	
  

	
  

	
  

	
  

Huuto ja kuiskaus -yhteisnäyttely avaa Gumbostrandin
taidevuoden
Taidekeskus Gumbostrand Konst & Formin vuoden 2014 avaa taidemaalari Sampsa
Sarparannan ja valokuvaaja Ritva Kovalaisen yhteisnäyttely Huuto ja Kuiskaus.
Sarparannan radikaalin ja Kovalaisen runollisen, pohdiskelevan kuvantekotavan alta
paljastuu kuitenkin monia yhteisiä teemoja: huoli ihmisen ja elinympäristömme tilasta,
halu hyvään ja oikeudenmukaiseen elämään, kunnioitus kauneutta ja vilpittömyyttä kohtaan.
– Näyttelyn nimessä Huuto ja kuiskaus kiteytyy osuvasti taiteilijoiden jännittävä,
toisistaan poikkeava samanlaisuus. Siinä missä Sarparannan teoksissaan kuvaamat
tilanteet huutavat inhimillistä hätää, Kovalaisen kuvaama luonto osaa vain kuiskata
huonosta olostaan sille, joka osaa sitä kuunnella. Näyttelyn teokset luovat
mielenkiintoisia vastapareja, jotka ovat parhaimmillaan koettuna, kuvailee
taidekeskuksen johtaja Charlotta Björkendahl.
Näyttelyssä on esillä lähes 60 teosta. Yhteisnäyttely Huuto ja kuiskaus, 24.1.–6.4.2014.
Taiteilijakuvassa Sampsa Sarparanta
Taidemaalari Sampsa Sarparanta (s.1973) on järjestänyt viisitoistavuotisen taiteilijauransa
aikana kymmeniä yksityisnäyttelyitä ja osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin. Hänen
teoksiaan on muun mm. Kiasman, Turun kaupungin ja Salon taidemuseon kokoelmissa.
Sarparannan maalaukset ovat suoria, usein poliittisesti kantaaottavia ja provokatiivisia.
Teosten aiheita ovat olleet niin Sudanin nälkää näkevät kansalaiset, Turun Leafin tehtaan
irtisanotut työntekijät kuin henkilökuvat ja arkiset välähdykset taiteilijan lähipiiristä.
Sarparannan teokset ovat monesti hätkähdyttävät realistisia ja tarkkoja. Teosten värimaailma

	
  

	
  

	
  

	
  

on monesti hillityn tumma, mikä antaa tilaa ja vaikuttavuutta Sarparannan teoksissaan
harvemmin käyttämille väreille. Kiinnostava toisteinen teema Sarparannan töissä ovat
arjessa kuvatut klovnihahmot.
Kuvataideakatemiassa opiskellut Sarparanta asuu ja työskentelee ateljeessaan Perniössä.
Hänet valittiin Taidekeskus Salmelan nuoreksi taiteilijaksi vuonna 2004. Sarparanta on
tunnettu myös No Shame punk-yhtyeen laulaja-lauluntekijänä.
	
  
www.sampsasarparanta.fi
Taiteilijakuvassa Ritva Kovalainen
Ritva Kovalainen (s.1959) on valokuvannut luontoa 30 vuoden ajan. Kovalaiselle puut ja
metsä sisältävät näkemiseen ja kuvaamiseen lukemattomia mahdollisuuksia. Luonto
merkitsee metsien lisäksi myös muotoja ja rakennetta kuvapinnassa, elementtejä tilassa,
syvyyttä, sävyjä, valoa, väriä ja rytmiä. Kovalaisen teoksissa on herkkyyttä, josta saa kiinni
pysähtymällä teosten äärelle – aivan kuten luonnossakin.
Kovalainen tarkastelee luontoa aina myös ekologisen monimuotoisuuden, luonnon
muotokielen ja henkilökohtaisen luontosuhteen ilmentäjänä. Puut edustavat Kovalaiselle
luontoa itseään: mahdollisuutta tulla luontoa lähelle, koskettaa sitä. Puut ovat kuvissa ja
luonnossakin kulttuurisia symboleja, kohtauspaikkoja, maiseman kiintopisteitä, esteettisiä
objekteja sekä henkisiä ja uskonnollisia subjekteja.
Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen laitokselta vuonna 1990 valmistunut Kovalainen
on järjestänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut laajoihin yhteisnäyttelyihin niin
kotimaassa kuin ulkomailla. Hänen teoksiaan on mm. Suomen valokuvataiteen museon,
EMMAn, Wäinö Aaltosen museon ja Jyväskylän taidemuseon kokoelmissa. Lisäksi
Kovalainen tunnetaan upeiden luontoaiheisten taidekirjojen tekijänä.
www.kovalainenritva.com
Lisätiedot
Taidekeskuksen johtaja Charlotta Björkendahl, p. 040 519 9190,
charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi
Taidekeskus-galleria Gumbostrand Konst & Form, Vainuddintie 72 – 28, 01150 Söderkulla.
Keskuksen aukioloajat: perjantaista lauantaihin klo 11–17 ja sunnuntaisin klo 11–16.
www.konstoform.fi
www.facebook.com/konstoform
www.pinterest.com/konstoform
Lehdistön haastattelupyynnöt ja lehdistökuvat
Viestintä Oy Drum, Elina Mattila, p. 050 303 9564 tai elina.mattila@drum.fi
__________________________________________________________________
Gumbostrand Konst & Form on Sipoon Gumbostrandiin avattu taidekeskus-galleria sekä kokous- ja
tapahtumapaikka. Taidekeskus toimii Hartwallin suvun omistamassa vanhassa, taidekeskuskäyttöön
remontoidussa teollisuusrakennuksessa. Samoissa tiloissa toimii myös taidekeskuksen design- ja
sisustustuotteiden myymälä sekä lähiruokaan erikoistunut oma bistro. Lisätiedot: www.konstoform.fi.

