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Alaston kriitikko vinkkaa: Kun
arkeologia ja nykytaide löytävät toisensa
Milja Viita ja Veli Granö tekivät taidetta materiaalista, joka löytyi heidän vanhasta talostaan. Arkeologinen lähestymistapa
synnytti runollisia tunteita.
02.10.2017 13:20

 OTSO KANTOKORPI (ALASTON KRIITIKKO)

Olen matkustellut pitkin Viroa 2000-luvun ajan. Se on minulle seikkailua, ja hakeudun outoihin paikkoihin. Poimin mukaani
matkamuistoja, tuntematta juurikaan synnintuntoa. Käyn raunioilla, jotka on hylätty, vaikka ne joku omistaisikin. Yksi
mieluisimmista matkamuistoistani on Sompan kuolevasta kaivoskaupungista Itä-Virumaalta. Löysin palavankiven kaivoksen
pääkonttorin raunioista valkoisen, muovisen ja korkeakorkoisen kengän. Nyt se on minulla kirjahyllyssä.
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Kiinnostavimmat nyt
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Tunsin itseni arkeologiksi. Kaivoin raunioista esineen, joka palautti henkiin konttorin ja siellä työskennelleen
kuvitelmissani ehkä vähän turhamaisenkin naisen. Hetki tuntui runolliselta. Arkeologissävyinen lähestymistapa on
lisääntynyt nykytaiteessa voimakkaasti. Olen nähnyt viime vuosina useita näyttelyitä, joissa satunnaiset löytöesineet tai
arkeologissävyiset valokuvat ja videot näyttelevät merkittävää osaa.

HE TEKIVÄT MATERIAALISTA INSTALLAATION JA VIDEON, JOKA HERÄTTI MINUSSA SAMAN RUNOLLISEN TUNTEEN KUIN
KENKÄNI.
Taiteilijapariskunta Veli Granö ja Milja Viita asustaa vanhassa kylmässä talossa, jonka lämpöeristystä he päättivät
parantaa. Eristäjien tehdessä työtään taivaalta alkoi sataa sanoja. Poispuhallettu eristemassa sisälsi sanomalehtiä, joiden
irtosanat herättivät taiteilijat. He tajusivat asuvansa talossa, jonka rakenteissa oli outo dokumentti tästä ajasta ja
lähihistoriasta. He tekivät materiaalista installaation ja videon, joka herätti minussa saman runollisen tunteen kuin kenkäni.
Olin itse asiassa installaation edessä täysin lumoutunut.
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Milja Viita, Time Loops, yksityiskohta installaatiosta.

Mitä on runous kuvataiteissa? Käytän sanaa usein, enkä ole koskaan miettinyt asiaa. Granö ja Viita saivat nyt sen esiin
konkreettisesti, koska he käyttävät teoksessaan sanoja. Teos ei koostu väitelauseista eikä ole dokumenttikaan. Se ei ole
proosaa. Se on perinteisestä kieliopista – myös taiteellisesta kieliopista – poikkeavaa kiteyttävää toisin sanomista, joka
järjestää ja herättää ajatuksia totutusta poiketen. Sellaista on käsittääkseni runous. Siitä syntyy hyvää taidetta – värien,
muotojen ja kompositioiden lisäksi. Se saa arjen voimallisesti elämään.
Milja Viita & Veli Granö, Time Loops – Aikasilmukat, Forum Box, 22.10. saakka.
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Moraaliposeeraus on ylpeyden syntiä – teologi kertoo, miksi on vaarallista jakaa ihmiset hyviin ja pahoihin
Kolmantena päivänä

Usko ja toivo
”Kuoleman jälkeinen olemisen muoto on Jumalan ideaali minusta” – kolme pappia kertoo, miksi ylösnousemukseen on helppo uskoa
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Tilaa uutiskirje
Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.
SÄHKÖPOSTIOSOITE:

TILAA UUTISKIRJE

Juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki Kirkko ja kaupunki -mediaan.
LÄHETÄ

Twiitit käyttäjältä @kirkko_kaupunki
Kirkko ja kaupunki
@kirkko_kaupunki
Meille ei aina käy niin kuin toivoisimme. Jälkikäteen
saatat huomata, että olit silloin tiellä, jota voisi sanoa
myös johdatukseksi. Kuuntele Kaisa Halosen hieno
teksti näyttelijä Antti Timosen lukemana:
spoti.ﬁ/3wd7lkb #pääsiäisradio #pääsiäinen
#kirkkojakaupunki
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Usko ja toivo
Hyvää pyhää: Menetetyn paratiisin kaipuu
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Naatus: Synti on meissä kuin iho ja sisäelimet, ja meitä syntisiä saa joskus syyllistää
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Uupumusta ja yksinäisyyttä: Mieli ry:n selvityksessä korona-aika on kuormittanut erityisestivaikeuksiin”
nuoria aikuisia
– työntekijät voivat huonosti Kuninkaan
illoista tunnetussa Vuosaaren seurakunnassa
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”Mikään tämän maailman mahti ei voi olemassaoloamme lopullisesti lukita” – Lue piispa Teemu Laajasalon pääsiäistervehdys
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