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Ad Reinhardt, 1943. Photo: Dan Keleher.  
(c) 2016 Estate of Ad Reinhardt / Artists  
Rights Society (ARS), New York; courtesy  
of David Zwirner, New York/London

Ruotsalaisen Malmö Konsthallin kanssa yhteis-
työssä toteutettu näyttely Art vs. History on 
toinen ja toistaiseksi laajin Euroopassa nähty 
katselmus Ad Reinhardtin (1913–1967) vähem-
mälle huomiolle jääneistä töistä. Amerikkalai-
nen Reinhardt tunnetaan lähinnä abstraktina 
taidemaalarina ja kirjoittajana. Tällä kertaa 
näyttelyn keskiössä on taitelijan noin 300 alku-
peräistä poliittista pilapiirrosta, satiirista  
taidesarjakuvaa ja kollaasia, jotka ovat peräi-
sin Ad Reinhardtin perikunnan arkistoista New 
Yorkista. Paperille työstettyjen töiden lisäksi 
näyttelyssä nähdään matka päiväkirjoja, luon-
noksia ja pamfletteja sekä diaesitys, joka on 
kooste taiteilijan digitoiduista värivalokuvista.  
Reinhardtin taiteellista tuotantoa edustaa  
neljätoista harvoin esillä ollutta taidekollaasia,  
kolme abstraktia maalausta 1940-luvulta ja 
1950-luvun alusta sekä täydellinen kymmenen 
silkkipainotyön sarja, 10 Screenprints (1966), 
joka on ainoa Reinhardtin tekemä täydellinen 
grafiikan salkku.

Art vs. History -näyttely toteutettiin ensimmäisenä Malmö Konsthallissa 
12.6.–6.9.2015 museon johtajan Diana Baldonin kuratoimana. EMMAn 
näyttelyn on kuratoinut Diana Baldon yhdessä EMMAn intendentin Päivi 
Talasmaan kanssa.

Kansi:  
Ad Reinhardt, How to Look at Modern Art  
in America, 1946. Julkaistu PM:ssä (sano-
malehti) 2.6.1946. Painettu sanoma lehden 
sivu, 34,6 x 28,9 cm. (c) 2016 Estate of 
Ad Reinhardt / Artists Rights Society (ARS), 
New York; courtesy of David Zwirner, New 
York/London



PIIRROKSET

Reinhardtin kiinnostus pilapiirroksia kohtaan syttyi jo 
varhain, ja siitä tuli hänelle tärkeä ilmaisumuoto koko 
loppuiäksi. Taiteen tekemisen ohella Reinhardt työskenteli 
myös graafisena suunnittelijana ja mainospiirtäjänä. 
Rein hardtin purevia pilapiirroksia julkaistiin 1930- ja 
1940-luvuilla useissa yhdysvaltalaisissa julkaisuissa, jois-
ta tärkeimpänä liberaali sanomalehti PM, joka ilmestyi 
New Yorkissa vuodesta 1940 vuoteen 1948. Reinhardt 
toimi lehden taiteilijatoimittajana vuosina 1943–1947 ja 
piirsi lehdelle sinä aikana yli 1 500 piirrosta. Näyttelys-
sä on näistä alkuperäispiirroksista esillä yli 250.

Lisäksi näytteillä on kymmeniä piirroksia useisiin muihin 
lehtiin, kuten The Columbian ja Every Worker a Voter, 
sekä fasismin- ja sodanvastaisia kuvituksia marxilaiseen 
New Masses -lehteen vuosilta 1936–1942 ja The Student  
Advocate ja Fight Against War and Fascism -lehtiin.

Ad Reinhardt, Nimeämätön, n. 1943-
1947. Muste ja guassi paperille, 7 x 7 
cm. (c) 2016 Estate of Ad Reinhardt / 
Artists Rights Society (ARS), New York; 
courtesy of David Zwirner, New York/
London

KOLLAASIT

Reinhardt omaksui kollaasin yhdeksi taiteen tekemisen 
tekniikakseen vuonna 1937 ja vuodesta 1942 hän ryhtyi 
käyttämään tekniikkaa myös kaupallisessa kuvitustyös-
sään. Hän loi ensimmäiset abstraktit taidekollaasinsa 
valitsemalla lehtikuvia sanoma- ja aikakauslehdistä ja 
leikkaamalla ne ohuiksi suikaleiksi, joista hän kokosi    
abstrakteja sommitelmia. Saksalaisten dadaistien 
Hannah Höchin ja John Heartfieldin valokuvamontaa-
sien tapaan hänen tekniikkaansa vei kuvan niin kauas 
alku peräisestä valokuvalähteestä, ettei tätä voi enää 
tunnistaa. Näyttelyssä on esillä neljätoista alkuperäistä, 
vuosilta 1939–1946 peräisin olevaa kollaasia.

Ad Reinhardt, Nimeämätön, 1942. Kollaasi 
paperille, 14,5 x 20,6 cm. (c) 2016 Estate of 
Ad Reinhardt / Artists Right Society (ARS), 
New York; courtesy of David Zwirner, New 
York/London



“HOW TO LOOK” -SARJA

Näyttelyn kohokohtia on Reinhardtin kuuluisa taidepila-
piirrossarja ”How to Look”. Nämä suositut pilapiirrokset 
julkaistiin puolikkaan tai kokosivun kokoisina PM-sano-
malehden sunnuntainumerossa kahden viikon välein.  
Piirrokset ilmestyivät vuosina 1946 ja 1947 ja tarjosivat 
Reinhardtille väylän puolustaa abstraktia taidetta ja lisä-
tä sen ymmärrystä amerikkalaisen yleisön keskuudessa. 
Tämä ironinen ja kriittinen sarja nosti esiin joukon taitee-
seen liittyviä kysymyksiä ja taiteellisia lähestymistapoja 
ja avasi lukijoille modernin taiteen syvintä olemusta  
kubismiin, futurismiin ja surrealismiin. Näyttelyssä näh-
dään kuusi alkuperäispiirrosta sekä 22 repäisylehteä.

Ad Reinhardt, How to Look at Looking, 
1946. Julkaistu PM:ssä (sanomalehti) 
21.7.1946. Painettu sanomalehden sivu, 
34,6 x 28,9 cm. (c) 2015 Estate of Ad 
Reinhardt / Artists Rights Society (ARS), 
New York; courtesy of David Zwirner, 
New York/London



GRAFIIKKA

Nähtyään Reinhardtin panoksen X+X (Ten Works by 
Ten Painters) (1964) -grafiikkasarjaan, taitelija Robert 
Rauschenberg ehdotti vuonna 1965 Hartfordissa, 
Con necticutissa sijaitsevan Wadsworth Atheneumin 
kuraattorille Sam Wagstaffille: ”Eikö olisikin hienoa, jos 
Reinhardtin kuudesta mustasta työstä voisi tehdä silkki-
painovedokset, jotka olisivat kutakuinkin identtiset!”. 
Vuonna 1966 Wadsworth Atheneum julkaisikin Reinhar-
dtin ainoan täydellisen grafiikkasarjan, 10 Screenprints, 
yhtä aikaa New Yorkin Jewish Museumissa käynnissä 
olleen, taiteilijan uran siihen asti merkittävimmän retro-
spektiivin kanssa.

Vaikka Reinhardt piti yhteiskunnallisen toimintansa 
erillään omista taiteellisista tavoitteistaan, hänen näke-
myksensä sosiaalisissa ja poliittisissa kysymyksissä pysyi 
keskeisenä kaikessa hänen toiminnassaan, kuten voi 
havaita nähtävillä olevasta litografiasta No War (1967). 
Hän jatkoi näkyvää yhteiskunnallista ja poliittista toimin-
taa aina 1960-luvulle saakka ollen yksi ensimmäisistä 
taitelijoista, jotka protestoivat Vietnamin sotaa vastaan.

Ad Reinhardt, Nro 5, 10 Screenprints, 
1966. Vedosmäärä 250, taiteilijavedos. 
Serigrafia paperille, 55,9 x 43,2cm. (c) 
2016 Estate of Ad Reinhardt / Artists 
Rights Society (ARS), New York; courtesy 
of David Zwirner, New York/London



PAMFLETIT, SANOMALEHDET 
JA AIKAKAUSLEHDET

Näyttelyssä on mukana laaja otos luonnoksia, matka-
päiväkirjoja sekä lehtiä ja kirjoja, jotka kertovat taitei-
lijan osallistumisesta aikansa julkiseen poliittiseen kes - 
kusteluun ja hänen kiinnostuksestaan taidehistoriaan ja 
taideteoriaan.

Yksi näytteillä olevista pamfleteista on huomiota herät-
tänyt rasisminvastainen pamfletti The Races of Mankind 
(1943). Columbian yliopiston antropologien Ruth Bene-
dictin ja Gene Weltfishin kirjoittama teksti oli alun perin 
tarkoitettu Eurooppaan fasismia kukistamaan lähtevien 
yhdysvaltalaisjoukkojen luettavaksi: sen keskeinen sano-
ma, eli rotujen yhdenvertaisuus, ja Reinhardtin provoka-
tiiviset piirrokset Aatamista ja Eevasta nostattivat suuren 
kohun maan hallituksen keskuudessa. Tämän johdosta 
Yhdysvaltain armeija ja sen koulutus- ja virkistysorgani-
saatio USO keskeyttivät pamfletin jakelun. Tästä huoli-
matta pamfletista tuli äärimmäisen suosittu ja sitä myytiin 
yli miljoona kappaletta.

Näyttelyssä on mukana myös useita julkaistuja versioista 
hänen tunnetuista ”taidepuistaan”. Niistä yksi, joka on 
otsikoitu How to Look at Modern Art in America, julkais-
tiin vuonna 1946 PM-sanomalehdessä ja uudelleen vuon-
na 1961 ARTnews -lehdessä. Huomattavasti harvemmin 
nähty taidepuu, Imaginary Museum, ilmestyi lehdessä 
Art d’aujourd’hui vuonna 1951. Puussa on lueteltu sekä 
historiallisia että Reinhardtin aikalaistaiteilijoita.

Ad Reinhardt, How to Look at Modern Art 
in America, 1946. Julkaistu PM:ssä (sano-
malehti) 2.6.1946. Painettu sanomalehden 
sivu, 34,6 x 28,9 cm. (c) 2016 Estate of Ad 
Reinhardt / Artists Rights Society (ARS), 
New York; courtesy of David Zwirner, 
New York/London



MATKAPÄIVÄKIRJAT  
JA DIAESITYKSET

Reinhardt, joka oli opiskellut ja myöhemmin myös opetti tai-
dehistoriaa usean vuoden ajan, totesi vuonna 1958: ”Minä 
en usko omaperäisyyteen, minä uskon taidehistoriaan.”  

Reinhardt matkusti vuodesta 1952 aina kuolemaansa 
saakka laajasti eri puolilla Eurooppaa, Lähi-idässä, Japa-
nissa ja Kaakkois-Aasiassa. Hänen ensimmäinen matkansa 
suuntautui Espanjaan, Kreikkaan, Hollantiin, Britanniaan, 
Italiaan ja Saksaan. 

Reinhardt piti matkoillaan tarkkaa matkapäiväkirjaa, jo hon 
hän piirsi karttoja ja piti kirjaa kuluistaan. Hän luetteli 
kaikki museoissa näkemänsä taideteokset ja piirsi luonnok-
sia näkemistään arkkitehtonisista ja visuaalisista  yksityis-
kohdista, kuten eri kulttuurien omaksumasta ornamentii-
kasta, voidakseen syvällisemmin analysoida ja luokitella 
näkemäänsä myöhemmin.

Reinhardtin uskollinen matkakumppani, hänen ”taikalaa-
tikkonsa”, oli 35 mm:n Leica-kamera. Maalauksen ohella 
Reinhardt oli aina intohimoinen valokuvaaja, johon hän 
sai kimmokkeen toisen maailmansodan aikana palvelles-
saan Yhdysvaltain laivastossa valokuvaajana. 

Ad Reinhardtin perikunnan kokoelmassa on yli 12 000 
diaa. Matkavalokuvien lisäksi mukana on satoja kuvia, 
jotka hän otti kotikaupungistaan New Yorkista. Jotkin näis-
tä diakuvista kuvaavat museoiden kokoelmien teoksia ja 
esineitä, toiset taas painomateriaalia useista eri lähteistä. 
Reinhardt käytti matkavalokuviaan opetustyössään taide-
historian luennoitsijana New Yorkin Brooklyn Collegessa 
(1947–1967) ja Hunter Collegessa (1959–1967).
Reinhardtin opiskelijoille ja taiteilijakollegoilleen pitämä 
diaesitykset tunnettiin nimellä ”Non-Happenings”.  

Ne olivat dialuentoja, jotka suhtautuivat kriittisesti niin 
taidehistorian opetukseen kuin performanssi Happenin-
geihin, jotka olivat tulossa muotiin New Yorkin taide-
maailmassa. ”Non-Happeningit” saattoivat kestää useita 
tunteja, ja niiden aikana Reinhardt kävi läpi jopa 2000 
kuvaa. Näyttelyssä nähdään 300 värivalokuvan digitoitu 
kuvakavalkadi.

Matkapäiväkirja, 1952-1966, sivu 26.  
(c) 2016 Estate of Ad Reinhardt / Artists 
Rights Society (ARS), New York; courtesy  
of David Zwirner, New York/London.



TAIDE ON TAIDETTA. KAIKKI MUU 
ON KAIKKEA MUUTA.

On sanottu, että Reinhardtille pilapiirrokset, sarjakuvat ja 
kirjoittaminen olivat keino puhdistaa oma taide maalaustai-
teelle vieraista tekijöistä. Ad Reinhardtin taidenäkemys oli 
lähtöisin hänen vakaumuksestaan: ”Art is Art. Every thing 
else is everything else”, jonka mukaan taide ja elämä ovat 
täysin erillään toisistaan.

Meille kaikille EMMAssa on ollut suuri ilo tehdä  
yhteistyötä Ad Reinhardtin perikunnan, New York,  
ja David Zwirner Galleryn, New York/Lontoo,  kanssa. 
IVAM Institut Valencia d´Art Modern ja Fondation  
Gandur pour l´Art, Geneve, ovat ystävällisesti lainan-
neet meille maalauksia ja osoitamme heille myös 
lämpimät kiitokset.

Erityisen kiitoksemme osoitamme Diana Baldonille, näyttelyn kuraattorille, 
sekä koko Malmö Konsthallin henkilökunnalle.

Näyttelyn on toteuttanut EMMA – Espoon modernin taiteen museo,  
yhteistyössä Malmö Konsthall, Ruotsi, Ad Reinhardt säätiö, New York.  
Näyttelyä on tukenut David Zwirner, New York/Lontoo.

EMMAn näyttelyssä on lisäksi esillä valikoima abstrakteja maalauksia  
ja grafiikkaa.

Ad Reinhardt, Abstract Painting, 1943.  
Öljy kankaalle, 40,6 x 61 cm. (c) 2016 Estate 
of Ad Reinhardt / Artists Rights Society (ARS), 
New York; courtesy of Fondation Gandur pour 
l’Art, Geneva, Switzerland. Photo: Sandra 
Pointet.

NÄYTTELYN OHJELMA

Pe 12.2. klo 17.30 
”Kertova kuva” -luento, kuvittaja ja 
sarjakuvantekijä Ville Tietäväinen.  
Aitio, EMMA

La 5.3. klo 14  
Sarjakuvataiteilija Heikki Paakka-
nen ja graafikko, kirjailija Harri 
Manner. Keskusteleva luento,  
jonka synteesinä syntyy kuva.   
Aitio, EMMA

La & su 19.-20.3. klo 12-16 
WeeGeen Lastentapahtuma. 
Ruutukaappaus, avoin draamallinen 
paja näyttelytilassa. Nonstop. 

VARATTAVAT OPASTUKSET

Taidetunti, Taidesilta, Taidevartti, 
Lasten tunti ja Lasten vartti sekä 
Taidepaja koulu ryhmille.

Ruutukaappaus Verannalla.  
Valoruudun yhteydessä toiminnalli-
nen tila sekä taide paja kouluryhmil-
le koululaisille. Yhdistää sarjakuvan 
ja varjoteatterin.

Lue lisää taidepajoista ja opastuk-
sista EMMAn verkkosivuilta. 

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



Piirrä oma sarjakuvaruutu. Mitä haluat sanoa, mistä kertoa?
Ota sarjakuvaruudustasi valokuva ja jaa se Instagramiin, 
@emmamuseum ja #emmamuseum


