiekan valuttua tii-
malasi käännetään, osoittautui myös maalaustaiteen 
näennäinen loppu uudeksi aluksi. Pollockin työt, 
jotka toisille edustivat taiteen huippusaavutusta ja 
toisille pikemminkin umpikujaa, olivat oikeastaan 
näitä molempia. Pollockin taide loi ihmeellisen 
muutoksen mahdollistavan ilmapiirin. Perinteisistä 
aihetta koskevista käsityksistä vapauduttiin, mutta 
vielä merkittävämpää valosta, tilasta ja ajasta kiin-
nostuneille oli vapautuminen kehyksistä. 

1960-luvulla monet taiteilijat hylkäsivät kaikki  
perinteiset luonnonilmiöiden kuvausmuodot. Näil-
le taiteilijoille kaikki maalaukset olivat abstraktioi-
ta eivätkä siis oikeiden ilmiöiden kuvauksia. Aluksi 
useat taiteilijat jopa jättäytyivät perinteisten taideta-
pahtumien ulkopuolelle. He karttoivat gallerioita ja  

Irma Laukkanen: Sisäisestä maailmasta, 1999. Kuva: Heli Skippari.
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S ellaisten 1900-luvun historiallisten 
avantgardeliikkeiden kuten futu-
rismin, dadaismin, surrealismin ja 
situationismin yhteisenä nimittäjä-
nä oli pyrkimys taiteen ja elämän 
välisen kuilun yhteenkuromiseen.  

Avantgarden käsitettä teoreettisesti eritelleen Peter 
Bürgerin tavoin tämän voi nähdä vastareaktioksi 
modernin taiteen taipumukselle muodostaa au-
tonominen, museoihin eristetty elämänalueensa. 
Tämä taiteellisen arvon erillisyys muista ihmiselä-
mää ohjaavista arvoista – esimerkiksi totuudesta, 
hyödystä, pyhästä tai moraalisesta hyvästä – tiivistyi 
1800-luvulla ilmaisussa ”taidetta taiteen vuoksi”. 
Historialliseen avantgardeen liittyi myös yrityksiä 
laajentaa taideteoksen käsitteen alaa perinteisistä 
lajityypeistä tai genreistä, joita edustivat tavanomai-
simmillaan maalaukset ja veistokset. Avantgardetai-
teilijat tekivät teoksia, jotka rikkoivat lajityyppien 
rajoja, tai keksivät kokonaan omanlaisiaan taidete-
oksen lajeja kuten kollaaseja, surrealistisia esineitä, 
tapahtumataidetta jne. Tämän voi nähdä osaksi 
pyrkimystä taiteen eristyneisyyden murtamiseksi, 
sillä taideteoksen käsitteen laajentaminen on omi-
aan hämärtämään taiteen ja ei-taiteen rajoja taval-
la, joka johtaa katsojan kysymään museossa: ”Mutta 
onko se taidetta?”

Avantgardeliikkeiden parissa taiteen ja muun 
elämän välisiä raja-aitoja rikottiin molemminsuun-
taisilla rajanylityksillä. Toisaalta museoon tuotiin 
esineitä, joilla ei ollut mitään tekemistä totuttujen 
taidemuotojen kanssa. Etenkin surrealistit pyrkivät 
tämän lisäksi tekemään näyttelyistään perinteisen 
taulujen ripustustilan sijasta kokonaisia ympäristö-
taideteoksia. Toisaalta haluttiin tuoda taidetta muse-
oiden ulkopuolelle. Nykyään pidämme tällaisia pyr-
kimyksiä jo normaalina osana taidemaailmaa, joten 
on aiheellista muistuttaa tavoitteista ja aatteista, jot-
ka niihin alun perin avantgardeliikkeiden puitteissa 
liittyivät. Nämä piirteet näkyvät kenties parhaiten, 
kun tarkastellaan eräiden historiallisten avantgar-
deliikkeiden kokeiluja, jotka sijoittuivat kokonaan 
perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolelle.

Tarkastelen seuraavassa lähemmin kahden eri 
avantgardeliikkeen, surrealismin ja situationismin, 
suhdetta kaupunkiympäristöön. Näille molemmille 
oli ominaista se, etteivät ne halunneet toiminnas-
saan linnoittautua taiteen norsunluutorniin. 

Surrealismi syntyi 1920-luvun alussa Pariisissa 
alun perin kirjallisena liikkeenä, mutta se laajeni 
sittemmin myös kuvataiteeseen ja kansainvälistyi. 
Leimallisinta surrealistiselle liikkeelle oli kuitenkin 
se, ettei se ollut kiinnostunut ensisijaisesti taiteen 
uudistamisesta vaan elämän muuttamisesta, ”runou-

Ympäristö taideteoksena, taideteos ympäristönä 
– historiallisen avantgarden perintö

Timo Kaitaro

Marja-Liisa Mäki-Penttilä: Taivasta vasten, 1998. Kuva: Heli Skippari.
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Tätä ohjelmaa toteutettaessa keskeistä osaa 
näytteli kaupunkiympäristön kehittäminen eli 
urbanismi. Situationisteille urbanismi ei kuiten-
kaan merkinnyt tavanomaista kaupunkisuun-
nittelua, jossa alueet on suunnitelmallisesti kaa-
voitettu eri tarkoituksiin. He halusivat kehittää 
kaupunkiympäristöä mahdollisimman otolliseksi 
päämäärättömälle luovalle toiminnalle. Pyrittiin 
löytämään tai luomaan paikkoja, joita ei olisi alis-
tettu valmiiksi kapitalistisen tai sosialistisen talou-
den etukäteen määritellyille funktioille (asumi-
selle, kuluttamiselle, liikenteelle tms.), vaan jotka 
avoimuudellaan ja funktiottomuudellaan loisivat 
uusia toimintatapoja ja käytäntöjä.

Suunnittelu vai peukalointi

On selvää, että yritys tavoitella edellä kuvatun kal-
taista kaupunkia perinteisen kaupunkisuunnittelun 
tavoin on tuhoon tuomittu. Se johtaisi vain uusiin 
funktionaalisesti eriytyneisiin ja tietyille ennalta 
määritellyille toiminnoille alistettuihin paikkoihin. 
Surrealismin ja situationismin kaltaisten avantgar-
deliikkeiden ideanahan oli vastustaa suunnittelevan 
järjen ylivaltaa luomalla tilaa spontaanille toiminnal-
le. Niiden piirissä kehitettyjen urbanististen ideoi-
den toteuttaminen tavanomaisen kaupunkisuunnit-
telun keinoin johtaisi helposti vain marginaalisen ja 
uutta luovan ajattelun imeytymiseen byrokraattisen 
päätöksenteon sokkeloihin. Tällöin se olisi vaarassa 
muuttua juuri siksi byrokratiaksi ja hallinnoinniksi, 
josta nämä spontaania toimintaa korostaneet liik-
keet pyrkivät eroon. Minun ainakin on vaikea ku-
vitella kaupungin avantgardeurbanismin osastoa ja 
siellä työskenteleviä situationistivirkamiehiä. Jotkut 
edellä mainitut suunnitelmat osoittavat kuitenkin 
suuntaa, josta näiden paradoksien ratkaisua voisi 
etsiä: suunnittelusta, joka ei määrittele tilan käyttöä 
vaan pyrkii vapauttamaan sen, ”antamaan tilaa” jol-
lekin ennalta määräämättömälle. 

Lluis Sabadell: Golden Stone 2, 2004

Kuva: Lluis Sabadell
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Prosessi = (lat. processus; eteneminen, kulku)  

tapauksen kulku, tapaus- eli kehittymissarja,  

esim. biologiassa, kemiassa (Sivistyssanakirja)

K äsittelen tässä tekstissä lähin-
nä amerikkalaisen prosessi-
taiteen muotoutumista toisen 
maailmansodan jälkeen. Olen 
tietoinen niistä kokeiluista, 
joita Euroopan dadaistit ja fu-

turistit tekivät prosessitaiteen saralla, mutta haluan 
rajata näkökulmani niihin taiteilijoihin, jotka ovat 
olleet tärkeitä oman taiteeni kannalta. Koska suurin 
osa käsittelemistäni henkilöistä on amerikkalaisia, 
mainitsen kansallisuuden vain jos se on jokin muu 
kuin amerikkalainen.

”Ajan virrassa kaikki liikkuu”

Tätä kirjoittaessani Kiasmassa on juuri päättynyt 
yli kolme kuukautta kestänyt Prosessi-tapahtuma. 
Se nosti esiin mielenkiintoisia ajatuksia nykytai-
teen ongelmanasettelusta ja elämästämme sen 
ympärillä. Tapahtuman alaotsikko oli ”Tapaami-
sia elävissä tilanteissa / muuttuvissa tiloissa”. 

Kuinka eläviä tilanteet olivat ja muuttuivatko ti-
lat prosessin kuluessa? Vaikka en tunne tapahtuman 
vaiheita tarpeeksi syvällisesti voidakseni esittää joh-
topäätöksiä, rohkenen silti epäillä museoiden kykyä 
luoda prosessin ilmapiiriä valkoisiin halleihin, joissa 

ovat kerrostuneina läsnä muun muassa niissä aiem-
min koetut taide-elämykset.

Taiteilija on yhteiskunnan keskeinen toimija, 
jonka toiminta ylläpitää muun muassa taideins-
tituutioita. Paitsi museoilla, myös taiteilijoiden 
omalla aktiivisuudella on kokemukseni mukaan 
erittäin tärkeä rooli nykytaiteen tunnetuksi teke-
misessä ”epämuodikkaalle yleisölle” – Mary Jane 
Jacobin termiä käyttääkseni. Juuri tästä on kysymys 
myös taiteilijoiden omaehtoisesti luomassa Kantri 
& Urbaani -tapahtumassakin. Se on osoittanut 
elinvoimansa ja saavuttanut kunnioitettavan kym-
menen vuoden iän.

Sosiologi Zygmunt Bauman kirjoittaa Kiasman 
Prosessi-tapahtuman luettelossa: ”Prosessi on olen-
naisesti aikaa. Aika, kuten joki, virtaa. Erona jokeen 
on vain se, että liikkeessä ei ole ainoastaan vesi. 
Ajan virrassa kaikki liikkuu.” Bauman jatkaa: ”’Pro-
sessi’ tarkoittaa: mikään ei ole muuttumatonta. Ei 
ainakaan kauan. Mitä tahansa näetkin jonain het-
kenä, voit olla varma siitä, että se ei pysy paikassa, 
jossa näit sen. Eikä se näytä siltä miltä se näyttää nyt. 
Tai ei kumpaakaan. ’Prosessi’ tarkoittaa muutoksen 
väistämättömyyttä. Se tarkoittaa kaiken lyhytaikai-
suutta ja kunkin seuraavan vaiheen ajallisuutta, ka-
toamista, häipymistä.”

Prosessitaide
Erkki Soininen

Mirja Riikonen: Meditoijat, 1995. Kuva: Heli Skippari.
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Julkaisun teksteissä tarkastellaan myös evoluu-
tiota prosessina: ”Prosessi kuvataan yhteen suuntaan 
etenevänä tapahtumana kuten liukuhihnat teolli-
suudessa. Oppimisen, kehityksen ja kasvamisen ym-
märtämisessä putkimalli on kuitenkin vaarallinen. 
Nykyaikaisen evoluutioteorian mestari Stephen Jay 
Gould muistutti, että vastoin totunnaisia mieliku-
viamme evoluutio ei etene kuin puu tai putki. Evo-
luutio etenee kuin pensas tai kenties pusikko. Sillä 
ei ole yhtä ’ylöspäin’ kulkevaa, ennalta arvattavaa 
keskusväylää, vaan lukemattoman monta rinnak-
kaista eri suuntiin kulkevaa reittiä.”

Black Mountain College

Yhdysvalloissa toimi vuosina 1933–1957 Black Moun-
tain College (BMC) -niminen taidekoulu, jota on 
usein kutsuttu Amerikan Bauhausiksi. Varsinkin 
sen kesäkurssit saivat aikanaan suurta huomio-
ta osakseen. Vaikka koululla oli koko toimin-
ta-aikana vain satakunta opiskelijaa, se oli 
amerikkalaisen avantgarden näkökulmasta 
maan historian menestyksekkäin taidekoulu. 

Toisin kuin eurooppalainen esikuvansa, BMC 
ei kuitenkaan koskaan tuottanut yhtä selkeästi iden-
tifioitavaa tyyliä. Taidekoulujen perinteiset normit se 
ylitti ottamalla musiikin osaksi opetusohjelmaansa. 

BMC:ssä opiskelivat muun muassa maalarit Ro-
bert Rauschenberg ja Kenneth Noland, filminteki-
jä Arthur Penn ja kuvanveistäjä John Camberlain. 
Koulun menestyksen taustalla oli opettajien korkea 
taso – heihin lukeutuivat säveltäjä John Cage, ko-
reografi ja tanssija Merce Cunningham, arkkitehti 
Buckminster Fuller, taidemaalari ja väriteoreetikko 
Josef Albers ja taidemaalari Franz Kline. He eivät 
rajoittuneet pelkästään visuaalisiin taiteisiin, vaan 
opetuksen kirjo kattoi laajasti kaikki taiteenalat. Me-
nestykseen vaikutti myös koulun pieni koko. Peda-
gogiikan perustana oli idän ja lännen uskontojen ja 
filosofioitten kohtauspaikka, tiivis älyllinen yhteisö, 
jonka keskeinen perusta oli kokeellisuus.

Robert Rauschenberg tuli BMC:hen Ranskasta 
vuonna 1946 etsimään kurinalaisuutta taiteelliseen 
ajatteluunsa. Hän oli kuullut saksalaisesta Josef Al-
bersista, josta tulin hänen arvostetuin opettajansa. 
Rauschenberg paneutui kuvataiteen ohella tanssin 
ja musiikin opiskeluun, opettelipa hän jopa kuto-
maankin Anni Albersin ohjauksessa. Rauschenberg 
halusi luoda uuden tavan nähdä maalaus tapahtu-
mana (event). Samaa piirrettä korostivat sittemmin 
1950-luvulla abstraktin ekspressionismin taiteilijat.

Action painting ja happening

Kriitikko Harold Rosenbergin mukaan action pain-
ting syntyi, kun amerikkalaiset maalarit alkoivat 
nähdä kankaan areenana eikä niinkään reprodukti-
ona, analyysina tai ilmaisevana objektina. Kankaalle 
ei syntynyt kuva, vaan tapahtuma, seuraus aktiosta.

Tämä tulee mielestäni esiin muun muassa 
Jackson Pollockin ns. tiputusmaalauksissa. 
Rauschenbergin Valkoinen maalaus ja Musta 
maalaus (1952) olivat vailla selkeää aihetta. 

Säveltäjä John Cage kuvasi maalauksia len-
tokentiksi, jotka oli tarkoitettu valolle, varjolle 

ja erilaisille hiukkasille kuten pölylle; kun katsoja  
lähestyi maalauksen pintaa, hänen varjonsa tuli 
osaksi maalausta.

Rauschenbergin Valkoinen maalaus oli kesällä 
1952 esillä BMC:ssa osana Cagen Theater Piece n:o 1  
-teosta. Tapahtumaksi (happening) kutsuttu tilanne 
merkitsi uutta alkua amerikkalaiselle teatterille. Ko-
konaisuus muodostui hyvin sekalaisista elementeistä 
– samanaikaisista, toisistaan riippumattomista tapah-
tumista kuten runojen lukemisesta, tanssista, musii-
kista, sattumaoperaatioista ja maalauksista. Rauschen-
bergin Valkoista maalausta käytettiin filmien ja diojen 
sekä välkkyvien valojen pohjana, valkokankaana.

Monitaiteilijaksi kutsuttu John Cage sävelsi 
Rauschenbergin maalauksien innoittamana teoksen 
4’33” (1952), yhden viime vuosisadan säveltaiteen 
merkkiteoksista. Sävellyksessä pianisti vain istuu pia-

Markku Hakuri: Areena, 2002. Kuva: Vesa-Ville Saarinen. 
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nonsa ääressä mutta ei soita ollenkaan, hän aino-
astaan avaa ja sulkee pianon kannen nuottipaperin 
määräyksen mukaan. Esityksen äänimaailma syntyy 
yleisön reaktioista, yskähdyksistä, rahinoista ja ko-
lahduksista eli kaikista niistä äänistä, joita yleisö nor-
maalissa konserttitilanteessa pitää häiriötekijöinä ja 
jotka se haluaa sulkea kuuntelun ulkopuolelle.

BMC:n vaikutus näkyi myös 1950-luvun lopulla 
taiteilijanuransa aloittaneen Allan Kaprowin töissä. 
Hän alkoi valmistaa materiaalikoosteita, joissa käy-
tettiin julkisilta paikoilta löydettyjä materiaaleja. 
Hän toisin sanoen laajensi happening-käsitettä, jon-
ka Cage oli löytänyt aiemmin BMC:ssa. Kaprow oli 
myös Cagen oppilas, ja paljolti tämän vaikutuksesta 
Kaprowin tie kulki maalauksen ja koosteen kautta sii-
hen, että hän määritteli ympäristön (environment) 
käsitteen yhdeksi taiteen elementeistä. Kaprowille 
galleria oli pikemmin yleisön kanssa tapahtuvan dia-
login paikka kuin taide-esineiden esittelyfoorumi. 
Hänen teoksissaan yleisöllä oli myös mahdollisuus 
manipuloida niitä tai niiden osia. Newyorkilaisessa 
Martha Jackson -galleriassa vuonna 1961 esille pan-
tu teos Yard koostui gallerian sisäpihalle asetetuista 
autonrenkaista, joista osa oli maalattu valkoisiksi. 
Yleisö sai kävellä renkaiden päällä. Teos liittyy olen-
naisesti installaatiotaiteen myöhempään kehittymi-
seen 1970–80-luvuilla.

Taidetta maan ja taivaan väliltä

Maalauksen ja veistoksen lisäksi myös teatteri jou-
tui ravistelun kohteeksi 1960-luvulla. Teoreetikko 
Michael Kirby kirjoitti: “Voimme esimerkiksi havai-
ta, että teatteri sekoittuu yhdessä ääripäässään kuva- 
ja veistotaiteeseen. Perinteisesti nämä taiteet eivät 
teatterin tapaan strukturoineet aikaa, mutta viime 
vuosina maalaukset ja veistokset ovat alkaneet liik-
kua ja tuottaa ääniä. Niistä on alkanut tulla ’esiinty-
jiä’ kuten Rauschenbergin ja Tinquelyn työt, jotka 
on tuotu lavalle yleisön katsottaviksi New Yorkin 
MoMa:ssa.” (Uusi teatteri, 1965).

Ilkka-Juhani Takalo-Eskola: Mielen valuutta, 2000. 

Kuva: Heli Skippari.






