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Teos: SANCTUARIUM
Turvapaikka jossa vallitsee
harmonia kaiken olevaisen
kesken. Yhteenkuuluvuus ja
riippuvuus toisistaan on
konkreettista.

SANCTUARIUM
libretto

LEHTI
Yhteisöt ja yksilöt joutuvat
kaukaakin tulevien uhkien
alle. Turvapaikkatunne
rikkoutuu, yhteenkuuluvuutta
ei enää ole. Ihminen ja
yhteisö on kuin myrskyjen
armoilla oleva lehti vedessä.

UNELMA
Kaipuu takaisin
yksinkertaiseen rauhaan ja
harmoniaan. Voimakas halu
takaisin turvapaikkaan. Voiko
sellaisen jälleen löytää?

KOHTAAMINEN
Harmonian
rikkouduttua, löytyy
myös muita, joita asia
painaa.

ETSIJÄT
Mikä vie uuteen
turvapaikkaan? Etsijät
kulkevat kohti merta,
kuin sumusta ilmesty-
vää laivaa odottaen.

MATKALLA
Laiva vie pois riko-
tusta maasta kohti
tuntematonta. Matka
kohti uutta on
vääjäämättömästi
alkanut.

UNI
Uni noususta siiville,
lennosta pois yli
sumuisen meren.

AAMU AJAN ALUSSA
Kaikki rakentuu alusta. Ajatus siitä, että paluuta
ei tule olemaan.

NOUSU
KORKEUTEEN
Mahdollisuus luoda
asiat uudelleen. Halu
puhdistaa mieli
menneistä.

VAPAUS
Tieto siitä, että voi
tehdä valintoja oman
moraalin kautta. Tunne
vapaasta lennosta.

SAARI JOSSAIN.
Sumun takana on
saari ja ihmiset,
jotka luovat uuden
turvapaikan.

LÖYTÄJÄ
On löydettävä
suunta, meri-
merkki, joka ohjaa
kohti sisäistä ja
ulkoista rauhaa.



Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irene
Roivaisen avauspuheenvuoro Timo Olavi Jalkasen
”Unelma – The Dream” –näyttelyn avajaisissa
8.1.2010 Tampere-talossa

Arvoisa Tampere -talon johtaja, arvoisa taiteilija,
muut esiintyjät, hyvät kutsuvieraat!

Minulla on ilo ja kunnia avata Tampere-talon 20-
vuotisjuhlavuoden ensimmäinen taidenäyttely.
Valokuvataiteilija Timo-Olavi Jalkasen näyttely
Unelma – The Dream, tarjoaa pakopaikan tämän
ajan myllerrysten keskeltä, kuten taiteilija toteaa itse
lehdistötiedotteessa: ”Kyllä tämä aika on synnyttänyt
tämän näyttelyn. Se kuvastaa kaihoa ehyempään,
yksinkertaisempaan ja turvallisempaan maailmaan.”

Taitelija luonnehtii taidettaan ”mentaaliksi
minimalismiksi”. – ”Mentaali minimalismi on termi,
jolla olen vuosia kuvannut taidettani. Tämä näyttely
edustaa sitä enemmän kuin yksikään edellinen.

Nyt kaikki teokset ovat sumuisia, harmaasävyisiä.
Sumu peittää alleen nykyajan ja tekee teemoista
iättömiä. Teosten pienet elementit aktivoivat katsojan
omia muistijälkiä, jolloin tunne on omaehtoinen”,
kuvailee Jalkanen.

Vaikka näkymät on kuvattu mereltä Helsingistä ja
Porin Yyteristä sekä Pyhäjärven rannasta
Tampereelta, ne voisivat olla yhtä hyvin mistä
tahansa meren tai järven rannalta. Paikattomuuden
ohella myös kuvien ajalliset viitteet ovat vähäisiä:
sumuisessa maisemassa kulkevat ihmishahmot
voisivat olla lähes miltä vuosisadalta tahansa.

Veneistä puhumattakaan.  Kun teoksista on näin
häivytetty sekä paikalliset että ajalliset tunnuspiirteet
ja taustat pois - kuva on riisuttu kulttuurisesta
kontekstistaan - katsomme pelkistystä. Kolmanneksi
huomio kiinnittyy siihen, ettei kuvien keskiössä ole
ihminen, vaan ajaton ja paikaton luonnonympäristö.

Näytteille asetetut teokset kertovat kuitenkin tarinan.
Tarina lähtee liikkeelle täältä – teistä katsoen
vasemmalta – teoksesta Sanctuarium, turvapaikka.
Se ilmentää kaipuuta harmoniaan, jota tämä aika ei
tarjoa. Jo seuraavassa teoksessa ”Lehti” harmonia
on rikkoutunut. Nimiteoksessa ”Unelma -The
Dream” mieshahmo seisoo katsellen horisonttiin –
melko haastavan näköisenä, etsien vastausta siihen,
mistä turvapaikan voisi löytää. Seuraavassa kuvassa
”Kohtaaminen” kaksi ihmishahmoa seisovat jäällä,
kuin salaa pohtien yhdessä tilannetta. Seuraava kuva
esittää ”Etsijöitä” odottamassa ratkaisua sumuiselta
mereltä. Sitten ollaankin jo ”Matkalla”, purjevene
kuljettaa ihmisjoukkoa jonnekin turvaan, niin kuin
veneet ovat näillä rannoilla kuljettaneet ihmisiä, milloin
pakoon nälkää, milloin vallanpitäjiä.

Kuvat 7-8 kuvaavat lähtemistä (”Uni” ja ”Aamu ajan
alussa”). Kuvassa 9 ”Nousu korkeuteen” lintu
nousee kohti aurinkoa valoa, nykyisyyden yläpuolelle.
Tarinan päättävät näyttelyn viimeiset työt (perällä,
oikealla) ilmentävät kaipuuta harmoniaan: lintu
vapaata lentoa valinnanvapauteen, saari uutta
turvapaikkaa, vene ja reimari suuntaa kohti sisäistä
ja ulkoista rauhaa. Tarina haastaa kysymään, missä
mennään? Paluuta – vertauskuvallisesti Nooan Arkin
suojaan, johon pelastettaisiin luomakunnan rippeet,
ei ole, vaan ratkaisujen, turvapaikan,  on löydyttävä
meistä itsestämme ja yhteisöistämme. Tarinan
välimaastoon jäävät teokset ovat taitelijan mukaan
tunteita ja tunnelmia (esimerkiksi teokset: Waiting
for Someone, Love Story in the Mist, Purjehtija
sumussa ja Ikuisuuden rajalla)

Kuvien hiljaisuus pysähdyttää ja niiden tunnelma ui
ihon alle. Siitä huolimatta, että Timo-Olavi Jalkasen

kuvat välittävät tunnelmia ja koskettavat tunteitamme,
ne eivät tunnu romanttisesti vain tunnelmoivan, vaan
ne välittävät sanoman. Taiteilija Timo-Olavi Jalkanen
sanookin haluavansa koskettaa katsojaa niin, että
tämä tavoittaisi sisäisen maailmansa. Nämä kuvat
eivät julista suuria totuuksia, vaan haastavat katsojaa
löytämään oman tarinansa ja jo kadonneet
muistijälkensä. Tässä ajassa, jossa hidastaminen
ja hiljaisuus ovat aliarvostettuja olotiloja, nämä kuvat
tuntuvat kutsuvan pysähtymiseen. Tässä mielessä
kuvat ovat ikoneita ja ikkunoita toisiin maailmoihin,
myös sisäisiin maailmoihimme. Rohkenen
luonnehtia niitä hoitaviksi kuviksi.

Kun kysyin Matti Heinivaholta, mitä nämä teokset
olisivat musiikkimaailmassa, totesi Matti välittömästi:
John Cage, jonka motto oli: ”Äänet ovat kuplia
hiljaisuuden pinnalla”. Virpi Hämeen-Anttilan
uusimmassa romaanissa ”Päivänseisaus” toinen
päähenkilöistä, Paula J. pohtii musiikkia tavalla joka
tuntuu sopivan myös tähän näyttelyyn: ”Se ei ole
pysäytetty hetki, totta, mutta se ei ole liioin poiskiitävä
hetki. Se on kaikki hetket yhtä aikaa. Koska se puhuu
alkukieltä, sitä joka edeltää mielikuvien
järjestäytymistä tarkkaan kuvalliseen tai sanalliseen
muotoon, kieltä, jossa ihmisen minä virtaa ilman
rajoja, jossa kaikki paikat ja ajat ovat yhtä.”

Tällaiselle taiteelle on sosiaalinen tilaus ajassamme:
kiireen ohella erilaiset globaalit uhat
ilmastonmuutoksesta lintuinfluenssaan, sotiin ja
nälänhätään ovat omiaan synnyttämään meissä
voimattomuutta ja pelkkää moraalista paniikkia.
Vastaus ei ole meidän ulkopuolellamme, vaan
edessämme. Luonto ei ole tuolla jossain, vaan tässä
käden ojennuksen päässä: talvinen maisema
Talvipuutarhan ikkunan takana. Tarvitsemme
asennemuutosta. Slow food, slow cities, ja tänään
tässä– slow art.

Kiitos Timo-Olavi. Toivotan teille kaikille koskettavaa
iltaa.


