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•Muotokuva lienee tunnetuim-
pia taidemuotoja maailmassa. 
Niitä on tehty noin parin tuhan-
nen vuoden ajan.

Hallitsijamuotokuvalla on ol-
lut vuosisatojen ajan myös juri-
dinen merkitys; niitä pidettiin 
hallitsijan sijaisina tämän pois-
sa ollessa.

Hallitsijamuotokuvia tehdään 
edelleen ja kohua syntyy, jos poi-
ketaan totutusta.

Vilkasta keskustelua käytiin, 
kun Rafael Wardi maalasi tasa-
vallan presidentti Tarja Halo-
sesta muotokuvan, joka ei ol-
lut Halosen näköinen – vaan pi-
kemminkin oloinen.  Myös Sauli 
Niinistön virallinen muotokuva 
herätti keskustelua; valokuvaa 
oli joidenkin mielestä käsitelty 
liikaa.

Paljon muitakin kohuja on 
koettu Suomessa.

Kiinnostus muotokuvaan täyt-
ti Lapin yliopiston luentosalin 
äskettäin siinä määrin, että lisä-
tuoleja piti kantaa sisään.

Näin siitäkin huolimatta, että 
yliopistonlehtori ja kuvataiteilija 
Kalle Lampela todisti tutkimus-
tietoon vedoten, etteivät suoma-
laiset erityisemmin pidä muoto-
kuvasta taidemuotona. Maisema 
on ehdoton ykkösaiheemme. 

Muotokuvan ääripäitä
Lampela on laskenut Suomen 
taidemaalariliiton sivuilta, et-
tä jäsenistöön kuuluu noin 120 
muotokuvamaalaria, joista suu-
rin osa maalaa elävästä mallista, 
ja vain muutama käyttää apuna 
valokuvaa.

Hän muistuttaa, että samal-
la kun muotokuvamaalaus irtosi 
läheisestä kytköksestä havainto-
pohjaiseen realismiin, valokuva 
ja video tulivat muotokuvan vä-
lineiksi.

Elina Brotherus kuvasi muo-
tokuvan Helsingin apulaiskau-
punginjohtaja Pekka Saurista 
raitiovaunussa ja Jaakko Heik-
kilä kuvasi Rovaniemen kaupun-
ginhallituksen puheenjohtajan, 
Antti Liikkasen, Normandiassa. 
Kuvausympäristöllä oli merki-
tystä kummassakin tapauksessa.

Saara Ekström on tehnyt vi-
deomuotokuvat Svenska Kul-
turfondenin valtuuskunnan pu-
heenjohtajasta, Vivan Nygå-
rd-Fageruddista ja hallituksen 
puheenjohtajasta Björn Teiristä. 
Nämä videot nähtiin Amos An-
derssenin Muuttuva muotokuva 
-näyttelyssä 2014.

Toisaalta Elina Merenmies 
vei muotokuvamaalauksen ää-
ripäähänsä Helsingin apulaiskau-
punginjohtaja Pekka Korpisen 

Naama-
tauluja, 
pronssipäitä 
ja muita 
muotokuvia

●● Pitääkö muotokuvan olla  
mallinsa näköinen vai oloinen? 
Julkisen taiteen seminaarissa 
Rovaniemellä lähestyttiin 
muotokuvaa monesta suunnasta. 
Joikukin voi olla muotokuva.

KARI Huhtamo toi näyttelyynsä myös omakuvia.

muotokuvassa, joka on kankaal-
le pyyhkäisty hahmo ilman kas-
vonpiirteitä.

Mutta toiseenkin suuntaan voi 
muotokuvan tekijä kulkea. Tästä 
on esimerkkinä Kalle Lampela 
itse, jonka valokuvamaisen tar-
kat muotokuvat ovat herättäneet 
huomiota viivantarkalla näköi-
syydellään. Lampela onkin fo-
torealisti, jonka lähtökohtana on 
digitaalinen valokuva.

Perinteen reunalla
Valtaosa, varsinkin julkisista, vi-
rallisista muotokuvista on yhä 
perinteen mukaisia. Esimerkik-
si Lapin tunnetuin ja suosituin 
muotokuvamaalari, Tapani Ran-
tala, on yksi perinteen vaalijois-
ta.

Myös Inarin murtomaarealis-
ti, Pekka Hermanni Kyrö, tekee 

pääosin klassista muotokuvaa, 
mutta kahville poikkeavista ky-
län miehistä syntyy lennokkai-
ta, luonnosmaisia naamatauluja.

Omakuvia taiteilijat ovat teh-
neet siitä lähtien, kun peili yleis-
tyi, mutta kauan on kuvattu 
myös taiteilijakollegoita. Teräs-
veistoksistaan tunnettu kuvan-
veistäjä Kari Huhtamo on teh-
nyt muotokuvia muun muassa 
pronssista valaen. Taiteilijato-
veri Kyrö on tehnyt nopealla kä-
dellä varsin osuvan kuvan Huh-
tamosta. Veistäjä itse puolestaan 
on luonnostellut pumpulipuikol-
la ja tussilla muutamasta viivasta 
koostuvan, varsin hyvin tunnis-
tettavan omakuvan.

Kyrön tekemä muotokuva Ti-
mo K. Mukasta on myös poik-
keuksellinen. Valokuvan perus-
teella maalatussa Mukan muoto-
kuvassa Kyrö päätyi ikonitaiteen 

Samalla kun muoto- 
kuvamaalaus irtosi  
läheisestä kytköksestä 
havaintopohjaiseen  
realismiin, valokuva  
ja video tulivat  
muotokuvan välineiksi.

Inarin murtomaarealisti,  
Pekka Hermanni Kyrö, 
tekee pääosin klassista 
muotokuvaa, mutta  
kahville poikkeavista  
kylän miehistä syntyy  
lennokkaita, luonnos-
maisia naamatauluja.
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KARI Huhtamo toi näyttelyynsä myös omakuvia.

ANNA MUOTKA 

KARI Huhtamo, Pekka Hermanni 
Kyrön näkemys kollegasta.

RAIMO Väyrynen, Kalle Lampelan 
tekemä muotokuva.

MATTI Pelttari, Pekka Hermanni 
Kyrön kakkosversio Rovaniemen 
kaupunginjohtajan muotokuvasta.

POIMINTA

Julkisen taiteen 
seminaari

Järjestettiin yhteistyössä Kari 
Huhtamon taidesäätiön, Ro-
vaniemen taidemuseon, Lapin 
yliopiston ja Taiteen edistämis-
keskuksen kanssa.
Puhujat: Kuvataiteen profes-
sori Jaana Erkkilä, Kari Huh-
tamon taidesäätiön puheen-
johtaja, ministeri Lauri Tarasti, 
yliopistonlehtori Kalle Lampela, 
intendentti Riitta Kuusikko, 
kuvataiteilija Pekka Hermanni 
Kyrö, musiikin maisteri Annuk-
ka Hirvasvuopio-Laiti, kuvan-
veistäjä Kari Huhtamo. 

Silvennoinen, Frösti ja Hela Korundissa
Suomalainen pitkän linjan 
blueskitaristi-laulaja Heikki 
Silvennoinen keikkailee ahke-
rasti usean kokoonpanon kans-
sa. Lukuisissa tv-ohjelmissa ja 

yhtyeissä esiintynyt Johanna 
Försti tunnetaan ennen kaikkea 
räväkkänä Jo Stance -yhtyeen 
solistina, sekä Tanssii Tähtien 
Kanssa -orkesterin laulajana. 

Heikki Hela tunnetaan muun 
muassa legendaarisen Kumme-
li-ryhmän jäsenenä. Silvennoi-
nen, Frösti ja Hela Band Rova-
niemen Korundissa 3.3. kello 19.

kuvakieleen. Myöhemmin hän 
siirsi Mukka-ikonin leijaan, jo-
ka osallistui Suomenlinnan suu-
reen leijatapahtumaan 2000-lu-
vun alussa. Myös Tuuli Mukka 
on tehnyt isästään ja äidistään 
Tuula Mukasta muotokuvat, jot-
ka eivät kuulu tradition piiriin. 
Aina mukanani -sarjan työt on 
tehty akryylillä muovikassille.

Muotokuvista vanhimpia
Pohjoissaamelainen henkilöjoi-
ku on omassa lajissaan hyvinkin 
perinteinen muotokuva; ja sen 
traditio on pitkä kuten Annuk-
ka Hirvasvuopio-Laiti muistut-
ti seminaarissa. Tarkkaa ikää ei 
edes tiedetä, mutta joiku on van-
hin yhtäjaksoisesti säilynyt vo-
kaalimusiikin laji.

Henkilöjoiku on kuin ihmisen 
kolmas nimi saamelaisen ja län-

simaisen nimen rinnalla. Saame-
laisten keskuudessa sanotaan, et-
tä ihminen elää niin kauan kuin 
häntä joikataan. Joiussa voi ol-
la sanoja tai pelkästään merki-
tyksettömiä joikutavuja. Hen-
kilöjoiussa voi olla kohteen ni-
mi tai ei.

Joikaaja ei joikaa ihmisestä 
vaan ihmistä. Omistusoikeus 
joikuun on sen kohteella, ei te-
kijällä.

Hirvasvuopio-Laiti on kasva-
nut siihen, ettei omakuvia tehdä, 
mutta Koutokeinon saamelaiset 
ovat sen verran huolettomia, että 
joikaavat myös itseään.

  6 Tekstissä on siteerattu pu-
heenvuoroja Julkisen taiteen 
seminaarissa, joka pidettiin Lapin 
yliopistossa 27.2.  Kari Huhtamon 
muotokuvien näyttely on esillä 
Galleria Kajossa. 

Seppo Fräntiltä 
mittava lahjoitus 
Kiasmalle

• Helsinkiläinen taidekeräi-
lijä Seppo Fränti lahjoittaa 
700–800 teosta käsittävän ko-
koelmansa nykytaiteen museo 
Kiasmalle. Edustettuna on yli 
100 taiteilijaa, joista moni on 
jo Kiasman kokoelmataiteilija.

Kokoelma sisältää runsaas-
ti paperipohjaisia teoksia sekä 
maalauksia ja lisäksi joitakin 
pienikokoisia veistoksia. Frän-
ti on tehnyt paljon hankintoja 
erityisesti kotimaisilta nuoril-
ta kuvataiteilijoilta.

– Kokoelmani on minulle 

elämäni tärkein asia. Kerää-
mäni teokset ovat kuin lap-
siani. Elämässä tulee aika, 
jolloin lasten on lähdettävä 
kotoa maailmalle, Fränti ku-
vailee lahjoituksen motiiveja 
tiedotteessa.

Museonjohtaja Leevi Haa-
palan mukaan Fräntin kokoel-
ma on ainutlaatuinen henkilö-
kohtaisuudessaan ja vilpittö-
mässä kiinnostuksessaan ny-
kytaidetta ja eläviä taiteilijoita 
kohtaan.

Seppo Fränti muistetaan 
myös vuoden 2000 panttivan-
kikriisistä, kun islamistiterro-
ristit kaappasivat joukon län-
simaisia turisteja Filippiineillä 
sijaitsevalle Jolon saarelle. STT

• Lapin kamariorkesterin 
keskiviikkoillan konsertti oli 
suunnattu nuorelle yleisölle. 
Vaikkei Korundi-sali täytty-
nytkään ääriään myöten, sä-
teili penkkiriveistä tavallista 
enemmän uteliasta liike-ener-
giaa, vaikuttumaan valmista in-
nostusta ja interaktiivista ob-
servointia.

Myös täysi-ikäiset saattoivat 
altistua elämyksille, sillä tun-
nin mittaisen koko perheen 
konsertin taidemusiikin rima 
oli ilahduttavan korkealla. Sä-
häkäksi aluksi – osan yleisös-
tä pidellessä ensin varmuu-
den vuoksi korviaan – kuul-
tiin georgialaisen Revaz Ga-
bichvadzen teräväaksenttinen 
Quick Motion.

Sen jälkeen lavalle saapui 
juonnoista vastannut näytte-
lijä Kylli Köngäs, joka taustoit-
ti teoksia ja johti matkaa klas-
sisen musiikin maailmaan. Or-
kesterin instrumentit tulivat 
tutuksi teosten lomassa sek-
tio kerrallaan. Tunnistettiin-
pa soittimen sijaan osa muu-
sikoista jopa etunimeltä. Mu-
siikkipedagogisessa otteessa 
oli tosin pieniä epäloogisuuk-
sia, sillä kaikilta soitinryhmiltä 
ei kuultu ääninäytteitä.

Ohjelmiston kahdesta Suo-

men ensiesityksestä ensimmäi-
nen oli itävaltalaisen Gottfried 
von Einemin Von der Ratte, 
wom Biber und wom Bären op. 
84, ”Rotasta, Majavasta ja Kar-
husta”. Käyrätorvisti Ilkka Pu-
putti, klarinetisti Pekka Nis-
kanen ja fagotisti Antal Mo-
jzer seikkailivat käpälänjäljissä 
laulavin linjoin ja mielikuvitus-
ta ruokkivin rytmiikoin.

Puhallintrion jälkeen koet-
tiin illan helmihetki. Elokuva-
sävellyksistään tunnetun puo-
lalaisen Wojcieh Kilarin kan-
sanmusiikkisävyinen Orawa 
kertonee – nimestään huolimat-
ta – pörröhännän sijaan enem-
män maantieteestä. Täysipai-
noinen tulkinta vei toistoa hyö-
dyntävällä hypnoositekniikalla 
Karpaattien kauniin värikylläi-
siin vuoristomaisemiin. Orkes-
terin loppuhuudahdus sai in-
nostuneen kaiun yleisöstä.

Konsertin päätti Suomen en-
siesitys, G. von Einemin viisi-
jaksoinen musiikkisatu Prinz 
Chocolat op. 66. Tekstin oli 
laatinut kirjailija Lotte Ing-
risch. Kertoja Köngäs herätti 
Pekan, Suklaaprinssin ja Suk-
laasaaren prinsessa Kit-Katin 
tarinan eloon, muttei pystynyt 
ammattitaidollaankaan peittä-
mään poukkoilevan juonen ab-
surdin ahdistavia, sisältöana-
lyysiin kutsuvia allegorioita. 
Partituuria ajan hammas oli 
onneksi kalvanut vähemmän.

Lopuksi saatiin virkistävä 
lisä konserttikäytänteisiin, kun 
kaikenikäiset kuulijat pääsivät 
lavalle piirtämään juuri koetus-
ta inspiroituneita kuvia.

ANU JORMALAINEN

Kerronnallista 
klassista kaiken-
ikäisille korville
KONSERTTI
Sävelseikkailuja ja kertomus 
Suklaaprinssistä! 
Lapin kamariorkesterin koko 
perheen kamarikonsertti keskiviik-
kona 28.2. Rovaniemen Korundissa. 
Linda Suolahti, konserttimestari. 
Kylli Köngäs, juontaja-kertoja.


