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Timo-Olavi Jalkanen on taiteilija ja toimittaja, joka tunnetaan
parhaiten valokuvataiteestaan sekä akvarelli-lyijykynäteoksistaan.
Hän on myös Sara Hildénin taidemuseon johtokunnassa.
    Näyttelyssä on voimakkaita Jalkasen valokuvateoksia puukehyksissä,
jotka on tehty Pispalan rantojen uppopuusta. Monet Jalkasen teoksista
ovat kuitenkin hyvin minimalistisia. Sitä tyyliään hän kutsuu  mentaaliksi
minimalismiksi.
- Teokseni ovat usein pelkistettyjä ja hiljaisia. En kuvaa "kauniita"
kohteita. Tunteen kauneudesta laukaisee katsojan oma sisältäpäin tuleva

muistijälki, jonka minimalististinen  näkymä teoksissani aktivoi.
– Vaikka tässä näyttelyssä valo on teemana, useissa töissäni sumu on läsnä. Se piilottaa
kaiken ympärillä näkyvän kulttuurin. Sumun ansiosta kaupungin kyljessä oleva alue muuttuu
ajattomaksi tilaksi. Vaikka kuvani ovat nykyhetkestä, ne voisivat olla yhtä hyvin 1000 vuoden
takaa tai 1000 vuoden kuluttua. Ja sumuhan on valoa - pehmeää sellaista.

www.databooks.com/timojalkanen   timo-olavi.jalkanen@databooks.com   puh. 044 3450257

Mika Kari  maalaa öljyväreillä Tyrvään kirkon vanhoille,
paksuille paanuille, jotka on tehty satoja vuosia sitten
kasvaneista männyistä. Nyt nuo puut ovat saaneet uuden
elämän teosten pohjana. Pyhät, luostarihenkiset aiheet ja
asetelmat kynttilänvalossa saavat ikivanhoista paanuista
ainutkertaisen pehmeästi läpikuultavan taustan. Hän on
hionut öljyväreillä paanuille maalaamisen tekniikkaansa
vuosikymmenen ajan. Monet hänen teoksistaan antavat

hyvin kolmiulotteisen vaikutelman. Myös Mika Karin öljymaalaukset kankaalle ovat
yksityiskohtaisen realistisia.
- Realististen teosteni tunnelmassa on paljon romantiikkaa, mutta maalaan myös naivistisia
teoksia. Naivistinen taide vapauttaa mieleni fantasiaan, hän kertoo.
    Tässä näyttelyssä esillä on hänen paanuille tehtyjä töitään sekä myös naivistisia teoksia.

www.databooks.com/mikakari                 mika.kari@netti.fi                   puh. 040 5093412

Näyttelyn kotisivu: www.databooks.com/dialogivalolle

Dialogi valolle on kahden pispalalaisen taiteilijan näyttely,
jossa taiteilijoita yhdistävä tekijä on valo  -  riippumatta tuleeko
se auringosta vai kynttilästä.

Kutsumme kohteliaimmin Teidät ja Seuralaisenne
Dialogi valolle taidenäyttelyn avajaisiin
sunnuntaina 11.8.2013 klo 17-19 Pispalan
kirjastotaloon

Näyttelyn esittelee ja avaa Tampereen
ja Suomen  ensimmäinen pormestari
Timo P. Nieminen. Hän kertoo
tuntemuksiaan taiteen merkityksestä
Tampereella.

Näyttelijä Esko Kovero
(Salatut elämät TV-sarjan
Ismo) kertoo “muoto-
kuvastaan”, jossa  aallot
käyvät yli puisen veneen.

Taiteilijat esittelevät avajaisissa teoksiaan sekä
käyttämiään tekniikoita.

Ohjelmaa, tarjoilua.

Tervetuloa!


