
                                                                                                               
 

TAIDEJAOKSEN KEVÄTKAUSI 2023 (muutokset mahdollisia) 

Taidejaoksen kuukausitapaamiset on tarkoitettu jaoksen toimintaan ilmoittautuneille. Vuosimaksu 10€.  

Museoihin sisäänpääsy henkilökohtaisella Museokortilla (mahdollista hankkia taidejaoksen kautta 
edullisempaan hintaan) tai sisäänpääsymaksu itse maksamalla. 

                                                                                                    
                       Kuva 1.                                                                   Kuva 2.                                                                      Kuva 3.  

*************************************************************************************’ 

TAMMIKUU 

Tiistai 24.1.2023 klo 16.30-18.00 (opastus) 

Museokeskus Vapriikki, os. Alaverstaanraitti 5, Tampere 

TAMPERE ENNEN JA NYT 

- Vapriikin näyttely käsittelee historiallisten valokuvien avulla Tampereen kaupunkikuvan muutosta. 
Aihetta lähestytään noin 15 alueen kautta ennen ja nyt -vertauksin. Katsaus luodaan myös 
tulevaisuuden Tampereeseen. Muutoksen rinnalla tarkastellaan kaupungin pysyvyyttä. Näyttelyn 
kohteet on valittu niin, että niistä kuvastuvat monipuolisesti Tampereen rakennetun 
kaupunkiympäristön piirteet ja historia. 

- Mukana ovat ydinkeskustan keskeiset elementit: Hämeenkatu, Keskustori, Tammerkoski ja 
Hämeenpuisto, ja lisäksi esimerkiksi vanha teollisuusalue Tampella, Lauri Viidan ”Luojan 
palikkaleikiksi” kutsuma Pispala, rintamamiestaloalue Kissanmaa jäähalleineen, Tampereen 
ensimmäiseksi lähiöksi luonnehdittu Kaukajärvi, entinen kartanoalue Hatanpää, muodonmuutosta 
läpikäyvä Lielahti, Tesoma, uunituore kaupunginosa Tampereen Kansi ja paljon muuta. 

- Lisätietoja näyttelystä https://www.vapriikki.fi/nayttelyt/tampere-ennen-ja-nyt/  

 

************************************************************************************* 

HELMIKUU  

Keskiviikko 22.2.2023 klo 15.30-17.00 (opastus klo 15.45 alkaen) 

Tampereen Taidemuseo, os. Puutarhakatu  

WÄINÖ AALTONEN - LUOMISEN RIEMU 
 
 

https://www.vapriikki.fi/nayttelyt/tampere-ennen-ja-nyt/


                                                                                                               
 

- Wäinö Aaltosen taidetta 1910-luvulta 1960-luvulle esittelevän laajan retrospektiivisen näyttelyn 
lähtökohtana ovat hänen Tampereelle ja Turkuun toteuttamansa monumentaalityöt. Hämeensillan 
Pirkkalaisveistokset, Aleksis Kiven muistomerkki Runoilija ja Muusa, Paavo Nurmen juoksijapatsas 
sekä Turun Lilja kuuluvat Wäinö Aaltosen merkittävimpien julkisten teosten joukkoon. Aikojen 
saatossa niistä on tullut tamperelaisuuden, turkulaisuuden ja yleisemmin suomalaisuuden 
symboleita ja tunnuskuvia. Samalla ne kertovat syntyajankohtansa ajankohtaisista ilmiöistä, kuten 
urheiluvoittojen ja nousevan kansallisen itsetunnon pohjustamasta suomalaisen identiteetin 
korostamisesta. Näyttelyssä tarkastellaan Aaltosen monumentaalitöiden luomisprosessia runsaan 
valokuvamateriaalin, piirustus- ja kipsiluonnosten, työkalujen sekä julkisiin teoksiin liittyvien 
pienempien teosten kautta. Esillä on myös aiemmin yleisölle esittelemättömiä luonnoksia. 
Kaikkiaan näyttelyssä on esillä yli 100 teosta: veistoksia, mitaleita, maalauksia, piirustuksia ja 
kirjankuvituksia. Lisäksi mukana on kuvataiteilija Nuutti Koskisen mediateos Pirkkalaisveistoksista. 

- Lisätietoja näyttelystä https://www.tampereentaidemuseo.fi/etusivu/nayttelyt-ja-
tapahtumat/tulevat-nayttelyt/  

 

************************************************************************************* 

4.3.2022 TAIDEMATKA MÄNTTÄÄN (erillinen ohjelma ja maksu) 

************************************************************************************* 

Tiistai 21.3.2023 klo 16.30-18.00 (opastus)   

Sara Hilden, os. Laiturinkatu 13, Tampere 

JUKKA MÄKELÄ  
- Retrospektiivinen näyttely esittelee Jukka Mäkelän tuotantoa laajasti 1970-luvulta eteenpäin. Jukka 

Mäkelä (1949–2018) oli yksi sukupolvensa merkittävimpiä taiteilijoita ja aikansa näkyvimpiä hah-
moja Suomen taidekentässä. Mäkelä tunnetaan ennen kaikkea suurikokoisista ja ilmaisuvoimaisista 
akryylimaalauksistaan sekä rohkeasta materiaalinkäytöstään. 

- Suomalainen luonto oli usein Mäkelän teosten lähtökohtana: vesi, lumi, kallio, valon taittuminen ja 
vuodenaikojen vaihtelu, mutta myös muut arkiset havainnot ympäristöstä. Lähes 50-vuotisen 
uransa aikana Mäkelä uudisti jatkuvasti ilmaisuaan: tuotantoon mahtuu niin herkkävireistä, kon-
struktivismin perinteeseen nojaavaa luontolyriikkaa kuin monumentaalisessa koossa toteutettua 
voimakasta, ekspressiivistä maalaamista. Koko uransa ajan Mäkelää motivoi aiheen kehittely ja me-
tamorfoosi. Lisäksi häntä innoittivat maalaamiseen liittyvät materiaalikokeilut ja tekniset innovaa-
tiot.  

- Lisätietoja näyttelystä https://www.sarahildenintaidemuseo.fi/nayttely/jukka-makela/  

 

************************************************************************************* 

 

 

 

https://www.tampereentaidemuseo.fi/etusivu/nayttelyt-ja-tapahtumat/tulevat-nayttelyt/
https://www.tampereentaidemuseo.fi/etusivu/nayttelyt-ja-tapahtumat/tulevat-nayttelyt/
https://www.sarahildenintaidemuseo.fi/nayttely/jukka-makela/


                                                                                                               
 

HUHTIKUU 

Keskiviikko 26.4.2023 klo 16.30-18.00 

Kimmo Pyykkö taidemuseo, os. Kuohunharjuntie 6, Kangasala  

MERJA PALIN, NINA RUOKONEN, HELENA VAARI: METSÄTÖITÄ 
- Metsätöitä-näyttely on Merja Palinista, Nina Ruokosesta ja Helena Vaarista koostuvan 

muotoilijaryhmän yhteinen matka suomalaiseen metsään. Kipinä näyttelyn syntyyn on ollut suru ja 
huoli metsien tuhoutumisesta ja luonnon monimuotoisuuden katoamisesta. Näyttelyn teokset 
tarkastelevat yhteyttämme luontoon ja sen merkitystä kunkin oman taiteellisen työskentelyn 
lähtökohtana. 

- Näyttelyn missio on olla mukana puolustamassa viimeisiä vanhoja metsiämme. Näyttely rohkaisee 
positiiviseen aktivismiin – yhdessä toimimalla ylläpidämme elämää rakentavaa toivoa, ja hyviä 
asioita tapahtuu. 

- Näyttelyssä on esillä taideteollisen suunnittelijan Merja Palinin tekstiili- ja pintasuunnittelua, 
kuvataidekasvattaja ja tekstiilitaiteilija Nina Ruokosen video- ja valokuvateoksia, tekstiilitaiteilija ja 
käsityömestari Helena Vaarin kirkko- ja taidetekstiilejä. Lisäksi näyttelyssä ovat mukana 
äänitaiteilija Kirsi Ihalainen sekä videotuottaja Tuomas Ikonen 

- Lisätietoja näyttelystä Merja Palin, Nina Ruokonen, Helena Vaari: Metsätöitä - Kimmo Pyykkö 
Taidemuseo (kimmopyykkotaidemuseo.fi)  

              
************************************************************************************ 

 13.-14.5.2023 TAIDEMATKA TALLINNAAN (erillinen ohjelma ja maksu)  

************************************************************************************* 

TOUKOKUU 

Torstai 26.5.2023 klo 16.30-18.00 (opastus) 

Museokeskus Vapriikki, os. Alaverstaanraitti 5, Tampere 

OLIPA KERRAN, TARINA SATUJEN SYNNYSTÄ  
- Vapriikkiin nousee taikametsä, joka vie kävijänsä täynnä seikkailuja, ihmeitä ja koettelemuksia ole-

vaan tarinoiden maailmaan. Metsässä ihmisille tuttu arjen maailma kohtaa satujen usein vieraan ja 
arvaamattoman todellisuuden. Kävijä kulkee näyttelyssä sankarin polkuja. Seikkailut ohjaavat kulki-
jaa eri aikoihin ja paikkoihin ja tutustuttavat tarinoiden yleismaailmallisiin lainalaisuuksiin. Samalla 
tutuiksi tulevat satuihin kätketyt merkitykset ja opetukset. 

- Näyttely on elämyksellinen. Tutut satuhahmot tuovat tunnistamisen iloa niin aikuiselle kävijälle 
kuin pienelle kuuntelijallekin. Näyttelyssä sukelletaan syvälle satujen syntyyn ja selvitetään, miten 
tarinoita ennen vanhaan kerrottiin, mitä symbolien takana piilee, ja miten sadut ovat aikojen saa-
tossa muuttuneet. 

https://kimmopyykkotaidemuseo.fi/nayttelyt/merja-palin-nina-ruokonen-helena-vaari-metsatoita/
https://kimmopyykkotaidemuseo.fi/nayttelyt/merja-palin-nina-ruokonen-helena-vaari-metsatoita/


                                                                                                               
 

- Viron kansallismuseon tuottama näyttely on muokattu suomalaiseen satuperinteeseen sopivaksi. 
Yhteistyöryhmään on kuulunut elokuvaohjaajia, folkloristeja, kirjallisuuden tutkijoita, animaatto-
reita ja kuvittajia, joiden työ antaa mahdollisuuden kaikille palata lapsuuden satumaailmaan. 

- Lisätietoja näyttelystä tulossa myöhemmin. 

************************************************************************************ 

15.-16.7. tai 22.-23.7.2023 RETKI TAIDEKESKUS PURNUUN ja 
SUVIDESING-TAPAHTUMAAN (ajankohta varmistuu SuviDesing-tapahtuman osalta vasta 
keväällä, erillinen ohjelma ja maksu)  

************************************************************************************               

           
                Kuva 4.                                                      Kuva 5.                                                                       Kuva 6.                                

Kuvat 1-6: Wäinö Aaltonen:  

1. Reijo Hietanen /Sanoman arkisto, Jukka Ritola /Aamulehti: Tampere ennen ja nyt 

2. Wäinö Aaltonen: Graniittipoika II, 1920-1923. Turun kaupungin taidekokoelma.  

3. Jukka Mäkelä: Maisema 

4. Nina Ruokonen: Maapallonhalaamisyrityksiä, osa I 

5. Tekstiilisuunnittelija Merja Palin Kangasalan maisemissa (kuva Aamulehti) 

6. John Bauerin kuvitusta Alfred Smedbergin satuun Poika, joka ei pelännyt koskaan 

*********************************************************************************** 

Lisätietoja taidejaoksen toiminnasta saat 

Anita Niemelä  

anita.niemela@pirha.fi 

puh. 050 512 4676 

mailto:anita.niemela@pirha.fi

	WÄINÖ AALTONEN - LUOMISEN RIEMU

