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Anni Kinnunen: New Landscape.

Säihkyviä
roolileikkejä
maiseman
näyttämöllä
KUVAT
The Great Escape. Anni Kinnusen
näyttely Oulun taidemuseossa,
Kasarmintie 9, 2.9. saakka.
Heti alkuun on ilmeistä, ettei oululaisen kuvataiteilija Anni Kinnusen (s. 1978) ensimmäisessä museosoolonäyttelyssään kuvaama
Suuri Pako, The Great Escape, ole
mikään ristiriidaton sankarimatka. Koko näyttelylle nimensä antaneessa valokuvassa vuodelta 2012
kuvan henkilö, jota Kinnuselle tyypillisesti esittää taiteilija itse, on
päätynyt päistikkaa käytettyjen autonrenkaiden röykkiöön.
Tämä teos on yksi kolmesta vähän vanhemmasta kuvasta muuten uusia ja suurelta osin juuri tätä
näyttelyä varten toteutettuja teok-

sia esittelevässä kokonaisuudessa, ja osaltaan tuo näkyväksi myös
tiettyjen teemojen ja ilmaisukeinojen jatkuvuutta Kinnusen tuotannossa.
Savua ja höyryä on ollut hänen
kuvissaan jo varhain ja ihmismallin kasvot piiloon painuneet. Kinnusen teokset kertovat ihmisestä, tästä lajista, yleisesti. Ne eivät
ole henkilökuvia, eivätkä etenkään
omakuvia.
Valokuvien rinnalla Kinnunen on
pitkään tehnyt myös videoita. Ne
ovat luuppina toistuvia tallennuksia yksittäisistä tapahtumista, taiteilijan omin sanoin kuin liikkuvia
valokuvia.
Erityisen huomion ansaitsevat
nyt museon aulaan sijoitetut hyvin

Anni Kinnunen: New Religion.

vähäeleiset kasviaiheiset teokset.
Mitä niissä tapahtuukaan?
Ensivaikutelma on kevyt liikahtelu ja muutos valossa, mutta onko asia sittenkään niin… Mustavalkoisuus häivyttää muutoksen lähteen, mutta luulenpa, että teoksia
voisi ajatella myös allegoriana maalauksesta.
Mustista ilmapalloista koostuva installaatio Turn Your Back and
We Are Still Here hyödyntää näyttävästi museotilaa ja valjastaa ilonpitoon yleensä liittyvät ilmapallot
liian synkkinä väisteltyjen asioiden symboleiksi. Mielikuva: jos
seinäkkeet pallojen edestä poistettaisiin ja koko pallomassa lähtisi sähköistyneenä seuraamaan…
Vaikuttavimmilleen näyttely tiivistyy pimeän Tasku-tilan pohju-

kassa, jossa on esillä yhdentoista tälle vuodelle päivätyn myöskin The Great Escape -nimeä kantavan valokuvan sarja. Siinä Kinnusen ihmisen ja muun luonnon
suhdetta jo vuosia visualisoinut
työskentely hyppää kimaltaen
korkealle.
Performatiiviset valokuvat hämmentävät toki myös teknisesti ”miten tämä on tehty?” -kysymyksillä.
Ennen kaikkea ne kuitenkin ovat
yhtä aikaa kriittinen ja visuaalisesti
hyvin kaunis tulkinta egonsa usein
eristämästä ja luonnollista paikkaansa hapuilevasta ihmisolennosta planeetalla, joka juuri ihmiskunnan toiminnan vuoksi elää kohtalokkaita aikoja.6

Kriitikko kiteyttää
Plussaa: Johdonmukainen ja
harkittu kokonaisuus huipentuu uusien valokuvien sarjaan,
jossa Kinnusen ihmisen luontosuhdetta jo vuosia visualisoinut
työskentely hyppää kimaltaen
korkealle.
Huomioitavaa: Näyttelystä ja
sen teosten taustoista on mahdollista kuulla taiteilijan itsensä kertomana tänään, kun Anni
Kinnusen taiteilijatapaaminen
alkaa taidemuseossa klo 14.
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Valokuvaus, luonnonilmiöt ja taidehistoria kohtaavat
denssissä Ranskassa.
Työskentely siellä sai uuden luonteen, kun Pirilälle selvisi ruotsalaisen kirjailija August Strindbergin asuneen
1800–1900-lukujen taitteessa juuri samassa huoneistossa kuin hän.
Strindberg oli myös valokuvauksen pioneeri, joka rakensi itse kameroitakin.

KUVAT
Strindbergin huoneissa. Marja
Pirilän näyttely Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa Oulussa,
Hallituskatu 7, 13.5. saakka.
Valokuvataiteilija Marja Pirilä (s. 1957) on jo 1990-luvulta lähtien keskittynyt camera obscura
-tekniikkaan muuttaen kokonaisia huonetiloja kameroiksi pimennettyihin ikkunoihin asettamiensa linssien avulla, ja sitten kuvaamalla ikkunan ulkopuolisen maiseman ylösalaisin kääntyneiden heijastusten ja sisätilan yhdessä luomaa uutta todellisuutta kamerahuoneidensa sisällä.
Nyt esillä oleva kokonaisuus on
kuvattu Pirilän residenssijaksolla Hôtel Chevillonin taiteilijaresi-

Otos Marja Pirilän valokuvasarjasta Strindbergin huoneissa.

Kyllä Pirilän tämänkin teossarjan
kuvissa on ihmisiä, usein pariskuntia yhteiseen läheisyyteensä pysähtyneinä – camera obscura on hidas
valokuvaustekniikka ja luo kuviin
oman tunnelmansa – mutta monet kuvista ovat tarkoin rajattuihin
yksityiskohtiin keskittyviä asetelmia monin kirjalliseen työskentelyyn liittyvin viittauksin.

Kirja sivuineen, sänky, paita,
tuoli ja hattu ovat toistuvia elementtejä näissä kuvissa, joissa
läsnäolo ja poissaolo ovat päällekkäisiä.
Yksi hattukuvista on omistettu
surrealistimaalari René Magrittelle, mutta kyllä hänelle voisi omistaa myös vaikka sen yksinkertaisen
kuvan sängystä, jonka tyynyyn ja
lakanoihin heijastuu taivas.
Pirilän yhteistyössä valokuvaaja Petri Nuutisen kanssa tammikaappiin toteuttama ja August
Strindbergille omistama (hommage) Wunderkamera on kaunis ja
taianomainen.
Samalla se havainnollistaa camera obscuran toimintaa kompaktissa tilassa.6
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