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KUVATAITEILIJAN APUNA 6-VAIHEIMPAKTORIKONE

Vapaamuotoiseen ympyrään ripustettuun Ilona Valkosen Monrepos Loviisa näyttelyn sisään astutaan
Loviisan entistä käräjäoikeudentaloa kuvaavan maalauksen sivusta. Avaus on hyvin oleellinen, koska
näyttelyssä on kyse nimenomaisesti oikeudesta ja käräjistä. Oikeudesta elämään ja oikeudesta saada
oikeutta. Ovatko nämä asiat entisiä, kun unelmien talo idyllisessä pikku kaupungissa, on osoittautunut väkivallan näyttämöksi?
Yksi alku Monrepos Loviisa – Panoraamamaalaus kokonaisuuteen on ollut 6-vaiheimpaktorikone,
jota käytetään sisäilman mikrobitutkimukseen. Sisäilmatutkimuksessa koneella imetään ilmaa
näytteenottosäiliöön, josta tehdään myöhemmin laboratoriotutkimukset, joista selviää ilman bakteeri
ja sieni-itiöpitoisuudet.
Tämä tekee Ilona Valkosen näyttelystä on ajankohtaisen, kommentoivan ja kantaaottavan. Tätä ei
tule heti ajatelleeksi. Panoraamamaalaukset ovat maalauksina vastaansanomattomia tekniikan,
maalausotteen tai värillisen kauneuden vuoksi. Maalaukset eivät ole enää vaikuta postikortin kaltaisilta, kun tietoisuus aistii niihin tekijänsä kätkemän uhan ja sulkeutuneisuuden. Maalatut talot ovat
puhumattomia mustin ikkunoin ja suljetuin ovin.
Taloja kuvaavien maalausten sulkeutuneisuus saa toisenlaisen ulottuvuuden kun huomaa niissä
olevat graffitit. Taiteilija on lainannut niitä Helsingistä, Porvoosta, Syyriasta (”Tomorrow is a
beautiful day (better day).”) ja kirjoittanut Loviisan kaupungintaloa kuvaavan rakennuksen seinään
omat graffiteja kuten: Monrepos, Penicillium ja Aspergillus, joista kaksi viimeistä ovat ihmiselle
vaarallisten rakennuksissa esiintyvien homeiden nimiä. Graffitien tekeminen on laitonta, ja siksi se
on samalla energiaa antavaa. Ilona Valkosen radikaalisuus rajoittuu maalauksen kautta tapahtuvaan
vandalismiin. Mutta tarkoitus on sama, tehdä näkyväksi näkemyksensä, mielipiteensä ja vastarintansa vallitsevia olosuhteita kohtaan.
Näyttely liittyy saumattomasta kuvataiteen ja kaupunkikuvan historiaan, josta ensimmäiset esimerkit
löytyvät antiikin Kreikasta. 1800-luvun alussa saksalaisessa maalaustaiteessa kaupunkikuvalla
oli oma paikkansa. Impressionisteille ja jälki-impressionisteille kaupunki oli yksi keskeinen aihe.
Suomessa kaupunkikuva vakiinnutti asemansa maalaustaiteessa viimeistään 1900-luvun alkupuolelta
lähtien, jolloin tekijöinä olivat mm. Väinö Kamppuri, Sulho Sipilä ja Reino Viirilä. 2000-luvulla mm.
Anne Sunila, Minna Sjöholm ja Viggo Wallenskold.
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Monrepos Loviisa – Panoraamamaalaus on kuvaus ympäristöstä joka muuttui ahdistavaksi. Rakennuksissa, joita panoraamamaalaus kuvaa, työskentelee ihmisiä jotka lakeja ja päätöksenteon käytäntöjä noudattaen, mahdollistavat rakenteellisen väkivallan olemassaolon yhteiskunnassamme. Kukaan
ei tahdo ottaa vastuuta homeen aiheuttamista ihmisiin ja rakennuksiin kohdistuneista vahingoista,
eikä siitä, miten oikeusvaltiossa olisi mahdollista saada oikeutta asian selvittämiseksi.
Näyttely jättää katsojaan avuttoman olon, koska yhteiskunnan rakenteita ei muuteta hetkessä.
Toisaalta se ei jätä käyttämättä toivon mahdollisuuksia. Forumin korttelia kuvaavassa maalauksessa
(jonka Ilona Valkonen maalasi ensimmäisenä näyttelyn teoksista) on arabiankielinen graffiti, jossa
todetaan: ”Little do you know…you opened a new window…for the wind, the sun, hope, & freedom.”
Graffiti on maalattu pommitetun talon seinään.
Näyttelyn uusin maalaus Puisto on valoisa, talojen seinillä ei ole graffiteja, vandalismille ei ole enää
tarvetta. Maalaus kuvaa minusta hyvin hetkeä, jossa uutta on nousemassa esille enemmän, kuin
mennyttä on läsnä.

Kari Alatalo
Kuvataidekriitikko
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