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Taitoliitto onnittelee kaikkia valittuja ja kiittää
teosehdotuksensa lähettäneitä!
PISTOT-näyttelyn teokset on valinnut kuva- ja tekstiilitaiteilija Ulla
Pohjola. Taitoliiton koordinoima näyttely avaa kirjonnan teemavuoden.
Tämän näyttelykatalogin kuvat on saatu taiteilijoilta.

Näyttelyn teokset ovat myynnissä!
Tiedustelut
Kikka Jelisejeff
040 7523 662
kikka.jelisejeff@taito.fi

Näyttely on esillä CraftCornerissa, Helsingissä 13.1.–24.2.2018, minkä
jälkeen osa teoksista on esillä Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 6.3.–22.4.2018Jyväskylässä.

Katalogin taitto: Sonja Kokko

PISTOT-näyttelyssä esitellään suomalaista tämänhetkistä käsityön taidetta sekä käsityön, luovuuden ja näkemyksellisen taidon tuloksia. Taitoliiton
koordinoimaan Pistot-näyttelyyn tuli yhteensä 172 teosesitystä 75 taiteilijalta.
Näyttelyteokset valitsi kuva- ja tekstiilitaiteilija Ulla Pohjola. Mukana on
teoksia 30 taiteilijalta.
Ulla Pohjola kertoo näyttelyteoksista ja valintaprosessista:
– Oli ilahduttavaa, että näyttelyyn tuli niin runsaasti teosehdotuksia. Näyttelyn teemaa oli käsitelty monipuolisesti eri tekniikoiden ja materiaalien
välityksellä. Teosten kirjo oli laaja: esteettisyys, tekninen taitavuus, muodon
taju, yllättävät materiaalivalinnat, teosten aiheet ja niiden kautta avautuvat
viestit loivat mielenkiintoisen mahdollisuuden tutustua kuvien välityksellä
tämän päivän käsityön taiteeseen.
Ilmaisun rohkeus ja ennakkoluulottomuus tulivat esiin monissa näyttelyyn
valituissa teoksissa ja niissä myös näyttelyn pistot-teemaa oli tulkittu kiinnostavasti omalla näkemyksellä. Joissakin teoksissa kirjonta ei ollut välttämättä
edes päätekniikka.

Vain muutama pisto yhdistettynä muihin tekniikoihin, kuten esimerkiksi
puupiirrokseen voi luoda eheän, merkityksellisen ja persoonallisen tulkinnan.
Monet teokset olivat maalauksellisia ja aiheet esittäviä. Teokset arvioitiin
nimimerkeillä, eikä tekijöitä siten tiedetty. Arvosteluperusteina olivat aiheen
omaperäinen tulkinta, idean tuoreus, sekä ilmaisuvoimainen toteutus.
– Kaikki valittujen näyttelyteosten tekijät ovat naisia. Monissa teoksissa
aiheeksi nousivat korostetusti esiin naisen elämään liittyvät tunteet ja tapahtumat. Vanhat tekstiilit, erilaiset kierrätysmateriaalit ja luonnonkuidut ovat
edelleen suosittuja materiaaleja, mutta myös esimerkiksi muovia, pahvia,
nahkaa, puuta ja metallia käytetään vanhojen materiaalien rinnalla.
– Huumoria olisin teosehdotuksiin toivonut jopa enemmän. Irrottelua sekä
hulluttelua olisi mahtunut mukaan enemmän.
– Näyttelyyn lähetetyistä ehdotuksista välittyy valtava innostus ja rakkaus
käsitöihin, pieniin ja suuriin pistoihin. On hienoa huomata, kuinka perinteitä toisaalta kunnioitetaan, mutta toisaalta ollaan myös valmiita rikkomaan
rajoja, etsimään uusia ilmaisumuotoja.

Maiju Ahlgren

www.maijuahlgren.net
maiju@maijuahlgren.net
050-5810303

Huoneen taulu, osa 1 on kolmiosaisen
sarjani ensimmäinen teos. Sarja on jatkumoa perinteisille kotien seinällä pidetyille
huoneentauluille, joiden arvomaailma on
kummunnut vakauttamisesta, pysyvyydestä sekä yhtenäiskulttuurista.
Maailman pirstaloituessa yksilöllisemmäksi
on vastaukset arjen haasteisiin keksittävä
itse. Koska arvomaailmoja ja elämäntapoja on monia, toivon oman huoneen tauluni voivan auttaa toteamuksen muodossa,
miksi tilanne on, mikä on.

Riikka Ajanki

riikkaajanki@gmail.com
Instagram: riikkaajanki
050-3811624

Strong Girl
Piirrän langalla, maalaan kankailla.
Teen kuvia itselleni tärkeistä aiheista
sisältölähtöisesti työskennellen.
Minua kiinnostavat kuviot ja kerroksellisuus, sekä eri materiaaleihin
liittyvät merkitykset.
Strong Girl on yksi osa teossarjasta,
jossa käsittelen kokemuksiani järjestötyöstä Keniassa.

Synnöve Dickhoff

synnove.dickhoff@luukku.com
synnovedickhoff.com
050-4463795
Katseen, käsillä tekemisen ja
alitajunnan yhteys on taiteellisessa työskentelyssäni erityisessä
asemassa. Parhaimmillaan tämä
tarkoittaa intuitiivista yhteyttä ja
vuorovaikutusta teoksen kanssa.
Hidas ja meditatiivinen työskentelyprosessi, arkinen ja maatuva
materiaali tuovat osansa teoksen
visuaaliseen ilmeeseen ja sisältöön.
Teokseni käsittelevät elämän
rajallisuuden ja katoavaisuuden
teemoja. Elämän alku ja loppu
ovat olemassaolomme perimmäisiä kysymyksiä ja taiteessani läsnä
olevia aiheita.

’Olemassaolo’-teoksessa kuvaan
ihmisen elämänkaarta erilaisin fragmentein ja kasvikunnan symbolein.
Paperilla neulan pistot ja lankojen viivat tuovat esille haluamaani tarinaa.
Kollaasitekniikka korostaa materiaalin
kerroksellisuutta ja tuo kuvaan sisällöllistä moniulotteisuutta.

Elina Helminen

Palstat 1, 2 ja 3

elinahelminen64@gmail.com
Instagram: @elinahelminen
050-4620335
Nautin erilaisten
pistojen, lankojen,
materiaalien ja
värien yhdistämisestä. Lähtökohtana työssä voi olla
värijärjestys, muoto
tai jokin tietty
pisto. Sommitelma
täydentyy kirjonnan
edetessä.

Kasvimaiden ja peltopalstojen rytmi ja muoto, kun pieni kasvaa suureksi ja
tyhjät palstarivit muuttuvat runsaaksi ja täyttyvät, olivat mielessäni kirjoessani Palstoja kevään 2015 aikana.

Kuvagalleria

Ensimmäiset hahmot; kala ja kalanruoto syntyivät kirjontapajan ideamalleiksi syksyllä 2016.
Pikkuhiljaa syntyi lisää erilaisia eläimiä: pelkistettyjä ääriviivoja ja pistoiltaan runsaampia hahmoja. Innostus eläinaiheesta synnytti Kuvagallerian syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana.

Maarit Humalajärvi

humalamaa@hotmail.com
040-8442572

Toimin Valkeakoski-opiston tekstiilityön suunnittelijaopettajana. Opetan
monipuolisesti eri tekstiiliaiheita mm. kokeilevaa käsityötä eli aikuisten
käsityön taiteen perusopetusta, kirjontaa, tekstiilien värjäystä ja maalausta,
tilkkutöitä, vallatonta virkkausta.
Hauraita hetkiä -teokset ovat syntyneet monen merkittävän ajatuksen ja
hetken tuloksena. Hymy ja kipu ovat
yhtä aikaa sekä läsnä että välillä niin
kaukana toisistaan. On aika iloita ja
aika luovuttaa. Elämän hauraus koskettaa läheisen ystävän poismenolla,
luonnon kauneudessa, kun amaryllys
vähitellen kuihtuu tai kun, pieni käsi
koskettaa ja lapsi pyytää leikkimään.

Marianne Huotari

STUDIO smoo
info@studiosmoo.com
www.studiosmoo.com

Kaino - nukkuva joutsen on tulkintani satavuotiaasta Suomesta. Nöyrän ja
uskollisen joutsenen hiljainen ylväys kiteyttää suomalaisten rehellisen arvokkuuden. Lumenvalkoinen keraaminen seinäteos soveltaa perinteisen suomalaisen tekstiiliryijyn valmistustekniikkaa modernilla otteella. Tekstiilinukat on
korvattu käsinmuotoilluilla keramiikkapaloilla, jotka vieriviereen ommeltuna
muodostavat mielenkiintoisia kutsuvia tekstuureja.

Luon kodin käyttöesineitä ja
käsinkoskiteltavaa tulevaisuuden
perintöä ennakkoluulottomasti yli
rajojen, materiaalien ja muotojen
yhteistyöstä. Yritykseni Studio
smoo on suunnittelutoimisto,
jossa ”Smoo things matter”.

Aura Kajaniemi

Instagram: aura.kajaniemi
aura.kajaniemi@alumni.aalto.fi
aurakajaniemi.weebly.com
Plastic Madonnan taustalla on kehollisuuden idea: naisen keho joka esineellistetään
läpinäkyvään, esitellään maailmalle. Teos
kommentoi kehollisuuden ja pyhyyden ristiriitaa sekä nykyaikaa, jossa ulkoinen olemus
on muokkaantunut sisäistä tärkeämmäksi.

Plastic Teddy on paluu lapsuuden lempihahmoon, turvaa tuovaan nalleen.
Väreissä näkyy viattomuus, se pastellinsävyisten asioiden täyttämä lapsuus,
jossa muovinen sormus oli kultaistakin arvokkaampi.
Bare Teddy on surumielinen, hylätty lelu, mennyt ja kadotettu lapsuus. Se
nalle, joka löydetään nuhjaantuneena ja unohdettuna.
Helmet ovat pieniä rakennuspalikoita joiden sovelluksien mahdollisuudet ovat rajattomat. Yritän
rikkoa ennakko-oletuksia helmien työstöstä ja
kirjonnasta sekä haastaa materiaalin rajoja. Minua
kiehtovat kolmiulotteiset muodot. On kyse vartalosta tai nallesta, jäljellä on kertova kuori joka
kommentoi puuttuvaa esinettä tai hahmoa.

Marjo Kalavainen

marjo.kalavainen@gmail.com
HS!
Helene Schjerfbeckin omakuvat pysäyttävät minut aina. Jokin yhtäaikainen hauraus ja voima niissä kiehtoo,
ja houkuttaa itsetutkiskeluun. Omassa
teoksessani yhdistyy kahden eri vuosisadan ja eri elämäntilanteessa olevan
naisen pysähtymisen hetki oman
haurautensa ja voimansa äärelle.

Päähänpisto
Teoksen inspiraationa toimi ottamani
valokuva pohdiskelevasta Hannelesta. Valokuvassa oli kaunis valo ja se
intensiivinen oivaltamisen hetki, joka
johtaa ilahtuneeseen huudahdukseen:
”Aivan!”.

Ihailen yksinkertaisuutta ja pelkistettyä muotoa. Se rauhoittaa
monien muutosten ja myllerrysten
keskellä. Omissa töissänikin pyrin
siihen. Pyrin myös itseäni miellyttävään lopputulokseen. Riittävän
hyvään, en täydelliseen.
Koska täydellistä ei ole.

Merja Keskinen

info.merjakeskinen@gmail.com
www.merjakeskinen.com
www.finnishdesigners.fi/portfolio/merja.keskinen
Teoksessa Eight Colors olen tutkinut värejä systematiikkaan pohjautuvalla
työskentelytavalla. Väriyhdistelmät on tehty ennalta valitun järjestelmän
mukaan ja kahdeksasta lähtökohtana olleesta väristä on syntynyt 330 erilaista värien kombinaatiota, yhdistelmää.

Töissäni käsittelen värin olemusta ja värien
sekoittumista. Teoksien värit syntyvät usean
erivärisen langan yhteisvaikutuksesta tilkkujen
pinnassa. Työt perustuvat väriopillisiin pohdintoihin, värien vuorovaikutukseen ja väreillä
aikaansaatujen muutosten kuvaamiseen. Kokoan taideteokseni ilman kangaspuita tehdyistä
tilkuista, joiden valmistustekniikka jäljittelee
kudottua kangasta.

Kädentaitojen harjoittaminen on ihmisenä
olemisen muoto, joka sukeltaa sanallisen
maailman pinnan alle. Se on opinpaikka,
jota ei tarjoilla koulutusohjelmana.

Eliza Kraatari

eliza.kraatari@gmail.com
elizakraatari.com
050-5568910

Teokseni nimi Mater misericordiae viittaa Neitsyt Marialle omistettuun hymniin Salve Regina. Työn ideoinnin ja toteuttamisen aikana kiinnostuin mariologiasta ja Neitsyt Marian roolista voimahahmona, johon kuitenkin kirkon piirissä
suhtaudutaan hieman ristiriitaisesti; äideille usein jää hiljaisen, laupiaan äidin
rooli. Läpi työskentelyn vahvistui ajatus maternaalisten linjojen merkityksestä.

Teokseni ei esitäkään kuvaa kenestäkään tietystä äidistä, vaan pikemminkin värin intensiteetillä leikitellen
kuvaan laupeuden elämänvoimaa ja
vahvuutta. Teos on samalla hiljaista
dialogia äidinäitini ja hänen elämäntarinansa kanssa.

Marita Lappalainen
www.maritalappalainen.fi
xmarla@kolumbus.fi
040-4147814

Kuinka koinsyömä hame
paikataan -työn idea lähti
siitä, että löysin vanhan
lukioikäisenä tekemäni villaisen tweedhameen. Hame
oli ollut minulle aikanaan
hyvin rakas, mutta nyt se oli
täynnä koinsyömiä reikiä.
Kun kuitenkin halusin pitää
hametta, oli pakko keksiä,
miten se korjataan. Mikään
huomaamaton korjaaminen
ei onnistu, siispä saan paikata
ja parsia hameeni reippaasti
ja näyttävästi.
Minulla oli Englannista ostettuja antiikkisia silkkisiä kimononpaloja, joilla
paikkasin isoimmat reiät. Lisäksi parsin pienet reiät erivärisillä langoilla. Olinpa onnekas! Rakkaasta hameesta tuli entistäkin rakkaampi.

Teokseni syntyvät omista elämänkokemuksistani, muistoista ja tunteista. Erilaiset materiaalit
inspiroivat minua, ja usein työn sisältö, materiaali ja tekniikka löytävät toisensa vähän kuin
vahingossa. Käytän töissäni paljon vanhoja
kankaita, varsinkin sellaisia, joihin liittyy jotakin
itselleni merkityksellistä.

Pirita Lautala

fb: Kuvataiteilija Pirita Lautala
Persona non grata
”Joka uniinsa uskoo, se varjoaan pelkää, sanotaan. Eletystä ja olleesta meidät on kokoon harsittu. Muistikuvien verkon silmistä puikahtaa
pakoon muisto sieltä, toinen täältä – joskus ne karkaavat kaikki. Vaikka
itse pysyisi pienenä, varjo kasvaa ja laajenee. Kukaan ei ole sama vuosista
toisiin, mutta varjoonsa voi luottaa, se seuraa, se pysyy, se kantaa myös
ne karkuun pujahtaneet muistot.”

Teokseni ovat tarinallisia, viitteellisiä, pelkistettyjä ja tarkoituksellisen monitulkintaisia. Aiheet
ovat usein omakohtaisia, mutta pyrin aina
saamaan teoksiin yleisen, samastuttavan tason
ja herättämään katsojassa ajatuksia, tunteita ja
kysymyksiä - tarjoamatta valmiita vastauksia.

Emma London

emma.london@iki.fi

Minä on omakuvateos. Sillä
ei ole perinnettä, historiaa,
tarinaa eikä tyylisuuntaa.
Sen estetiikka on ylitsepursuavuutta ilman kauneutta,
outoutta ilman rajoja. Sen
symboliikka ei jää kenellekään epäselväksi. Kaikki
on tuotu röyhkeästi katsojan silmille. Teos esittää
myös kysymyksen siitä,
koetaanko käsityötaide
arvokkaammaksi silloin, kun
siihen sijoitettu työmäärä
on työssä selvästi esillä.
Teen taidetta joko liikaa tai liian vähän, ilman kultaista keskitietä. Töissäni
toistuvat runsaus, leikillisyys ja eri taidesuuntausten sekoittaminen.
Töissäni käytän tekniikoita, jotka sallivat virheet ja työn muotoutumisen
toteutuksen aikana. Ideat saapuvat usein vasta muotoiluvaiheessa ja alkuun
päästyä mikään työmäärä ei tunnu liialliselta.

Työskentelen viestintäalalla, ja työn monipuolisuus ja hektisyys heijastuu myös taiteeseeni. Itse taiteen tekeminen on minulle
kuitenkin tapa hiljentyä ja hidastaa tahtia.
Käsillä tekeminen vaatii aikaa. Töille lahjoittamani aika on aina osa töitäni.

Mirja Marsch

www.mirjamarsch.com
mirja.marsch@gmail.com

Pieni rotta

Taiteessani pyrin tuomaan esille
omaa mielenmaisemaani erilaisten hahmojen kautta.

Sydän metsässä
Ihmisiä kuvaavat teokseni ovat pääosin henkilöistään irrotettuja muotokuvia, niin että ne toimivat omien ajatuksieni ja tunnelmieni välittäjinä. Teoksissani esiintyvät usein myös eläimet,
luonto onkin suuressa osassa inspiroitumistani.
Teokseni ovat kirjottuja maalauksia, joihin
yhdistän erilaisia tekstiilintekniikoita ja materiaaleja. Teoksilleni on ominaista kerroksellisuus,
maalaamisen jälkeen luon niihin toista pintaa
kirjoen koneella ja käsin, sekä lisäillen niihin
mm.paljetteja, helmiä ja nappeja.

Raija Marttinen

raija.marttinen@netti.fi
040-8346729
sarjasta Ompelukuvia

Olen kuvataiteilija, taidemaalari.
Vuonna 2016 aloitin työskentelyprojektin, jossa kävin läpi vanhoja teoksiani,
tutkien tietäni maalarina. Valitsin joukosta maalauskankaita, jotka pilkoin palasiksi ja ompelin uudestaan yhteen suuriksi, vapaasti ripustettaviksi kankaiksi.
Nyt olen vienyt prosessia eteenpäin ja
alkanut lisätä ommelta myös maalauksen
päälle. Näistä Ompelukuvista ensimmäisiä
ovat PISTOT -näyttelyn teokseni. Ne ovat
siis palasia vanhoista maalauksistani, joiden
päälle olen ommellut.
Käyttämäni langat ovat myös
kierrätettyä materiaalia.

Tupu Mentu

Elämäni linnut

tupu.mentu@elisanet.fi
www.facebook.com/vuolingonasema/
050-3687867
Käsityö on minulle itseilmaisun väline. Lähes yhtä
tärkeää minulle on myös
materiaalien hallinta ja
ymmärtäminen; teoksissa
on tarinan lisäksi merkityksellistä kirjotun pinnan
tuntu sormenpäissä.
Kertojana haluan yhdistää
huumoria ja herkkyyttä.
Tällä hetkellä nautin
erilaisten tekniikoiden yhdistelemisestä, painotöistä
kirjontaan. Suunnittelen
ja toteutan myös pientä
kirjottua vaatesarjaa.

Reinikainen ja poika

Elina Ollikainen (o.s. Vinberg)
elina.j.ollikainen@gmail.com
040-7774766

Käsillä tekijän muistolle

Taiteellinen työskentelyni muuttaa alati muotoaan elämänvaiheiden mukaan.
Viime vuosina läpi elämäni jatkunut käsityöharrastukseni ja taiteellinen työskentelyni ovat lähentyneet toisiaan. Kesti 20 vuotta ennen kuin ymmärsin,
että nämä kaksi erillisinä pysynyttä asiaa voi yhdistää.
Isovanhempieni kuoltua sain mummuni (Helka Vinberg, s. 1917) kutomia kodintekstiilejä. Ajatuksenani oli
käyttää niitä teokseen, joka liittyisi mummuuni. Etsin
sukualbumeista kuvia mummusta ja kaikissa näkyivät hänen kätensä. Valitsin kuvia, joissa hänen oikea
kätensä näkyi levollisena hetkenä.
Teosteni tavoitteena on osoittaa kunnioitusta käsillä tekemiselle ja menneiden sukupolvien – etenkin
mummuni – elämäntyölle.

Marja Palmujoki

marja.palmujoki@pp.inet.fi
040-5667575

Taiteilijana olen kokeilija, tunnelmoija ja havainnoija. Olen käyttänyt töissäni
kierrätysmateriaalia.
”Rusketusraidat” – teos on tehty n. 100v vanhaan
mekkoon. 1900-luvun alussa naisen vartalo oli
peitetty ja kätketty moniin pukukerroksiin. Vanha
mekko on suvun isoäidin alushame.
Teoksessa kaunis naisen vartalo on ommeltu ja
maalattu mekkoon. Vartalossa näkyy auringon jäljet
keholla. Kaikki on näkyvissä, mitään ei ole kätketty.

Alli Peep

Instagram: @allipeepshow
allipeepshow@gmail.com

”Virtaava 1” ja ”Virtaava 2” on toteutettu erilaisilla ompelu- ja kirjontatekniikoilla ja niiden
materiaaleina ovat pellava, puuvilla, kupari
sekä erilaiset löydöt.

Raija Rastas

www.raijarastas.fi
Instagram: rastasraija
rhrastas@gmail.com
040-5266961

Teokset liikkuvat ilmavirran mukana ja niiden läpi avautuu uusia näkymiä,
valoa ja varjoja. Värit liukuvat sävystä toiseen ja välkehtivät mosaiikkimaisesti
kuin virtaavan veden pinnalla. Kun olet avoin ja utelias elämälle, huomaat,
että aarre löytyy lähempää kuin arvaatkaan.
Löydän joka päivä kulkiessani uusia aarteita - lumoavia värejä, revittyjä kerroksia ja outoja kokoelmia.
Löydöt siirtyvät teoksiini, joiden tunnelmat vaihtuvat
hauraasta läpikuultavuudesta ja kerroksellisuudesta
veistokselliseen kolmiulotteisuuteen. Ne tuovat esille
voimakkaita tunteita, muistoja ja unelmia.

Sanna Rintalaulaja

rintalaulaja@gmail.com
sanna-rintalaulaja-design.smvi.co
Instagram: sannarintalaulajadesign
Ideat teoksiini voivat tulla mistä tahansa: arkisesta havainnosta, luonnosta,
materiaalista, ihmisistä, kaupungista tai jostain yksittäisestä sanasta. Monet
ideat ja tekniikat ammentavat myös lapsuudesta.

Idea Rewriting History -teossarjaan tuli materiaalilähtöisesti vanhoista viirien ja Suomen lippujen
marmorijaloista. Aiemmin ne ovat olleet tärkeä
osa kotien visuaalista maailmaa, mutta uudemmalle sukupolvelle ne eivät ole enää yhtä tärkeitä tai
kiinnostavia. Useiden kokeilujen jälkeen marmorijalkoihin yhdistyi omalla tekniikalla toteutettu osio,
joka on sekoitus kontrolloitua ja kontrolloimatonta.
Maalattu paperi on kirjottu langalla, rytistetty,
kovetettu muotoonsa ja kiinnitetty metallijalkaan
magneetilla.

Johanna Suonpää

johanna.suonpaa@saunalahti.fi
www.finishdesigners.fi/portfolio/johanna.suonpaa
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi
Pistot
Elävän kukan olemus ja sen haavoittuvuus on itselleni eräänlainen ihmisyyttä
heijastava symboli. Onko esimerkiksi
jalostuksessa kyse puhtaasta kauneudesta vaiko ennalta määrätystä perimästä?
Mitkä ovat kosmeettisen kirurgian
yhteiskuntapoliittiset ja moraaliset ulottuvuudet?

Eheytyvä
Jo teoksen nimi viittaa muutokseen ja
meneillään olevaan suruaikaan. Jokin
vanha on kadonnut ja uuden synty ja
rakentuminen on aluillaan. Hiljalleen,
pisto pistolta kokoon kursimalla, joskus
rujostikin kokonaisuus eheytyy myös
sisäisesti.

Työskentelyssäni liikun usein taiteen ja muotoilun välimaastossa, yhdistäen uusia elementtejä ja tekniikoita
luovalla tavalla perinteisiin käsityötekniikoihin. Luonteenomaista teoksilleni ovat tarinalliset, kolmiulotteiset ja kerrokselliset muodot ja pinnat.

Marjaana Tillander-Luhtala

marjaana.tillander-luhtala@kolumbus.fi
Muisto

Virheetön neliö, tasaiset reunat, ei omille teilleen tai yksilöiksi harhautuneita
silmukoita, valkoinen villa. Sellainen patalappu alakoulun käsityötunnilla kuului valmistua minunkin sormissani, mutta jälki ennakoi jo sen, minkä elämä on
opettanut: nuhruista, epätasaista, vikapistoja eikä varsinkaan puhtaan valkoista.
Muisto-työni on hillittömäksi hallitusti kursittu elämän patalappu, jossa pistot
kieltäytyvät asettumasta jäykän järjestäytyneenä annettuun muottiin. Risteilessään ja harhaillessaan ne muodostavat rehellisen, omia polkujaan kulkevan
patalapun, joka vähät siitä välittää, jos sormet käytössä välillä kärventyvät.
Olen helsinkiläinen tekstiilitaiteilija. Innostun
luonnosta, kasveista, väreistä, tarinoista, unien
kuvista ja muistoista. Niistä teen käsilläni, puikoilla, neuloilla, koukuilla ja kangaspuilla teoksia, joiden pohjina käytän lähes aina teollisuuden ylijäämää: muovia, metallikehikkoja yms.
Kädenjälkeni kuvastaa asettettani taiteilijana:
elämä saa olla polveileva ja kesyttämätön.

Kaisa Törmänen

kaisa.tormanen@hotmail.com
www. kaisatormanen.info
www. arslibera.com

Kansikuvakirjomuksia

Minä teen kuvia naisen traditiosta
käsin. Koulutukseltani olen tekstiilisuunnittelija. Tekemisen lähtökohta
on kuvallinen ilmaisu tekstiilin
keinoin; naiseuden tematiikkaa
huumorilla höystettynä!
Toimin kuvataiteilijana Kuopiossa.

Leena Vainio

lmvainio@gmail.com
www.leenavainio.com
040-8618415
Lapsen rukous -teossarjan tyynyliinat on aikanaan ommellut
isoäitini ja kirjailun on tehnyt äitini. Tyynyliinat ovat kellastuneet
ja haurastuneet. En tarkalleen
tiedä, miksi ja miten ne ovat
säilyneet ja kulkeneet mukanani. Ajatus teossarjasta syntyi
työskennellessäni lakanoista
koostetun installaation parissa
vuonna 2016. Lapsuusmuistojen
kuvastoa käsittelevän aiheen
toteuttamiseen käytin puupiirrostekniikkaa ja isoäidin lankoja.
Lapsuusmuistojen kuvastoa
käsittelevän aiheen toteuttamiseen käytin puupiirrostekniikkaa
ja isoäidin lankoja.

Työskentelyni on välitöntä
ja vaistonvaraista; se lähtee
liikkeelle henkilökohtaisista
teemoista, esimerkiksi muistoista ja mielentiloista. Väreillä
on teoksissani sisällöllinen ja
symbolinen merkitys ja materiaalit ovat tärkeitä kaikessa
taidetyössäni.

Jana Vyborna-Turunen
Egg and Me 1–3

www.janavybornaturunen.com

Kun olin lapsi kananmunan kuoret säästettiin, kuivattiin ja sitten
annettiin murskattuna takaisin kanoille naposteltavaksi.
Taiteellisen työni lähtökohdat löytyvät usein omista muistoistani,
tunteistani, ajankohtaisista huolistani ja ympäröivästä maailmasta.
Työprosessin aikana asiat muuttavat muotoaan ja merkityksiään eri
tekniikkojen, menetelmien ja materiaalien myötä.

Jaana Wahlsten

jaanawahlsten@hotmail.com
jaanawahlsten.com

Kaksi eri polkua, sama suunta, sama toive

Kohti samaa unelmaa ja toivetta
voi kulkea montaa eri reittiä.
Voimme tavoitella samoja unelmia ja toiveita niin moni eri
tavoin. Toiselle suora eteneminen
kohti päämäärää on selkeää ja
varmaa, toinen tarvitsee aikaa,
kokeiluja, erehtymistä ja epäilyä
saavuttaakseen määränpäänsä.
Molemmat polut ovat oikeita sen
kulkijalle.

Ihmiset, uteliaisuus, avoimuus ja rakkaus elämään
ovat asioita, jotka innostavat minua luovuuteen ja
tuovat iloa työskentelyyn. Teokseni saavat alkunsa
leikkimällä materiaaleilla, tekniikoilla, muodoilla ja
väreillä. Lopullinen teos syntyy kokeilujen, vahinkojen ja valintojen yhteissummana.

Tarja Wallius

HATTARA on osa Roskataideprojekti - Trash Art
Project -hankettani ja valmistui vuoden 2017 alussa
Rovaniemeltä keräämistäni roskista. Teos sai idean
saamelaisesta pukeutumisesta ja tarinoista.

tarja@tarjawallius.fi
www.tarjawallius.fi
050-5379638

Hattara on päähine sellaiselle henkilölle, joka ei halua kertoa identiteettiään
tai statusta. Hattara on saamen kieltä ja tarkoittaa metsässä karmivasti nauravaa naismenninkäistä.
Taiteellisen työskentelyni lähtökohtana ovat ympäristöasiat: ilmastonmuutoksen torjuminen, kierrättäminen, luonnon suojelu ja maailmanlaajuisen
kulutuksen jatkuvan kasvun kritisointi.
Työskentelyni on paikkasidonnaista ja
heijastuksia todellisista tapahtumista ja
kohtaamisista, joihin olen liittänyt henkilökohtaisia kokemuksia. Materiaaleina
teoksissani käytän pelkästään kierrätettyä.

Ditte Winqvist

dwinqvist@gmail.com
0400-520207
Näyttelytyöni, Jää 1 on kuva keskusuomalaisesta maisemasta. Olen pistoilla
ja langoilla halunnut tuoda esille jäätyvän järven herkkyyttä.

Olen harrastanut käsillä tekemistä koko
elämäni ajan ja nyt eläkkeelle jäätyäni
minulla on vihdoin aikaa syventyä siihen
enemmän. Suoritin taiteen perusopetuksen
laajan oppimäärän Helsingin työväenopistossa vuosina 2007–2014 ja nämä opinnot
antoivat hyvän pohjan oman ilmaisun
jalostamiselle. Kesällä osallistuin tekstiilitaiteilija Sue Stonen laajaan nettikurssiin, joka
käsitteli kirjontaa ja sen mahdollisuuksia
tekstiilitaiteessa. Tämän kurssin anti kannusti jatkamaan omaa polkuani.

Eija Zweygberg

044-5506160

Kasvu-teos sai alkunsa vanhasta tanskalaisesta kuusivärisestä 15x8cm kokoisesta ristipistokirjontamallista joka kasvoi ja pelkistyi yksiväriseksi “seinäruusuksi”.

Olen koulutukseltani
tekstiili- ja sisustussuunnittelija, asun
Helsingissä. Kirjon,
neulon ja virkkaan
mielelläni. Viimeaikaisena kiinnostuksen kohteenani on
ollut tekstiiligraffiti
jota olen toteuttanut
itsenäisesti ja Concreatives-kollektiivin
jäsenenä.
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