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 Selatessani jäsentemme CV:itä vuosinäyttelymme 
yhteydessä en voinut olla kiinnittämättä huomiota 
siihen, miten erilaiset vaikuttimet saavat  jäsenistöm-
me tarttumaan hiileen, pensseliin tai
savimöhkäleeseen. Meitä on aika laaja ja moninainen 
joukko, jossa jokaisella lienee omat inspiraatioläh-
teensä ja syy taiteen tekemiseen, olkoon kyseessä sit-
ten piirtämistä, maalaamista, grafiikkaa tai
 veistämistä.

 Ehkä juuri tässä piilee Espoo Art ry:n rikkaus.
Meillä on mistä ottaa ja toisistaan poikkeavia ja erilai-
sia teoksia syntyy aina kiinalaisesta tussimaalauksesta 
puupiirroksiin -öljyä, akryylia, grafikkaa ja 
keramikkaa unohtamatta.

 Tätä monimuotoisuutta ja Teidän toiveitanne hallitus 
pyrkiikin huomioimaan suunnitteilla olevilla
aktiviteeteillä tämän vuoden aikana. Lopullisen 
toimintasuunnitelman ohjelman sisältöön voi
jokainen arttilainen vielä vaikuttaa kertomalla omista 
toivomuksistaan viimeistään toukokuun 
loppuun mennessä. 
Liisa Heikkinen-Illukalle, liisa.illlukka(at)wmail.fi
tai puhelimitse 040 585 0804. 

Jo suunniteltuja aktiviteettejä ovat mm.

- Espoo-päivän avoimet ovet elokuun 27. päivänä
- osallistuminen UKJ:n vuosinäyttelyyn
  Kaapelitehtaalla joulukuun alkupuolella
- PMC group:n näyttelysarjan jatkaminen
- Espoon Visuaali
- kritiikki-illat

Gunnar Bauer, puheenjohtaja
 

Puheenjohtajan palsta

Gunnar Bauer ja hänen teoksensa
Juttusilla
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ESPOO ART RY, YHTEYSTIEDOT

Osoite: Mäkkylänkuja 3,02650 ESPOO
espooart(at)gmail.com,www.espooart.fi
Y-tunnus: 1708817-6
FI71 1426 3000 1237 27
Viitenumero: 1012

Hallitus
Gunnar Bauer, pj,
 044 063 3006, bauer.gunnar(at)gmail.com

Maritta Laitinen, vpj,talous,
 jäsenrekisteri,osoitemuutokset, galleriasivut
 040 527 3268, mai.laitinen@kolumbus.fi

Jenny Eräsaari, sihteeri
 0447514589, jenny.erasaari@gmail.com

Helena Kääriäinen, kritiikki-illat
 040 8309889, helena.kaariainen@fimnet.fi

Milla Piirainen, näyttelyt, projektit, jäsentilaisuudet,
 046-5578193,piirainenmilla@hotmail.com

Liisa Heikkinen-Illukka, viestintä, valokuvaus
kurssi-ilmoittautumiset, uudet jäsenet,Arttu-lehti
 040 585 0804, liisa.illukka(at)wmail.fi 

Liisa Knuuti,erilaiset projektit
 050 570 4265, liisa.knuuti@pp.inet.fi

Else-Maj Koskimäki,näyttelyt, projektit,
 UKJ:n edustaja,
 041 501 6224, elsemajkoskimki@gmail.com

Teija Lemberg, mallimaalaus, EAn Facebook sivu
 041 462 2939,teija.lemberg@gmail.com

Petteri Pulli, mallimaalaus
 050 378 3782

Anne Kuntsi, erilaiset projektit,
 0400 787 886, anne.kuntsi@luukku.com

AJANKOHTAISTA

JÄSENTEN TÖITÄ ESILLE MÄKKYLÄÄN

 Jäsenillä on mahdollisuus saada töitään esille 
kirjstotilaan ja ala-aulaan. Tilaan sopii 20-30 työtä, 
koosta riippuen.
Näyttelyajat ovat 2 kk jaksoissa keväällä ja syksyllä-
seuraavasti:             
huhti- toukokuu, purku ma 6.6.                                        
syys-lokakuu, pystytys ma 5.9.,purku ma  7.11       
marras-joulukuu pystytys ma7.11. 
purku ma 9.1.2017

 Työt voi jättää esim. mallimaalaus- tai grafiikan 
työpajaaikoina, jolloin ovet ovat auki, ala-aulasta 
vasemmalla olevalle käytävälle, Else-Maj´n työ-
huoneen oven eteen, ennen pystytyspäivää teki-
jäntiedoilla varustettuna.Työt voi noutaa samasta 
paikasta.Taiteilijat vastaavat itse töistään.

  Else-Maj Koskimäki pystyttää ja purkaa näyttelyn  
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä
elsemajkoskimki@gmail.com, p.041 5016224,

JÄSENTEN TÖITÄ ESILLE VILLA TAPIOLAAN

 Laajalahdessa, Suotorpantie 14 sijaitsevassa Villa
Tapiolassa on myös mahdollista laittaa töitään esille.
Tilaan sopii 10-15 työtä koosta riippuen ja 
näyttelyaika on ”joustava”.
Yhteyshenkilönä on Else-Maj Koskimäki, 
ota yhteyttä,elsemajkoskimki@gmail.com
p.041 5016 224
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KUVATAIDEKERHO

 Silja Peltonen jatkaa  Boställsskolanin oppilaiden
kuvataidekerhon pitämistä  syksyllä 2016 
Mäkkylän taiteilijatalolla. Ajankohta tarkentuu
 syksyllä.

MALLIMAALAUS
 jatkuu joka toinen viikko syykuun alkupuolella.
 Tarkat päivät ilmoitetaan lähempänä syyskuuta.

KRITIIKKI-ILLAT jatkuvat  
2 kertaa syksyllä  2016  
 ja 2 kertaa keväällä 2017

PMCHydraulics,  Vantaa – näyttely 25.5.-25.9.2016

 Vantaalla avautuu yhdistyksemme uusi näyttely
 jälleen. Ripustuspäivä on 25.5. Edellisen näyttelyn 
työt toimitetaan saman päivän aikana Mäkkylään. 
Töiden noudosta Mäkkylästä tiedotetaan
 sähköpostitse. 

 Nyt avattavan näyttelyn kesto on 4 kk. Heti miten 
siis kesän mentyä on uuden näyttelyn vuoro. Laita 
kalenteriisi jo tästä tieto, jos haluat olla mukana taas 
seuraavassa näyttelyssä. Nyt onkin kesä aikaa tehdä 
uusia teoksia ... ja päivänvalossa !

Repin-Instituutti kurssittaa Mäkkylässä

 Repin-Instituutin kuvataidekoulutus aloittaa syksyl-
lä ”Konseptitaiteilijan klassiset perusteet” –nimisen 
kurssin Mäkkylässä. Kurssi-ilta tulee olemaan torstai 
22.9. alkaen kerran viikossa (kesto n 10 vkoa). Tästä 
on tulossa vielä lisää tietoa jäsenistölle ennen kesää 
ainakin sähköpostitse ja nettisivuille. 
 Kurssi on avoin muillekin kuin arttilaisille ja ilmoit-
tautumisohjeet annetaan lisätiedoissa. Espoo Art 
antaa kurssitilat käyttöön. 

 Kurssin suomalaisista opettajista  tulee lisätietoa 
myöhemmin. Repin-Instituutilla on tarkoitus järjes-
tää vielä ensi syksyn aikana Mäkkylässä tiivis viikon-
loppukurssi, johon tulee opettaja Pietarista. 

 Espoo-päivänä tämä ryhmä tulee Mäkkylään ker-
tomaan kurssista ja mahdollisesti demonstroimaan 
jotain kurssin sisällöstä.
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Juhlanäyttelymme suojelijan tapaaminen 
ja juhlakirjan luovutus.

 Juhlanäyttelymme suojelija
 tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio 
oli varannut kalenteristaan aikaa Espoo Artille.
 Meillä oli tilaisuus ojentaa juuri valmistunut
 juhlakirja hänelle. 
Ajankohta oli keskiviikko 20.4.2016 klo 11.30-11.50. 

 Presidentin virka-asunto Mäntyniemessä sai kaksi
 ensikertalaista portille.Puheenjohtajamme
 Gunnar Bauer oli aamulla hankkinut pienen
 kukkakimpun, jonka ojentaisimme hänelle
 kiitokseksi. Minulla oli matkassani kaksi kirjaa. 
Ensimmäinen luonnollisesti rouva Haukiolle ja
 toinen hänen erinomaiselle sihteerilleen. 
Olinhan hänen kanssaan käynyt syksystä 2015
 alkaen lähes 30 sähköpostiviestin verran asioita läpi 
projektin eri vaiheissa.

 Nyt oli H-hetki.
Saavuimme hyvissä ajoin, niin ajoissa, että ehdimme 
poiketa lähellä olevassa kesäkahvilassa kahvilla ja 
leivoksella.Mäntyniemessä porttipoliisi tarkasti
 henkilöpaperimme ja ohjasi meidät virka-asunnolle,
 jossa meidät ohjattiin odotustilaan. 
Rouva Haukion sihteeri otti meidät hetken kuluttua
vastaan ja istuimme odottamaan.

Ystävällisesti hymyillen rouva Haukio saapui aulaan 
ja toivotti tervetulleeksi.

 Ojensimme hänelle kukat ja kirjan kiitosten saatte-
lemana ja siirryimme hänen pyynnöstään huonee-
seen,jossa vieraat otetaan yleensä vastaan. 
Taidetta oli ympärillä kaikkialla ja tila oli valoisa
 ja kaunis. Kahvit oli katettu pienten herkkujen kera.

 Rouva Haukio oli hyvin perillä Espoo Artista ja kes-
kustelimme yhdistyksestä ja sen tulevaisuudesta sekä 
taiteen mahdollisuuksista yleensä Suomessa. 
Ateneumissa parhaillaan esillä oleva Auguste Rodinin
veistosnäyttely käänsi keskustelumme veistostaiteen
nykytilaan erityisesti Suomessa. Hän kertoi myös 
omista haasteistaan erilaisten kirjamessujen, -näytte-
lyiden ja –tapahtumien osalta. 
Keskustelimme lisäksi Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
tavoitteista ja taiteen osuudesta juhlavuodessa.

 Rouva Haukio pahoitteli, ettei voi osallistua
 avajaisiimme,mutta kertoi kuitenkin yrittävänsä
 käydä paikan päällä katsomassa näyttelyn. 
Pian aikamme oli käytetty(ylitimme10 minuutilla)
 ja oli kättelyjen vuoro.

 Rouva Haukio toivotti näyttelyllemme menestystä.
Poistuimme hyvillä mielin.Tilaisuus oli ollut onnistu-
nut, rento ja keskustelu kävi vilkkaana.
 Tunsimme olevamme tervetulleita ja Espoo Art oli
saanut piirun verran lisää näkyvyyttä. 
Mitäpä muuta olisimme voineet toivoakaan!

Maritta Laitinen
p.s. Emme edes ajatelleet selfietä!

Jenni Haukio
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Espoo Artin 40-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset 
 26.4.keräsi väkeä

 Espoo Art tulee tänä vuonna 40 vuoden ikään. Se 
on kunniakas saavutus taiteilijayhdistykseltä. Sitä on 
vastikään juhlittu näyttelyn ja kirjan avulla. Juh-
lavuotemme jatkuu toki vielä syksyllä ja silloin on 
suunnitteilla yhteinen ilta. Siitä tiedotetaan sitten, 
kun asiat varmistuvat.
 Ideoita otetaan ilolla vastaan. 
Juhlanäyttelystä haluttiin sellainen, että mahdolli-
simman moni jäsen innostuisi mukaan. Tässä onnis-
tuttiin mielestäni hyvin, toteaa Espoo Artin pitkä-
aikainen taloudenhoitaja, hallituksen jäsen ja nyt 
kunniajäseneksi nimitetty  Maritta Laitinen.
 Valmisteluihin ryhdyttiin jo vuoden 2014 puolella, 
kun Kaapelitehtaan  Puristamon tila varattiin. Ryh-
dyin silloin jo tiedustelemaan näyttelyllemme suoje-
lijaa. Ensimmäinen kontakti oli syyskuussa 2015 ja 
rouva Jenni Haukion sihteerin kanssa käydyn viestien 
vaihdon jälkeen vahvistus korkean tason suojelijasta 
saatiin joulukuussa 2015. Markku Arantilaa pyydet-
tiin jo syksyllä juryttäjäksi. Ennakkotieto jäsenistölle 
oli Artussa ja nettisivuilla jo vuoden 2015 puolella, 
kertoo Maritta.

Vas. Gunnar Bauer,Espoo Art ry:n pj, kuvataiteilija 
Markku Arantila, sekä oikealla  Espoon

 Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä

 Tästä näkee, kuinka pitkäjänteistä toimintaa näin 
suuren tapahtuman organisointi on. Kaapelillahan 
on jo alustavia varauksia vuosille 2017 ja 2018, eikä 
pääkaupunkisedulla ole paljon muita sopivia tiloja 
edes tarjolla.
 Puristamon näyttelytila on kallis, eivätkä jurytys-
maksut kata kuluja kokonaan. Lisäksi tulevat muut 

kulut. Tämä on ehdottomasti kallein näyttely tähän 
mennessä, mutta uskon, että panostus kannatti,
 sanoo Maritta.
 Juryttäjä Markku Arantila toteaa, että Espoo Art on 
hämmästyttävän vireä yhdistys, jonka olemassaolol-
le on selvä tilaus Espoossa. Yli 300 juhlanäyttelyyn 
tarjottua teosta on huima määrä. Oli hienoa nähdä, 
kuinka korkealla tasolla tarjotut teokset olivat.
Hyvän työryhmän avulla ripustus kävi sujuvasti. 
Näyttelyn juryttäminen  ja ripustaminen on aivan sa-
manlaista kuin taiteen tekeminen muutenkin: työtä, 
intuitiota ja visuaalista ajattelua.  Minun tapani on 
kuljeskella hajamielisen näköisenä ympäri näyttelyti-
laa niin kauan, että jokaiselle työlle löytyy paikka. 
Teoksista löytyy niitä asioita, joita taiteelta odottaa: 
huumoria, kauneuden etsimistä, suuria ja pieniä tun-
teita, pelottaviakin asioita. Sellaisista asioiden kirjos-
ta rakentuu elämän oloinen näyttely kuin itsestään, 
toteaa Arantila.
 Tämänkertainen tarjonta tuntui entistäkin parem-
malta. Voi toki olla niin, että tuorein tuntuu aina par-
haimmalta. Nyt oli uskallettu tehdä isoja töitä ja se 
on tietysti ripustajan mieleen. Isoilla töillä iso näytte-
lytila on helpompi ottaa haltuun, kertoo Arantila.

Kunniajäsenet vas. Maritta Laitinen ja 
Else-Maj Koskimäki

 Maritta Laitisen mukaan juhlakirjan teettäminen toi 
oman lisähaasteensa.
Sen valmistelu aloitettiin jo reilu vuosi sitten. Histo-
riaosuutta kirjoittaessani ja tietoja läpi kahlatessani 
yhdistyksen vanhoista mapeista sain aimo annoksen 
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tietämystä Espoo Artin toimista. Se oli erittäin mie-
lenkiintoista ja jopa hauskaa. Nyt kirja on valmis ja 
voi sanoa, että se on erinomainen.
  Else-Maj Koskimäki oli toinen avajaisissa nimitetty 
kunniajäseneksi. Else-Maj onkin ollut Espoo Artin 
aktiivijäsen ennätyksellisen kauan, peräti 80-luvulta 
asti. Else-Maj ei pelkää tarttua vaikeisiinkaan töihin 
ja on superenerginen ihminen. Else-Majn mielestä 
Espoo Art on aktiivinen, positiivinen, innostunut ja 
ihana taiteilijayhteisö, josta hän on vuosien varrella 
saanut tosi hyviä ystäviä. Artin tilaisuuksiin on aina 
kiva mennä, sieltä saa puhtia omaan tekemiseen. Kyl-
lähän tässä on jaksanut ihan mukavasti olla mukana 
ja toivottavasti olen osaltani kannustanut aktiivisuu-
teen ja osallistumiseen. Espoo Art on hieno taidetta 
tekevä ja mielenkiintoista ja uutta arvostava taiteilija-
yhteisö, listaa hän.

Vas. Espoon Kehittämisjohtaja Kristiina Erkkilä ja
Ritva Laine, Espoon Kirjailijat

40-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset onnistuivat erin-
omaisesti. Kutsuvieraita ja omaa väkeä oli ennätys-
määrä.
-Ilmassa oli positiivista värähtelyä väenpaljouden, 
sellon taustaäänen  ja puheensorinan välittämänä, 
toteaa Espoo Artin puheenjohtaja Gunnar Bauer.
- Avajaisissa tosin korostui kaapelitehtaan hankala 
akustiikka. Pelkään, että suuri osa puheista meni 
kuulematta ohi. Enpä tiedä tähän parasta ratkaisua, 
olisiko mikrofoni vai puhetorvi parempi, vai selvi-
ääkö siitä parhaiten puhetta korottamalla, miettii 
Gunnar.

Marittan mukaan hänen hankkimistaan 550 lasista 
jäi jäljelle 100, joten väkeä riitti..

Mikä on ollut parasta Espoo Artissa?

-Espoo Artin kurssit ovat olleet hauskoja opettajan 
näkökulmasta. Arttilaiset ovat aidosti taiteen teke-
misestä kiinnostuneita ihmisiä ja työskentelyssä on 
rohkeutta ja maalaamisen iloa,
 sanoo Markku Arantila.
 Maritta Laitinen näkee, että parasta on hyvä henki ja 
keskustelu jäsenistön kesken. Mäkkylän taiteilijatalo 
on myös erinomainen paikka kokoontua, kurssittaa 
ja juhliakin. Mäkkylän taiteilijatalon sijainti on tosin 
monien mielestä hankala, kun sinne ei pääse julki-
sella liikenteellä. Se on harmillista, mutta sijaintia ei 
voida muuttaa. 
 Jäsenistö on aktiivista ja uusia jäseniä pyrkii vuo-
sittain yhä enemmän, myös nuoria. On hyvä kuulua 
ryhmään, taiteen tekeminen on aika yksinäistä.
Maritta on iloinen kunniajäsenyydestä ja toivoo, että 
16 vuotta, jolloin hän on hoitanut raha-asiat ja monta 
muutakin juttua siinä sivussa on vienyt Espoo Artia 
eteenpäin. Ja niin tietysti onkin,
 Maritta on Artin kantava voima, jonka tehokkuus ja 
järjestelmällisyys on hämmästyttävää.

Puheenjohtaja Gunnar Bauer pitää jäsenistön mo-
ninaisuutta ja erilaisuutta Espoo Artin parhaana 
voimavarana.

Mitä voitaisiin parantaa?

 Marittan mukaan olisi hienoa, jos olisi työhuone-
jonon lisäksi jono myös hallitustyöskentelyyn ja eri 
projekteihin. Mutta tähän taitaa olla vielä matkaa. 
Jäsenillä syntyy ideoita runsaastikin, mutta toteutus 
ja osallistuminen ei ole enää mieleistä.

 Markku Arantila antaa Espoo Artille hyvän arvo-
sanan, se on silta harrastamisen ja ammattimaisen 
kuvantekemisen välillä. Arttilaiset ovat taiteenrakas-
tajia, joille rajaviiva harrastamisen ja ammattilaisuu-
den välillä on haalistunut näkymättömiin. Ja se oli 
hienosti todettu juryttäjältä.

Liisa Knuuti  valokuvat Liisa Illukka
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PÄÄTTÖTYÖN TEKEMISESTÄ
TEEMA:KUOLEMAN KEHTOLAULUT

1. JOHDANTO
 Valmistuin Alfa-Art-taidekoulusta kuvataiteilijaksi 
tammikuussa 2016. Valotan tässä kirjoituksessa 
taustoja teemani (kuoleman kehtolaulut)
 valinnalle ja kerron maalaustyön prosessista.
Kuolema on kulkenut kintereilläni koko elämäni ajan-
Jo ennen syntymääni minut yritettiin abortoida. Syn-
nyin geenivirheen kanssa, joka aiheutti kuolemanva-
kavan sairauden. Olen menettänyt oman perheeni 
kuolemalle.  Saatuani elämässä mahdollisuden alkaa 
opiskella taiteita, päätin tutkia kuolemaa tarkemmin 
opinnäytetyössäni. Kansanperinteeseen paneutumi-
nen opasti minut kuoleman kehtolauluihin. Yhdistin 
omakohtaiset kokemukseni, aiemmassa lääkärin am-
matissani opitun ja koetun sekä kuva- että musiikki-

taiteessa kohtaamani teokset omaksi visuaaliseksi 
tulkinnakseni.

2. KUOLEMAN KEHTOLAULUT

 Kuoleman kehtolaulut sijoittuvat ajallisesti muinai-
seen Suomeen, aikaan ennen ajanlaskumme alkua ja 
siitä eteenpäin. Kulttuurisesti ne kietoutuvat kristin-
uskoon sen tultua maahamme ja usein puhutaankin 
kansanuskosta. Laulut ovat osa itämerensuomalaista 
kansanperinnettä eikä lauluille ole tutkimusten mu-
kaan germaanisia tai balttilaisia vastineita. Venäjällä 
tunnettiin joitakin vastaavia tuudituslauluja Vienan-
karjalassa ja Inkerinmaalla.
 Tunnetuimpia kuoleman kehtolauluja ovat ”Sydä-
meni laulu”, ”Nuku nuku nurmilintu”, ”Sininen uni”, 

”Tuu tuu tupakkarulla”.
 Muinaissuomalaisessa kansanperinteessä
kehtolauluilla ei ole ainoastaan tyynnytetty
nukkumaan käyvää lasta, vaan äidit ovat laulaneet 
ilmoille valtavan väsymyksensä. He toivottivat lau-
lullaan kuoleman tervetulleeksi, koska yksi lapsi vä-
hemmän perheessä olisi vähentänyt äitien taakkaa.  
Vastasyntynyt, kastamaton lapsi edusti vielä tuonpuo-
leista ja oli näin siirtymätilassa. Kun lapsi kapaloitiin 
tiukasti kääröksi rullalle (tupakkarulla), se muistutti 
vainajaa. Vastasyntynyt asetettiin kehdossa jalat oveen 
päin kuten vainajat, että pienen olisi helpompi lähteä 
Tuonelaan.
 Kuolemaa ei koettu yksinomaan pahana ja muserta-
vana asiana, sillä perheissä oli liuta lapsia ja ruokittavia 
syntyi lisää jatkuvasti. Tuonela, tuoni, kalma, marras, 
surma olivat kauniita paikkoja, kultaisia kaupunkeja 
tai korkeita vuoria, jonne oli hyvä mennä lepäämään. 
Suomessa laulettiin vainaja nurmen tai pellon alle tai 
maalle valkealle. Tuonelaan saattoi pienokaisen lin-
tu, usein pyhä kuten nurmilintu, västäräkki, sotka tai 
kuovi. Tuonelassa lapsen oli hyvä olla, siellä sai leik-
kiä, kaitsea Tuonelan karjaa tai kuunnella kehrääjälin-
tua. Nykyaikana tapaamme edelleen kuoleman kehto-
lauluja, mutta laulut ovat lyhentyneet ja muuttuneet, 
kuolemaan viittaavia osia on pudotettu pois.

        

  

   

3. MAALAUSPROSESSI

 Töiden tekeminen kesti kahdeksan kuukautta, vaa-
timuksena oli maalata 50–60 taulua. Yllätyksellistä 
itselleni oli se, että vaihdoin tekniikkaa kolmasti. 
Ensin tein töitä sekatekniikalla (muste ja akryyli), 
sitten vaihdoin akryyliin ja öljyyn. Lopuksi koettuani 
syvällisen oivalluksen hetken vaihdoin pigmentteihin 
ja öljyväreihin.
 Isojen töiden tekeminen sopii minulle. Etenen 
rohkeasti, haen uusia värisekoituksia, sommitelmia, 
muotoja. Rakennan kerroksellisuutta, haen valojen 
ja varjojen välistä vuoropuhelua. Mielessäni ei ole 
mitään valmista kuvaa, kun alan maalaamaan. En tee 
luonnoksia. Jälki syntyy työtä tehdessä. Käytän paljon 
rättiä, pyyhin ja pyyhin. Lopputulos saattaa yllättää 
minut totaalisesti.
 Maalatessani kuoleman kehtolauluja ajattelin äite-
jä väsyneinä, itkuisina, äitejä loputtomalta tuntuvan 
työnteon edessä. Haluan uskoa äitien syvällä sydä-

Elisabeth Manninen
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messään tunteneen myös iloa pienokaisista. Halusin 
myös maalata vain äideissä ilmenevän voiman. Luot-
tamuksen elämään. Elämäntapahtumien kerrokselli-
suuden: jokaisen surun päälle sedimentoituu kevyen 
harsomaisesti ilo, jokaisen hylkäämisen päälle yh-
teenliittyminen, jokaisen kaipuun päälle riemu jäl-
leennäkemisestä. Kaikki tämä on elämää, jonka hy-
väksymme vähitellen omaksemme, oli se rikkonainen 
tai ehjä. Maalasin kehtolaulujen kuoleman tuojia eli 
useimmiten lintuja ja tuonpuoleista eli tuonelaa, tai-
vasta, jotain hyvää paikkaa voimakkain värein, abst-
raktein vedoin.

4. UUSI LUOMUS

 Eräänä päivänä marraskuussa 2015 työhuoneellani 
koin vahvasti jonkin uuden asian olevan tulossa esil-
le. Antauduin tuon vielä epäselvän tunteen valtaan ja 
jostain syystä lähdin rakentamaan töitäni uudella ta-
valla. Yhtäkkiä syntyi jotain kaunista, haurasta, unen-
omaista! Jotain, johon kiinnityin lujasti. Joka oli uusi 
luomus. Ymmärsin seisovani oman itseni, oman to-
dellisen olemukseni äärellä. Kaiken sen äärellä, mitä 
haluan välittää katsojille. Ohjaava opettajani sanoi 
nähtyään teokseni: 
”Onnea! Olet päässyt maaliin!”
 Matka oli erikoinen, ei niin raskas kuin aluksi kuvit-
telin. Kuoleman kuva on tullut tutuksi. Maalatessani 
olen kokenut pääseväni toiseen todellisuuteen, jossa 
mennyt, nykyinen ja tuleva ovat yhtä aikaa läsnä. Sitä 
voi varmaan kutsua flow-tilaksi. Koen olevani etuoi-
keutettu kokiessani sen yhä uudelleen maalauspro-
sessissa. Olen oppinut valtavasti tekniikkaa, mutta 
vielä enemmän hengen heittäytymistä. Olen sallinut 
erilaisten tunteitten tulla näkyväksi prosessissa. Epä-
varmuutta siedän jo aika hyvin, olen myös joustavam-
pi kuin ennen. Usko oman tekemiseen on kasvanut. 
Tiedän osaavani. Tiedän kykeneväni. 
Tiedän olevani oikealla polulla.

Tapiola 16.2.2016 
Elisabeth Manninen

teoskuvat
Liisa Illukka

Alfa-Art taidekoulun kuvataiteilijoiden
 päättönäyttely NÄKYVÄKSI

14-24.1.2016  Puristamo, Kaapelitehdas
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Espoo-päivä la 27.8.2016 

 AVOIMET OVET klo 12-17
Mäkkylän Taiteilijatalossa

Tervetuloa viettämään joukolla elämysrikasta
Espoo-päivää.

Ohjelmakohtia ovat

- Työnäytöksiä eri tekniikoilla akvarelli-, pastelli- ja 
akryyliväreillä  

- Maalausta runoilija Ritva Laineen innoittamana 
klo 12-13

- Lasten maalaustapahtuma ulkona, jos sää sallii
 klo 13-14 

- Elävän mallin piirustus klo 13:30-14:15

- Aloitamme yhteisen triptyykin työstäminen
 yhdessä Nurmijärven Taideyhdistyksen kanssa. 
Tarkoitus on myös haastaa muita UKJ-Uudenmaan 
Kuvataidejärjestön jäseniä mukaan jatkamaan teosta.

 Lopullinen työ suunnitellaan julkaistavaksi Uudet 
Maan kuvat -näyttelyssä, jonka jälkeen se voidaan 
myydä ja sen tuotto lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.

 
- Arpajaiset ja tarjoilu

Mäkkylän Taiteilijatalo
Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo

Espoo-päivän JATKOT  27.8.2016 klo 18.00 alkaen

Tervetuloa kaikki arttilaiset yhdistyksemme
 kesäjuhlaan Taiteilijatalolle!

Tarjolla on hyvää syötävää ja juotavaa palan
 painikkeeksi unohtamatta jälkiruokaa! Vietämme
 yhteisen 40-vuotisjuhlan elokuun tummenevassa 
illassa  hyvässä seurassa. 

Ohjelmaakin on tiedossa ja itse kukin saa vapaasti
 illan aikana lisätä ohjelmatarjontaa, jos siltä tuntuu! 

Voit tulla Mäkkylään jo aiemmin päivällä
 seuraamaanTaiteilijatalon tarjontaa Espoo-päivänä 
ja siitä voitkin sopivasti jäädä iltajuhlaa viettämään.

Juhlasta lähetämme vielä sähköpostitse tarkemmat 
tiedot. Laita tämä jo kalenteriisi valmiiksi. 

Iloisen tapaamisen merkeissä Espoo-päivänä!


