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TERVETULOA
Euroopan parlamentin taidekokoelmassa on yli 500 
maalausta, veistosta ja muuta nykytaiteen teosta 
EU:n jäsenvaltioista sekä joitakin teoksia EU:n 
ulkopuolisista maista.

Kokoelman perusti vuonna 1980 silloinen puhemies Simone Veil, joka 
halusi näin edistää taidetta ja monimuotoisuutta. Taideteoksia oli alun 
perin tarkoitus koota niistä kymmenestä maasta, jotka olivat edustettuina 
Euroopan parlamentissa. Etusijalle oli määrä asettaa nuoret taiteilijat, jotka 
olivat jo saavuttaneet tietyn tunnustuksen ja arvostuksen tason. Euroopan 
parlamentti on kerryttänyt kokoelmaansa joko ostamalla taidetta tai 
ottamalla vastaan jäsenvaltioiden taidelahjoituksia. Siitä on tullut yksi 
laajimmista ja jännittävimmistä nykytaiteen kokoelmista 30:ltä viime 
vuodelta.

Kokoelma keskittyy nykytaiteeseen. Tällä ei tarkoiteta taiteellista 
suuntausta vaan aikanamme tuotettua taidetta. Määritelmänsä mukaan 
nykytaide kehittyy ja haastaa korkea- ja massataiteen määritelmät. Viime 
vuosina nykytaiteeseen on tullut mukaan ironisia, kokeellisia, kaupallisia ja 
käsitteellisiä tekijöitä. Nykytaiteen määritelmä on myös laajentunut uusien 
materiaalien, välineiden, toimintojen, käsitteiden ja kitschtaiteen myötä.

Kokoelma on esillä Euroopan parlamentin rakennusten julkisissa tiloissa 
ja oleskelutiloissa Brysselissä, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja Euroopan 
parlamentin yhteystoimistoissa ympäri Eurooppaa.

Taidekokoelma kuvastaa joitakin Euroopan parlamentin keskeisiä arvoja, 
joita ovat kulttuurin edistäminen, kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen. Kokoelman kattamat 
moninaiset tyylit, aikakaudet, taiteilijat ja maat tuovat selvästi näkyviin 
Euroopan unionin kulttuurin rikkauden ja moninaisuuden. Moninaisuus 
kuvastaa hyvin Euroopan unionin tunnuslausetta ”moninaisuudessaan 
yhtenäinen”: millainen kansa – sellainen taide.

Istuntosalissa on esillä kokoelman taideteoksia nykyisistä ja entisistä 
Euroopan unionin jäsenvaltioista. Taideteokset ovat ryhmitelty 
temaattisesti, jotta Euroopan unionin kulttuurisen rikkauden havainnointi 
ja vertailu olisi helppoa.

Toivon mukaan nautitte näyttelystä. Lisätietoja saa ottamalla meihin 
yhteyttä sähköpostitse art@ep.europa.eu
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NÄYTTELYKARTTA 

1 Olivier STREBELLE Symbiooseja (Confluences)  

2 Imi KNOEBEL Canapé Blau (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Stealth House  

4 ONA B. Zero Space (Nolla-alue)  

5 Michael CRAIG-MARTIN Tummanvihreä maalaus  

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Väsynyt mies)

7 Viorel MARGINEAN Panoraama (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Hitaasti turmelen kotiasi

9 Petr MALINA Talo järven rannalla I (Chakta u jezírka I)

10 Lucien WERCOLLIER Lävistetty (La transpercée)

11 Wlodzimierz PAWLAK Suojakäsine (Rękawica ochronna)

12 Ger SWEENEY Vastatuuleen

13 Vítor POMAR Nimetön (Sem titulo)

14 Brigitte KOWANZ Hehku (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Tässä minä olen (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL Luonto (Narava)

17 Marlene DUMAS Rukoile puolestani (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Muotokuva Alexista lasi kädessään
(Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Hahmo (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Euroopan merenrannat tai Marco Polo  
tapaa Erasmuksen
(Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Sankari (Hjälte)

22 Yannis GAITIS Paraati (Η παρέλαση)

23 Boris BUCAN Diptyykki: 1. Jäätyneet linnut, 2. Tori ja kyyhkyt
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Äänestä! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Kaksi hanhea (To gæs)

26 Péter SZARKA Salainen seura (Titkos társaság)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Maailman synty

28 Dominique SOSOLIC Menneisyyden muisto (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Näkömuisti

30 Jaan ELKEN Knock, knock knocking on Heaven’s Door

31 Antoni CLAVÉ New York II
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KESKUSPORTAIKKO 
JA PARVEKE
Nykytaide esittäytyy monessa eri muodossa, 
tyylissä ja koossa.



Olivier STREBELLE  
(1927–2017)
Symbiooseja  
(Confluences)

1992

Kiillotettu ruostumaton teräs 
12 x 7 m
Belgia

Imi KNOEBEL  
(s. 1940)
Canapé Blau  
(Canapé Blau)

1989

Öljy puulle
140 x 220 cm
Saksa

”Kun näin portaikon, kuvittelin sen tilan keskelle.”

Olivier Strebellelle ovat ominaisia suuret ja 
monumentaaliset veistokset. Teosten lopullinen muoto 
löytyi lähinnä luova prosessin kautta ja valitun materiaalin 
mukaan. Hän loi teoksensa usein tiettyyn arkkitehtoniseen 
yhteyteen tai kaupunkitilaan. Lineaariset ja kapeat 
veistokset leikkivät katsojan silmien liikkeiden kanssa.

”Yves Klein maalasi kankaansa siniseksi, Lucio Fontana 
puolestaan teki viiltoja omaansa. Mitä jäi jäljelle? Jos 
haluat tehdä jotain, pysyä elossa, sinun on keksittävä jotain 
vähintään yhtä radikaalia.”

Knoebel tunnetaan minimalistisista, abstrakteista 
maalauksista ja veistoksista. Hän käyttää toistuvasti 
Messerschnitt-tekniikkaa eli viiltelee kankaan veitsellä 
ja maalaa teoksensa usein perusväreillä – punaisella, 
keltaisella ja sinisellä. Vuodesta 1975 alkaen Imi 
Knoebel on tehnyt Mennigebilder-sarjaa, joka on saanut 
nimensä teräsrakennelmissa käytettävästä kirkkaan 
oranssinpunaisesta ruosteenestomaalista. Vuosina 
1987–1991 Knoebel teki Canapé-sarjan käyttäen 
perusvärejä punaista, keltaista ja sinistä. Sukupolvensa 
teollista suuntausta myötäillen hän ryhtyi käyttämään 
teräsrakennelmissa yleistä ruosteenestomaalia ja loi sen 
pohjalta kokonaisen teossarjan: Mennigebilder. Hän käytti 
vastaavia teollisia materiaaleja Canapé-sarjassa (1987–1991), 
jota edustaa hienolla tavalla teos Canapé Blau.
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Peter DOIG  
(s. 1959)
Stealth House

1992

Öljy kankaalle
199 x 250 cm
Yhdistynyt kuningaskunta

© SABAM Belgium 2018

ONA B.  
(s. 1957) 
Zero Space 
(Nolla-alue)

1997

Öljy kankaalle
200 x 180 cm
Itävalta

”Halusin aina tehdä maalauksia, jotka kertovat 
tarinoita ja saavat mielikuvituksen liikkeelle.”

Peter Doig saa inspiraation töihinsä valokuvista 
tai elokuvista, mutta ne eivät koskaan perustu 
todelliseen elinympäristöön tai kokemukseen. Hänen 
kuvastonsa on tunnistettava, ja se liittyy usein 
henkilökohtaisiin muistoihin. Hänen maalauksensa 
ovat ajattomia still-kuvia, joissa todellinen maailma 
on muutettu mielikuvitukselliseksi, etäiseksi ja 
hämmentäväksi heijastusten maailmaksi.

”Punainen väri tuntui minusta niin hyvältä – kuin 
olisin kotona maalauksessani. Punainen kuvastaa 
valtaa ja energiaa ja iloa. Kuten aurinko ja veri ... mutta 
myönteisellä tavalla. Väri ei ole koskaan tuntunut 
aggressiiviselta.”

Punaisella värillä on ONA B.:n töissä keskeinen 
merkitys. Se tuo mieleen naisellisuuden ja 
sensuaalisuuden. Hän yhdistää punaisen ylipäätään 
kaikkeen positiiviseen – motivaatioon, vahvuuteen, 
iloon ja hyvinvointiin. Hänen teoksensa edustavat 
eri taidemuotoja, kuten maalauksia, installaatioita, 
performanssiesityksiä, valokuvia ja musiikkia.

ONA B. on kiinnostunut transsendentaalisista 
osa-alueista, kuten metaviestinnästä, mietiskelystä, 
unista sekä zenistä ja käsittelee myös sosiopoliittisia 
kysymyksiä. Liikkeellepanevana voimana on 
tuntemattoman pelko ja iättömyyden kaipuu.
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(s. 1941)
Tummanvihreä maalaus

1991

Akryyli- ja gesso kankaalle
213,5 x 213,5 cm
Yhdistynyt kuningaskunta

© SABAM Belgium 2018

”Haemme usein jotakin erityistä tietyistä esineistä tai 
tapahtumista, mutta tosiasiassa olisimme lähempänä 
elämän ydintä, jos ymmärtäisimme laadun piilevän 
ihan tavallisissa asioissa.”

Michael Craig-Martin alkoi 1990-luvulla päättäväisesti 
maalata rohkeasti hahmoteltuja kuvioita hehkuvilla 
väreillä. Taiteilija luo tilanteita, joissa katsojan 
abstrakteihin tai esittäviin pintoihin kohdistamat 
ennakkoluulot muuttuvat koko ajan ja kenties 
jopa kääntyvät päälaelleen. Vuonna 1991 hän 
teki ”Tummanvihreän maalauksen” kaltaisia 
ruudukkopohjaisia maalauksia, joiden kohdalla 
voidaan puhua ruudutetusta pinnasta niin kuvion, 
taustan kuin syvyydenkin kohdalla.
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS  
(s. 1969)                                       
Pavargęs žmogus 
(Väsynyt mies)

1998

Akryyli ja öljy kankaalle
174 x 209 cm 
Liettua

”Maalausteni ankarat ja joskus kontrastissa olevat värit 
heijastelevat pitkälti nykypäivän maailmaa. Käytän outoa 
ja perinteisestä poikkeavaa väriharmoniaa – värejä, jotka 
uskaltavat puhua rohkeasti ja selvästi.”

Liettuan merkittäviin nykyekspressionismin edustajiin 
kuuluva Vilmantas Marcinkevičius tutkii minuutta 
nykypäivän identiteetin ja identifioitumisen väylien 
kautta. Hänen tuotannolleen keskeistä hahmoa on 
teoksessa lähestytty spontaanin irtonaisesti. Tämän 
moneen kertaan käytetyn aiheen kautta taiteilija 
nostaa esiin vaivaannuttavinakin pidettyjä kysymyksiä 
menneestä ja nykyhetkestä, yksilöstä ja yhteiskunnasta, 
johon hän kuuluu (siihen sopeutumatta), tai poliittisesta 
ja taloudellisesta tilanteesta sekä siitä, miten se 
vaikuttaa yksilön tarinaan.



Viorel MARGINEAN  
(s. 1933)
Panoraama

2002

Akryyli kankaalle
200 x 350 cm
Romania

”... olen aina nähnyt asiat yläpuolelta, laajasti ja 
kattavasti.”

Marginean tarkkailee huolella luontoa ja 
sen muutoksia ja punoo löytämänsä palaset 
suuriksi sommitelmiksi. Hän muuttaa maisemat 
stilisoiduiksi ja dynaamisiksi asetelmiksi omien 
kuvitteellisten näkemystensä mukaisesti. Hänen 
työnsä juuret ovat lapsuuden kotiseudulla 
Transilvaniassa.

Erik ŠILLE  
(s. 1978)
Hitaasti turmelen kotiasi

2008

Öljy kankaalle
220 x 180 cm
Slovakia

”Voimmeko aivopestä päämme puhtaaksi?”

Erik Šille käyttää sähköisen median tai 
kulutuskeskeisen kulttuurin kuvastoa 
paradoksaaliseen tarinankerrontaansa. 
Sepitteellisessä surrealistisessa tai jopa 
utopistisessa maailmassa kohtaamme 
realistisia inhimillisiä kysymyksiä, joihin 
meidän on vastattava. Tässä taiteilija rinnastaa 
hauskojen, lelumaisten olentojen suloisuuden 
tapahtumapaikan julmuuteen ja raakuuteen. Hän 
kuvaa julmaa, tuhoavaa ja – kuten teoksen nimi 
vihjaa – laskelmoitua talon polttamista lähes 
lapsellisen naiivisti.
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Petr MALINA  
(s. 1976)
Talo järven rannalla I 
(Cottage by the Lake I)

2005

Öljy kankaalle
45 x 60 cm
Tšekki

”Pitkäaikainen uppoutuminen aiheeseen.”

Petr Malinan taiteellisesta tuotannosta huokuu 
tietynlainen idealismi, joka näkyy sekä teosten 
teemoissa että niiden estetiikassa. Maalaukset 
ovat tunnelmaltaan rauhallisen yksinkertaisia. 
On hämmästyttävää, miten ne näyttävät 
ennakoineen ja nyt peilaavan arjen ihannoitua 
dokumentointia sosiaalisessa mediassa. Malinan 
arkiset mutta viimeistä piirtoa myöten graafiset 
ja hiotut maalaukset ovat kuin matkapäiväkirja, 
jossa ei tapahdu yhtään mitään, jossa arki valtaa 
näyttämön ja jossa sattuma kuuluu koreografiaan. 
Malinan taide on samalla ajassa kiinni ja ajatonta. 
Se kuvaa arjen idyllinä, johon on kuitenkin helppo 
samaistua.
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ABSTRAKTI TAIDE 
v. ESITTÄVÄ TAIDE
Nykytaiteen moninaisuudesta ovat osoituksena 
taiteellisen ilmaisun vastakohdat: taide voi olla 
joko radikaalisti perustekijöihinsä pelkistettyä 
tai esittää symboleja ja tunnistettavia objekteja.



Lucien WERCOLLIER  
(1908–2002) 
Lävistetty 
(La transpercée)

1959

Patinoitu pronssi
64 x 50 x 45 cm
Luxemburg

© SABAM Belgium 2018

Wlodzimierz PAWLAK  
(s. 1957) 
Suojakäsine  
(Rękawica ochronna)

1987

Öljy kankaalle
130 x 150 cm 
Puola

”Eniten minulle ovat merkinneet puhdas volyymi ja 
hyvin selkeä järjestys.”

Alun perin Mallolista, Brancusista ja Arpista 
inspiraationsa saanut Lucien Wercollier siirtyi 
abstraktimpaan muotokieleen, jonka keskiössä 
olivat puhtaasti veistokselliset tekijät. Hänen 
lempimateriaalejaan olivat kivi, alabasteri, 
marmori ja lasi, mutta pääasiassa pronssi. Niistä 
hän löysi tyyliteltyjä orgaanisia muotoja, joissa valo 
ja varjo ovat hienovaraisessa vuorovaikutuksessa. 
Hänen kevyesti kiillotetut työnsä luovat syvän 
harmonian, jossa suorien viivojen sijaan suositaan 
selvästi kaarteita.

”Erkanen vähitellen perinteisestä 
maalauskäsitteestä. Hylkään koristeellisuuden 
ja maalaan vaatimattomasti mahdollisimman 
yksinkertaisella tavalla.”

Taideryhmä Gruppan jäsen Wlodzimierz Pawlak 
osallistui 1980-luvun itsenäiseen taideliikkeeseen. 
Hän on maalari, performanssitaiteilija, runoilija 
ja opettaja, ja hänen taiteensa pohjaa aina 
teoreettiseen pohdintaan. Hänen työnsä voivat 
olla symbolisia muutoksia tai konkreettisia 
metaforia, jotka kuvastavat ja kommentoivat 
poikkeustilalain sosiaalista ja poliittista tilannetta 
sekä ajankohtaisia aiheita. Hän ilmaisee itseään 
visuaalisesti myös huumorin ja ironian kautta.
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Vítor POMAR  
(s. 1949)
Nimetön 
(Sem titulo)

1983

Akryyli kankaalle
193 x 195 cm
Portugali

© SABAM Belgium 2018

Ger SWEENEY  
(s. 1959)
Vastatuuleen 
(Into the wind)

1994

Akryyli kankaalle
153 x 138 cm
Irlanti

”Tietyssä vaiheessa ei ole mitään muuta tekemistä eikä 
tarvitse mennä mihinkään, ja sitten kun tekee mieli tehdä 
jotain, minä maalaan.”

Vítor Pomarin varhaisia töitä dominoi mustavalkoinen 
väripaletti. Sittemmin hän ryhtyi käyttämään värejä. 
Tyylilaji on zen-buddhalaisuuden vaikutuksesta abstrakti 
ekspressionismi. Taiteilija uskoo vahvasti, että luova 
prosessi käynnistyy syvällä ihmisen psyykessä. Hän 
yhdistää hengellisyyttä ja kokeellisuutta ja hyödyntää 
erilaisia taidetekniikoita, kuten maalausta, piirtämistä, 
videokuvausta, elokuvaa, valokuvausta ja kuvanveistoa.

”Nämä keskeiset tekijät, lineaariset rytmit, väri, elekieli ja 
tapahtumat sekä yleinen liikkeen vaikutelma yhdistyvät, kun 
lähestyn pintaa sellaisena kuin se on – tasainen tai matala 
visuaalisen aktiivisuuden kenttä – johon sovellan väri- ja 
sommittelustrategioita.”

Ger Sweeneyn suhde maisemaan nojaa vahvasti tunteen ja 
muistin varaan. Kun fotorealismista oli siirrytty kokonaan 
abstraktiin ekspressionismiin, Sweeney alkoi työstää 
teostensa abstraktia muotoa yksinomaan muistin, koetun 
tunteen tai saadun vaikutelman pohjalta. On vaikea 
määritellä täsmällisesti, mihin teos ”Vastatuuleen” viittaa, 
mutta asian ydin ei olekaan siinä. Teoksesta huokuva 
vääristyneen avaruudellisuuden vaikutelma syntyy ennen 
kaikkea utuisista siveltimenvedoista. Ikään kuin kuvattavat 
kohteet horjuisivat fyysisesti ja taiteilija olisi pystynyt 
vangitsemaan teokseensa vain samean otoksen tuosta 
sekasorrosta. Vähän samaan tapaan kuin muisti, johon 
hänen herkät ja vaikuttavat maalauksensa nojaavat.
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Marlene DUMAS  
(s. 1953)
Rukoile puolestani 

(Bid voor mij)

2004

Vesiväri paperille  
6 arkkia)
130 x 73 cm
Alankomaat

”Nykytaide on jo luonteeltaan perinteitä rikkovaa 
toimintaa. Tai pikemminkin se pyrkii laventamaan 
käsityksiämme siitä, mikä on perinteistä ja normaalia. 
Taiteen tehtävänä on auttaa meitä näkemään 
enemmän eikä vähemmän.”

Marlene Dumas’n figuratiivista työtä ovat 
inspiroineet valokuvat, sanomalehdet ja lehtileikkeet 
sekä henkilökohtaiset muistot. Hänellä on oma 
erityinen tekniikkansa, jolla hän maalaa öljyllä 
kankaalle tai musteella ja vesivärillä paperille 
ja joka antaa hänelle ominaisille haalistuneille 
hahmoille vääristyneet ja unohtumattomat piirteet. 
Toistuvia teemoja ovat rotu, erotiikka ja pornografia, 
väkivalta ja hellyys, syyllisyys ja viattomuus. Hänen 
psykologisesti latautuneet kuvansa ovat häiritsevän 
intiimejä, mikä luo tehokkaan jännitteen ja pakottaa 
katsojan kohtaamaan omat ennakkoluulonsa ja 
pelkonsa. Marlene Dumas on yksi tunnetuimpia 
nykytaiteilijoita, ja hänen töissään näkyy 
kokonaisuudessaan elämän koko kirjo.
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VALO TAITEESSA 
Tekniikan kehityksen myötä nykytaide voi 
leikkiä eri tavoin valolla: läpinäkyvällä 
materiaalilla, kirkkailla väreillä tai itse 
valonlähteenä.



Rea AFANDITOU  
(s. 1960)
Tässä minä olen 
(Here I am)

2005

Akryyli pleksilasille
100 x 86 x 9 cm
Kypros

Maalaus tehtiin Argo-galleriassa, Nikosiassa, 
vuonna 2005 pidettyyn ”I am here” -näyttelyyn.

Kyproslaisen taiteilijan Rea Afanditoun teos ”Tässä 
minä olen” esittää jotakin sellaista, joka voitaisiin 
tulkita vallitsevaksi aistikokemukseksi hänen 
saarestaan. Värien hehku ja kivestä hohkaava 
lämpö sekä niiden kontrastina vehreä kasvillisuus, 
joka tarjoaa usein kaivattua vilpoisaa suojaa. 
Maalaus on kuin aisteja hivelevä postikortti tai 
kaiken olennaisen tiivistelmä. 

Brigitte KOWANZ  
(s. 1957)
Hehku 
(Leuchten Leuchten)

1997

Akryyli, teräs, puu ja 
loistelamput
120 x 180 x 19 cm
Itävalta

”Valo on se, minkä näet.”

Kowanzin työn ilmenemismuotoja ovat rakennetut 
tilat ja vuorovaikutus tilassa. Hän rakentaa 
täsmällisesti esineensä ja installaationsa, 
joissa sisä- ja ulkopuoli vaikuttavat läpäisevän 
toisensa. Valo, kieli ja peilit punoutuvat 
toisiinsa, ja niiden havaittava rajaton virtaus on 
runollisesti latautunutta ja tuo mukanaan uusia 
havaintokulmia.
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Arjan PREGL  
(s. 1973)
Luonne 
(Narava)

2004

Öljy kankaalle
131 x 111 cm
Slovenia

© SABAM Belgium 2018

”Olen erittäin tyytyväinen, kun työssäni yhdistyvät 
samanaikaisesti kolme keskeistä tekijää: 
suhde taidehistoriaan, huumori ja poliittinen 
sitoutuminen.”

Arjan Pregl tarkastelee asemaansa yhteiskunnassa 
pääasiassa temaattisina sykleinä. Hän kuvaa 
ympäröivää maailmaa kriittisesti ja suodattaa 
sen oman visuaalisen tuotoksensa kautta. Hän 
viittaa historiallisiin maalaustyyleihin ja pyrkii 
löytämään humoristisen lähestymistavan. Tässä 
maalauksessa realistiset elementit muuttuvat 
stilisoiduiksi luonnonilmiöiksi, jotka on pelkistetty 
perusominaisuuksikseen tietokoneohjelmien 
avulla.
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MUOTOKUVAT 
Muotokuvilla kerrotaan ihmisten 
erilaisia tarinoita ja kuvataan heidän 
yhteiskunnallisia roolejaan; onko kuvassa 
yksilö, sankari vai nimetön?



Madeleine GERA  
(s. 1960)
Muotokuva Alexista 
lasi kädessään

2001

Öljy kankaalle
89 x 79 cm 
Malta

© SABAM Belgium 2018

Valerio ADAMI  
(s. 1935)
Hahmo 
(Personaggio)

1983

Akryyli puulle
74,5 x 56,5 cm
Italia

”Taiteilijaksi tuleminen on eri asia ja äärimmäisen 
paljon monivivahteisempaa kuin oppia maalaamaan 
akateemisesti.”

Muotokuvassa näkyy taiteilijan valtava 
kiinnostus vanhojen mestarien tekniikkaan. 
Hän selvästikin jatkaa Firenzessä suorittamiensa 
opintojen inspiroimana naturalistisen perinteen 
mukaista muotokuvatyyliä. Tämä ei kenties 
ole kovin kekseliästä, mutta hän korostaa 
tekijöitä, jotka voisivat kadota nykytaiteessa: 
pienten yksityiskohtien havainnointia sekä 
maalaustekniikoiden hallintaa.

”Piirrettäessä luontoa, esineitä, ”hahmoa” 
piirustuksen kohde muuttuu ja intuitiostamme 
tulee maalauksen aihe. Ehkä juuri tämä on TAITEEN 
aikaansaamaa ekstaasia.”

Valerio Adami yhdistetään Italian 
poptaideliikkeeseen. Hänen teoksensa 
muodostuvat pirstaleista, jotka on väritetty 
ei-realistisilla kirkkailla väreillä. Syvyys ja 
perspektiivi puuttuvat, ääriviivat ovat mustia. 
Teosten etäinen maailma muistuttaa mainoskuvia. 
Hänen stilisoitu ja symbolinen kuvastonsa ilmentää 
hänen mielenkiintoaan politiikkaan ja tarkastelee 
nykyajan läntistä yhteiskuntaa.
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Andrey DANIEL  
(s. 1952) 
Euroopan merenrannat 
tai Marco Polo tapaa 
Erasmuksen 
(Бреговете на Европа или 
Марко Поло и Еразъм)

2004

Öljy kankaalle
140 x 140 cm
Bulgaria
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Maria BLOMBÄRG  
(s. 1945)
Sankari 
(Hjälte)

1998

Tekstiili ja neulat, kollaasi
108 x 77 cm
Ruotsi

”Olemme aikamme kronikoitsijoita, ja jos emme 
voi muuttaa asioita, voimme ainakin nähdä ne 
sellaisina kuin ne ovat.”

Andrey Daniel on ollut pitkään kiinnostunut 
Erasmuksesta ja humanismin käsitteestä, 
ja nämä ovatkin toistuvia teemoja hänen 
maalauksissaan. ”... todellisuuteni on täynnä 
todistajia, rikoksentekijöitä, syyttäjiä ja vastaajia 
sekä pääasiassa ”asianosaisia”. Lisäksi maalatessa 
kasautuu totuuksia, puolitotuuksia, valheita, 
fiktiota, groteskiutta ja apoteooseja, mikä tarjoaa 
runsaasti dokumentaarista materiaalia.”

”Kun teen teokseni kankaasta, värit on jo valmiina. 
Voisi sanoa, että maalaan tekstiileillä.”

Maria Blombärg asettelee käytetyistä tekstiileistä 
leikattuja pieniä palasia valmiiksi piirretylle 
kankaalle, jolle kuva muodostuu ikään kuin 
pikseleistä. Tekniikka rajoittaa automaattisesti 
visuaalista ilmaisua ja välittää abstraktimman 
ja naiivin, yksinkertaisen tyylin, joka muistuttaa 
impressionistien siveltimenvetoja. Kankaanpalaset 
näkyvät katsojan silmissä tietyltä etäisyydeltä 
katsottuna kuvioina ja muotoina.
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Yannis GAITIS  
(1923–1984)
Paraati 
(Η παρέλαση)

1983

Öljy puulle 
(reliefimaalaus)
160 x 115 cm
Kreikka

Ihmismäiset, ilmeettömät ja hiilijäljennetyt 
hahmot eli ”antropakiat” ovat Yannis Gaitisin 
tavaramerkki. Hän oli yksi Kreikan varhaisimmista 
sodanjälkeisistä modernisteista, joka ensin maalasi 
surrealistisia, kubistisia ja abstrakteja töitä. 
Myöhemmin hän maalasi identtisiä pieniä miehiä 
erilaisina muunnoksina. Pienillä miehillään hän 
kommentoi kaupungeissa asuvien ihmismassojen 
modernin elämän yhdenmukaisuutta, 
eristyneisyyttä ja steriiliyttä. Yksilöllisyyden 
puuttuessa he ovat vain osa joukkoa, joka 
muodostaa isossa kuvassa toistuvan visuaalisen 
kuvion.
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LINNUT 
Linnut yhdistetään usein vapauteen, 
joka on yksi Euroopan parlamentin 
perusarvoista.



Jörg IMMENDORFF  
(1945–2007)
Äänestä! 
(Wähle!)

1979

Guassi paperille
28 x 20,5 cm
Saksa
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”Vieläkään emme tiedä vastausta siihen, voiko 
taiteilijalla olla yhteiskunnallinen tehtävä.”

Immendorffin työlle on ominaista yhteiskunnallis-
poliittinen kritiikki, johon usein liittyy 
omaelämäkerrallisia piirteitä. Sarjassaan Café 
Deutschland hän tarkasteli 1970-luvulla Saksan 
jakoa. Hän teki yhteistyötä itäsaksalaisen abstraktia 
taidetta maalanneen E. A. Penckin kanssa. 
Immendorff oli saksalaisen uusekspressionistisen 
liikkeen Neue Wilde jäsen. Hänen figuratiivinen 
tyylinsä saa usein terästystä symbolismista ja 
ironiasta.

Boris BUCAN  
(s. 1947)
Diptyykki: 1. Jäätyneet 
linnut  
2. Tori ja kyyhkyset 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 
2. Trznica i golubovi)

2013

Akryyli kankaalle
140 x 140 cm kukin
Kroatia
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”Koko elämäni olen yrittänyt luoda jotain uutta ja 
hyvää. Sano sinä, onko se tärkeää.”

Bucan on erikoistunut julistetaiteeseen. 
Hänen suurikokoiset hyvin taiteelliset 
”julistemaalauksensa” herättävät huomiota ja 
tuovat uusia käsitteitä graafiseen suunnitteluun. 
Luomalla ambient-taidetta kaupunkiympäristöihin 
hän viittaa massakulttuuriin, jokapäiväiseen 
elämään ja historiallisiin taidetyyleihin. Taiteilija 
alkoi 1990-luvulla maalata, mutta säilytti edelleen 
omaperäisen graafisen suunnittelun tyylinsä.
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Margrethe AGGER  
(s. 1943)
Kaksi hanhea 
(To gæs)

1983

Kuvakudos
87 x 68 cm
Tanska

”Kuvakudosten tekijöillä on eri mahdollisuudet kuin 
maalareilla. Me maalaamme langoilla.”

Margrethe Aggerin aiheet löytyvät luonnosta. Hän 
piirtää taivaan, meren, eläinten, kasvien ja kivien 
kaltaisia elementtejä ja tekee niistä kudelmia. 
Hän käyttää kirkkaita värejä joko viittaamaan 
konkreettiseen esineeseen tai mielikuvituksellisena 
taiteellisena kielenä. Hän on saanut inspiraatiota 
töihinsä Meksikosta ja monista Pohjoismaista sekä 
paikallisesta maaseudusta.



TAIDEGRAFIIKKA
Painatuksessa voidaan käyttää erilaisia 
materiaaleja ja prosesseja, kuten 
etsausta, litografiaa, puukaiverrusta 
ja silkkipainoa. Digitalisaatio on 
tuonut uusia elementtejä tähän 
ilmaisumuotoon.



Péter SZARKA  
(s. 1964)
Salainen seura 
(Titkos társaság) 
vedos 2/3

2007

Durst Lambda -tuloste
100 x 150 cm
Unkari

Peter Szarka opiskeli alun perin maalausta 
ja oli progressiivisen nykytaideryhmän 
Újlakin jäsen Unkarin autoritäärisen ajan 
jälkeisissä taidepiireissä ja vaihtoi sittemmin 
digitaalikuvaukseen. Hän manipuloi digitaalisesti 
valokuvia 3D-suunnitteluohjelmiston avulla ja 
luo unenomaisia figuratiivisia virtuaalinäkymiä 
säilyttäen maalaustaiteen perspektiivin. Durst 
Lambda -tulostustekniikalla saadaan aikaan 
loistavan kirkkaita ja yksityiskohtaisia tulosteita. 
Uuden teknologian kehityksen myötä hänen työnsä 
kyseenalaistavat visuaalisen kulttuurimme teknistä 
edistymistä.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(s. 1953)
Maailman synty 
(Maailman synty) 
vedos 7/30

1998

Polymeerigravyyri
97 x 140 cm
Suomi

”Haluan teoksissani sekoittaa aikatasot, rikkoa 
kausaliteetin ja luoda imaginäärisen tilan.”

Maisemat ovat aina olleet taiteilijan työn 
perusta, mutta Isomaa ylittää todellisuuden 
ja pyrkii vangitsemaan kuviinsa sisäisen 
mielentilan. Hän luo utuisen kuvitteellisen tilan, 
josta katsoja voi löytää joko rauhaa tai vaaraa. 
Hänen usein polymeeriin kaivertamansa työt 
painetaan pääasiassa hänen itse tekemälleen 
pellavapaperille. 
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Dominique SOSOLIC  
(s. 1950)
Menneisyyden muisto 
(La mémoire du temps)

1981

Kaiverrus
70 x 60 cm
Ranska

”Pieni etsaus voi olla kuin onnistunut matka.”

Dominique Sosolic on intohimoinen kaivertaja, joka 
käyttää pääasiassa Dürerin kaltaisten historiallisten 
taiteilijoiden käyttämää materiaalia, kuparia. Se 
mahdollistaa hienovaraisuuden ja täsmällisen 
tyylin, jolle ovat ominaisia ohuin viivoin piirretyt 
pienet yksityiskohdat. Hänen työnsä ovat joko 
surrealistisia ja runollisen kuvailevia taikka 
figuratiivisia, usein mystisiä. Niissä aika hidastuu – 
toisin kuin nyky-yhteiskunnassamme.
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KAUPUNKITILAT 
Ihmiskunnan luomat tilat ovat vilkkaan 
rinnakkaiselon paikkoja. Taideteokset 
voivat tarjota erilaisia tilannekuvia 
kaupunkielämästä.



Vineta KAULAČA  
(s. 1971)
Näkömuisti

2004

Öljy kankaalle
13 x 10,5 cm kukin 
(16 osaa)
Latvia

”Tavoitteeni on tutkia sitä, miten me havainnoimme, 
[...] työni syntyy valokuvien huolellisen tarkastelun 
kautta. Jokaisessa valokuvassa on tietoa 
menneestä.”

Kaulača tutkii töissään tietoisuutta todellisuudesta 
useissa maalauksissa, jotka muistuttavat kameralla 
otettuja tuokiokuvia. Ne ovat kuin muistoja 
tietyllä hetkellä nähdystä tilasta eri etäisyyksiltä ja 
näkökulmista. Ne pyrkivät tavoittamaan liikkeen eri 
tasoilla. Kaulača kuvastaa todellisuutta visuaalisina 
yhdistelminä ja asettaa meidät vastatusten 
ajanvirrasta ja tilasta tekemiemme havaintojen 
kanssa.

Jaan ELKEN  
(s. 1954)
Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door

2007

Akryyli kankaalle
160 x 200 cm
Viro

”Maalaus on levinnyt hyvin laajalle alalle, ja sen 
rajat muiden taiteenalojen kanssa hämärtyvät.”

Jaan Elken kutsuu itseään ”tyylinomadiksi”. Hän 
aloitti hyperrealistina, mutta silti hänestä on 
tullut yksi Viron tunnetuimpia abstraktia taidetta 
tekeviä taiteilijoita. Arkkitehdin koulutuksen 
saanut taiteilija kuvaa teoksissaan usein urbaaneja 
teemoja. Teosten tekstuuri syntyy paksuista 
maalikerroksista. Töiden sävymaailma on hillitty 
ja niissä on usein tekstiä. Tämä työ kuuluu 
omakohtaisiin popmusiikkikokemuksiin liittyvään 
sarjaan. Se on nimetty Bob Dylanin kappaleen ja 
vuonna 1973 ilmentyneen elokuvan Pat Garrett & 
Billy the Kid ääniraidan mukaan. 
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Antoni CLAVÉ  
(1913–2005)
New York II 

1989

Sekatekniikka
162 x 130 cm 
Espanja
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”Meidät on tehty unimateriaalista.”

Antoni Clavé eteni koristeellisesta barokkityylistä 
minimalistiseen ja lopulta täysin abstraktiin 
estetiikkaan. Hän työskenteli maalarina, 
graafikkona, kuvanveistäjänä ja lastenkirjojen 
kuvittajana. Hänet tunnettiin myös näyttämö- 
ja pukusuunnittelijana. Picasson kaltaisten 
taiteilijoiden inspiroimana hän tutki kollaasin 
mahdollisuuksia kokeilemalla erilaisia 
materiaaleja. New York II on osa kaupunkielämää 
kuvaavaa sarjaa, joka syntyi hänen vuosina 1972 ja 
1989 tekemänsä matkojen innoittamana.
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