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Carol Rama

eMMA esittelee avantgarde-taiteen edelläkä-
vijän, Carol Raman (1918–2015), taidetta tai-
teilijan ensimmäisessä laajassa retrospektiivi-

sessa kiertonäyttelyssä. Näyttelyssä on esillä noin  
200 teoksen kokonaisuus hänen tuotannostaan vuo-
silta 1936–2005. 

Carol Rama oli modernismin ajan naistaiteilija, 
joka loi omaa taidettaan kaanonin ulkopuolella lo-
keroitumatta 1900-luvun taidesuuntauksiin. Tästä 
johtuen hän jäi suurelle yleisölle tuntemattomaksi, 
vaikka hänet tunnettiin aikoinaan hyvin avantgar-
distisissa taide- ja seurapiireissä. Nykypäivän kat-
sojalle Raman herkkä ja psykologisesti latautunut 
taide avautuu omaehtoisena ja riippumattomana 
avantgarde-taiteena, jota formaalit säännöt eivät 
ole pidätelleet. Raman kantavat teemat – seksu-
aalisuus, hulluus, eläimellisyys, elämä ja kuolema  
– puhuttelevat ja koskettavat juuri nyt. 

Virallisen taidehistorian ja taidekentän vuosikym-
menten ajan ylenkatsoman Carol Raman taide ”löy-
dettiin” uudelleen ensi kerran 1980-luvulla. Nykyään 
häntä pidetään taiteilijana, jonka tuotanto on vai-
kuttanut moniin seuraavan polven taiteilijoihin ku-
ten Cindy Shermaniin, Kara Walkeriin, Sue William-
siin, Kiki Smithiin ja Elly Strikiin. Rama on esiintynyt 
lukuisissa yhteisnäyttelyissä muun muassa Louis 
Bourgeoisin rinnalla ja hänelle myönnettiin Venet-
sian biennaalin elämäntyöpalkinto vuonna 2003. 

Polte /

Näyttely on MACBA - Barcelonan nykytaiteenmuseon,  
MAMVP - Pariisin kaupungin modernin taiteen museon  
ja EMMA - Espoon modernin taiteen museon tuottama. 
MACBAn ja EMMAn näyttelykokonaisuuden ovat kura - 
toineet Teresa Grandas (MACBA) ja Paul B. Preciado.  
Näyttelystä valmistui laaja julkaisu vuoden 2015 alussa.  
Näyttelykierto jatkuu EMMAn jälkeen Irlantiin,  
Dublinin Irish Museum of Modern Art IMMAan ja Carol  
Raman kotikaupunkiin Torinoon GAM - Galleria Civica  
d’Arte Moderna e Contemporaneaan.



ed. auk. Nonna Carolina, 1936. 
Omistaa Fondazione per l’Arte Moderna e 
Contemporanea-CRT ja lainassa Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea,  
Torino, Castello di Rivoli Museum d’Arte 
Contemporanea, Rivoli-Turin

Carol Rama ateljeekodissaan, Torino. 
© valokuva: Pino Dell’Aquila 
© Archivio Carol Rama, Torino 1989

o lga Carolina Rama syntyi vuonna 1918 yrit-
teliääseen torinolaisperheeseen. Ensimmäi-
set teokset ajoittuvat 1930-luvun puolivä-

liin. Hän maalasi vesiväreillä kierrätetylle paperille. 
Väri maailma on intensiivinen, mutta rauhallinen ja 
herkkä. Se tuntuu kulkevan eri polkua aiheen kans-
sa, joka on tunteita herättävä, provokatiivinen ja 
jopa pornografinen.

Rama ei ole saanut muodollista taidekoulutusta. 
Omien sanojensa mukaan hän on sivistymätön ja 
villi eikä malttanut suorittaa mitään loppuun. Hä-
nen henkilökohtainen arkistonsa kertoo kuitenkin 
toista. Rama on seurannut tarkasti eurooppalaista 
taiteen kenttää: vuosikymmeniä kattavan arkiston 
taidelehdet ja kirjat kielivät taidemaailmaa tutki-
neesta ammattilaisesta.

Taiteilijan luoma omakuva sivistymättömästä 
naisesta kaatuu lopullisesti, kun tarkastelee Raman 
sosiaalista elämää: Hän tunsi ja teki vaikutuksen 
moniin eri aikakausien italialaisiin ja kansainväli-
siin taiteilijoihin. Hänen lähimpiin ystäviinsä kuului  

taiteilija nimeltä 
Carol rama

60 vuoden ajan italian kirjallisuuden uudistaja ja po-
liitikko Eduardo Sanguineti. Hän hurmasi surrealisti 
Man Rayn, tutustui Pablo Picassoon ja pop-taiteilija 
Andy Warholiin. Rama tuntuu vetäneen puoleensa 
älykkäitä ja rajoja rikkovia ihmisiä.

Carol Rama kertoi tarinoita valitsemillaan mate-
riaaleilla, jotka saavat teokset ulottumaan aina kat-
sojan tuntoaistimukseen asti, analyyttisen ajattelun 
tuolle puolen. 1960-luvulla hän käytti mm. ruiskuja, 
postisäkkejä, kynsilakkaa ja 1970-luvulla ennen kaik-
kea pyöränkumeja, jotka ovat muisto hänen isänsä 
polkupyörän osia valmistaneesta tehtaasta.



Hylätyt materiaalit kertovat tarinaa hylätystä ty-
töstä, jonka ihannoitu isä kuoli 1942 oman käden 
kautta. Äiti kärsi mielenterveysongelmista ja vietti 
lyhyen ajanjakson sairaalaan suljettuna. Rama on 
kertonut tekevänsä taidetta parantaakseen itsensä 
ahdistuksesta. Hän kuitenkin kutsuu itseään estoitta 
hulluksi eikä ehkä haluakaan parantua. Hulluus tun-
tuu olevan Ramalle itseilmaisun väline, ikään kuin 
tavaramerkki. Haastatteluissaan hän luo kuvaa estot-
tomasta, provokatiivisesta ja räävittömästä naisesta, 
joka viittaa kintaalla sovinnaisuudelle ja normeille.

 ”Kunpa olisin  
tuntenut  
sinut aiemmin.”
–Pablo PiCasso Carol ramalle–

Appassionata / Intohimoinen, 1940.  
Fondazione Guido e Ettore de  
Fornaris Galleria d’Arte Moderna  
e Comtemporanea di Torino  
© valokuva: Gonella 1999



näyttely on kokonaisuus, jossa esittävä ja ei-esit-
tävä taide eri tekniikoineen ja materiaaleineen 
ilmentää Raman taiteen keskeisimpiä teemoja. 

Poliittinen anatomia – ihminen tabuineen
Raman 1930–1940-lukujen akvarellien Appassionatat 
ja Dorinat tekivät näkyväksi ruumiin, joka kyseen-
alaisti fasismin sankarilliset ihanteet terveestä ja 
hyveellisestä. Taiteilija loi oman kuvakielensä, joka 
samalla vastusti modernismin esitystapoja. Raman 
tavaramerkki, koristeellisin puukaiverruksin koris-
tellut kehykset, olivat niinikään selkeä modernismin 
vastainen ele. Ajan suuntauksista kubismi näyttäytyi 
Raman tuotannossa perspektiiviltään epätodellisen 
tuntuisena tilana. Fauvismin väripalettiin kuuluvat 
lihalliset värit ja vesivärin kostea mehevyys ilmen-
tävät puolestaan ruumiin halua. Raman tuotannos-
sa keho voi olla tärvelty ja uhkaava, ruhjottu tai hi-
mokas. Naisellisen, sairaan tai vammaisen ruumiin 
Rama esittää kuitenkin aina aktiivisena ja elinvoi-
maisena. Aiheillaan – suusta ulos työnnetyillä kie-

lillä, sukupuolielimillä, lakatuilla kynsillä – Rama 
rikkoi naisellisena pidetyn akvarellimaa lauksen viat-
tomuutta. 

Orgaaninen abstraktio
1950-luvulla Carol Rama kuului hetkellisesti Mo-
vimiento d’arte concreta -liikkeeseen, joka edusti 
konkreettista taidesuuntausta Italiassa. Suora-
kaiteiden ja vinoneliöiden jälkeen Rama siirtyi 
1960-luvulla kohti informalismia. Brikolaaseiksi 
kutsutuissa teoksissa Rama yhdisteli sattuman-
varaisen oloisesti orgaanisia ja epäorgaanisia ma-
teriaaleja: käytettyjä ruiskuja, täytettyjen eläinten 
silmiä, kynsiä, tekoturkiksia ja sähkölaitteiden 
osia, kuten piirilevyjä ja paristoja. Materiaalit hän 
sitoi reliefimäisiksi maalauksiksi tekniikalla, jossa  
synteettisen hartsin ja liiman tahmaisuus, emalin 
kiilto ja tussin elävyys luovat vaikutelman ruumiin 
nesteistä. Bricolage-sarjassa usein käytettyjen teko-
silmien tyhjä katse kohtaa katsojan kuin tirkistelys-
tä kiinni jääneen voyeristin. 

näyttelyn  
teemat 

 ”Kieli on lempi
ruumiinosani;  
se on aina  
samanlainen,  
se ei koskaan  
vanhene.”
-Carol rama-

Opera n. 54 / Teos nro 54, 1941. 
Yksityiskokoelma  
© Assosiazione Archivio  
Carol Rama



Queer arte povera  
– jänteviä ja haavoittuvia organismeja
Carol Raman materiaalivalinnat yhdistävät hänen 
tuotantonsa italialaiseen arte poveraan, mutta ovat 
usein omaelämäkerrallisia. 1970-luvulta lähtien hän 
on käyttänyt teoksissaan polkupyörän sisäkumeja. 
Polkupyörätehtailijan tyttärenä materiaali oli tuttu 
Ramalle jo hänen lapsuudestaan. Rama käsittelee 
kumia samalla tavoin kuin eläintentäyttäjä muokkaa 
nahkaa: taiteilija leikkaa renkaan auki korvaten maa-
lin ja siveltimen kumin eri muodoilla tai tekstuureilla. 
Puhjenneet, veltot, valon ja ajan lahottamat pyörän-
kumit ovat kuin omaa ihoamme: haavoittuvaa ja ajan 
kuluttamaa. Niin Bricolage-sarja kuin kumista teh-
dyt pelkistetymmät sommitelmat, kuten Arsenaali-
teokset sekä muutama kolmiulotteinen esinekooste 

ovat Raman queer arte poveraa. Näissä teoksissa ma-
teriaalit linkittyvät ihmiskehoon – sen outoon, häily-
vään, arvottomaan ja vaiettuun puoleen.

Ihmisen ja eläimen ekologia  
– ”Hullu lehmä olen minä” (Carol Rama)
1980-luvulla Carol Rama palasi jälleen esittävän tai-
teen pariin. Hänen varhaiskautensa teemat ja aiheet 
näyttäytyivät nyt uudenlaisessa ekologisessa asetel-
massa, jossa ihmisen ja eläimen tarpeet sekoittuvat. 
Tämän kauden piirustuksiin ilmestyi fellinimäisiä 
reheviä naisia, langenneita enkeleitä, voimaeläimiä 
ja fragmentoituneita kehoja. Piirustusten pohjana 
Rama käytti usein millimetripaperia, karttoja tai 
arkkitehtuuripiirustuksia. Teokset muistuttavat vah-
vasti pakanajumalille tehtyjä alttaritauluja.

Mucca pazza (Hullu lehmä) -sarjassaan Rama sa-
mastuu ”hulluun lehmään” samaan aikaan, kun hul-
lun lehmän tautiepidemia pyyhkäisi vuosituhannen 
vaihdetta lähestyttäessä yli koko Euroopan. Taiteilija 
ilmensi tässä yhteydessä animalistista arvomaail-
maansa, joka oli ikään kuin feminismin laajentuma 
ilman ihmiskeskeistä ajattelua. Se ulottui lajien, su-
kupuolten ja seksuaalisuuden rajojen yli ja korosti 
kaikkien elävien olentojen yhteenkuuluvuutta. 

Arsenale / Arsenaali, 1971. 
Yksityiskokoelma 
© valokuva: Pino Dell’Aquila



Informalismi = Toisen maailmansodan jälkeen  
syntynyt eurooppalainen maalaustaiteen  
suunta, joka hylkäsi esittävät ja geometriset 
muodot. Suuntauksen nimi tulee termistä 
informel (ranskaa ”ilman muotoa”). Vapaa-
muotoisessa suuntauksessa korostettiin maa-
lauksen mate riaalisuutta ja pintaa. Maalaukses-
ta itsestään tuli eräänlainen elävä organismi. 

Arte povera = (italiaa ”köyhistynyt” tai ”köyhä 
taide”) on italialaisen taidekriitikon Germano 
Celantin vuonna 1967 lanseeraama nimitys  
1960- ja 1970-luvulla toimineelle italialaisen  
taiteen uudelle taiteilijaryhmälle. Arte pove-
rassa teolliset materiaalit ja tavallinen kulutus-
kulttuuri muut tuivat toiseksi taiteellisen 
prosessin tuloksena. Käytetyt, ”arvottomat” 
esineet paperista lasinsiruihin ja luonnon-
materiaalit kuten hiekka, puu, heinä ja valo  
tulivat osaksi taideteoksia. Arte povera oli  
usein lyhytaikaista taidetta, performansseja, 
installaatioita ja assemblaaseja. 

Queer = ”outo” tai ”kummallinen”. Sanalle  
ei ole vakiintunut hyvää suomennosta. Alun 
perin queerilla on tarkoitettu erityisesti  
seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvien  
identiteettikategorioiden ulkopuolelle jättäy-
tyvää. Nykyisellään queer voi tarkoittaa myös 
normit kyseenalaistavaa identiteettiä.

Bricolage, 1967. 
Yksityiskokoelma, Torí  
© valokuva: Tommaso Mattina

 ”Tunnen olevani  
turvassa vain silloin 
kun seison tyhjän  
kankaan edessä.  
Se on ainoa asia,  
joka lievittää pelkojani. 
Maalaaminen  
on rikkomukseni.”
-Carol rama-



La 17.10. Asiantuntijakierros 
klo 14 Yleisöpalvelujen intendentti Reetta Kalajo

La 24.10. Lokakuun Polte
klo 16 Compañia Kaari & Roni Martin:  
 Punainen nainen, flamencoa 
klo 16.30 Taiteilijapuheenvuoro tunteesta ja  
 visuaalisuudesta: Kaari ja Roni Martin  
 sekä viulisti Sanna Salmenkallio

La 7.11. Asiantuntijakierros
klo 14 Museonjohtaja Pilvi Kalhama

La 28.11. Flamencoa
klo 14 Compañia Kaari & Roni Martin /  
 Korppi ja kello, flamencoa  
 > osa WeeGeen joulutapahtumaa

La 9.1.16 La ultima opportunità
klo 13 & 15 Katri Kauppala: Kuusi kosketusta -performanssi
klo 14 Asiantuntijakierros:  
 Näyttelyamanuenssi Tiina Penttilä
klo 12-16 Avoin paja: Rakkauden puutarha,  
 maalausta ja kirjontaa

näyttelyn 
ohjelma

Keskustelutilaisuudet yhteistyössä  
Naisasialiitto Unionin kanssa

Ke 4.11. Taide ja rahan valta
klo 18-19 Keskustelu taiteilijoiden toimeentulosta ja taiteen 
 rahoituksesta. Ketä rahoitetaan ja millä ehdoin?  
 Kuka käyttää valtaa? Keskustelemassa mm.  
 taidekuraattori ja moninaisuusasiantuntija  
 Ahmed Al-Nawas, kuvataiteilija Minna Henriksson  
 ja Suomen kultturirahaston erityisasiantuntija  
 Veli-Markus Tapio

Ke 9.12. Carol Rama ja seksuaalisuus taiteessa
klo 18-19 Lisätietoja myöhemmin:  
 www.emma.museum/puheenvuorot

Salaiset päiväkirjat
Näyttelyn herättämiin tunteisiin voi syventyä toiminnal-
lisessa tilassa Salaiset päiväkirjat, jossa omat salaisuudet  
ja tunte mukset voi piilottaa lukuisten vanhojen kirjojen 
sivuille ja näin jakaa, tehdä yhteisiksi.

Varattavat opastukset
Taidetunti, Taidesilta, Taidevartti, Lasten tunti ja Lasten vartti

Lue lisää taidepajoista ja opastuksista EMMAn verkkosivuilta

EMMA-klubilaisille omaa ohjelmaa ja etuja  
www.emma.museum/emmaklubi 

C’é un altro metodo per finire, ancora /  
On olemassa toinenkin tapa lopettaa, 2003. 
Yksityiskokoelma, Torino, valokuva: Andy Keate



Exhibition conceived by the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) and the Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (MAMVP), organised by MACBA and co-produced with  
PARIS MUSÉES / MAMVP, EMMA - Espoo Museum of Modern Art, the Irish Museum of Modern Art, Dublin (IMMA) and GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino.
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