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Taarastin Kesänäyttely 2018: Kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden
näkemyksiä värin ja valon vuoropuhelusta
Nastolan kirkonkylälle avautuu 3.7.–31.7. taidekokonaisuus, joka koostuu Taidekeskus Taarastissa
järjestettävästä VÄREJÄ VÄREJÄ -näyttelystä, Taarastin taidepuistosta ja videoteoksista Vanhalla kunnantalolla.
Taarastin kesänäyttely on vakuuttanut asemansa suomalaisessa taidekentässä aiempien vuosien
menestyksekkäillä näyttelyillä. Tänä vuonna taidekeskuksen näyttelyssä on esillä Markus Konttisen, Niko
Luoman ja HC Bergin suurikokoisia värikkäitä teoksia. Taiteilijat työskentelevät visuaalisten kysymysten parissa
erilaisten medioiden ja välineiden kautta.
-Värit vaikuttavat katsojan tunteisiin ja ajatuksiin musiikin tavoin – aistien kautta nähtynä ja koettuna, muuttaen
merkitystään valon vaikutuksesta. Näyttelyn taiteilijat eivät kuitenkaan etsi tieteellisiä näkökulmia värin ja valon
vuorovaikutukseen, vaan ennalta aavistamattomia ja aina uudelleen muotoutuvia rakenteita ja tapahtumia, jotka
nousevat yksilöllisistä oivalluksista, valinnoista ja havainnoista, kertoo Markus Konttinen, näyttelyn kuraattori ja
yksi taiteilijoista.
Maalauksia, valokuvia ja veistoksia
Konttisen maalaukset kuuluvat sarjoihin MINUN JOKENI, RIEHAANTUNUT PILVI ja VÄRIN SAARI vuosilta 2009–
2017. Värin ja muodon vuoropuhelu toimii muovaten ympäröivää maailmaa, jossa maalaustaiteella on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten havaitsemme näkyvää.
Niko Luoman työt ovat analogisia valokuvia, joissa aika, valo ja väri toimivat materiaalina. Teokset viittaavat
taidehistoriaan ja versioivat Vincent Van Goghin, Johannes Fytin ja Jan Van Huysumin kukka-aiheisia
asetelmamaalauksia 1600-, 1700- ja 1800-luvuilta.
HC Bergin veistosten aiheet kumpuavat erilaisista lähteistä ja heijastavat hänen havaintoon pohjautuvaa tapaansa
tutkia valoa ja sen ominaisuuksia. Valo on samanaikaisesti sekä fyysistä ja ymmärrettävää että eteeristä,
käsittämätöntä ja mystistä. Valolla on kyky tehdä näkymättömästä näkyvää.
Kaikki taiteilijat ovat olleet mukana lukuisissa kansainvälisissä näyttelyissä; HC Berg viimeksi Venetsiassa, Niko
Luoma Kapkaupungissa ja New Yorkissa sekä Markus Konttinen Berliinissä. Heidän teoksiaan on julkisissa
rakennuksissa ja museoiden kokoelmissa.
Lasten ja nuorten taide täydentää näyttelykokonaisuutta
Taarastin taidepuisto -alue esittelee tänä kesänä lasten ja nuorten ideoimaa ja toteuttamaa taidetta. Lahtelainen
Pro Puu toteuttaa yhteistyössä koulujen kanssa työpajan ja näyttelyn, jossa on toteutettu ympäristöä elävöittäviä
veistoksellisia rakennelmia. Tämä työ siirtyy heinäkuuksi Taarastiin. Mukana on myös Kaarisillan taiteilijoiden
installaatioita ja Kukkasen koulun oppilaiden töitä.
Taarastin näyttelyä täydentävät Vanhan kunnantalon tiloissa esitettävät videoteokset, jotka kommentoivat
itsenäisinä teoksina nykypäivää ja elämää omilla erilaisilla tulokulmillaan. Taiteilijat ovat Berliinin Nationalgallerien
palkinnolla vuonna 2017 palkittu Agnieszka Polska ja helsinkiläinen visuaalinen taiteilija Noora Geagea.
Avajaisviikolla järjestetään Pop up -festivaali, jossa on tarjolla muun muassa taiteilijoiden ohjaamia työpajoja
lapsille ja vanhemmille.
Lisätietoja:
Nastola-seura ry,
Liisa Helanto,
045 1334 778
info@taarastinkesanayttely.fi
www.taarastinkesanayttely.fi

www.taarastinkesanayttely.fi
Facebook, Instagram @taarastinkesanayttely
Twitter @kesataarasti
info@taarastinkesanayttely.fi

