
Näyttely ihmisen suhteesta eläimeen 
KUVATAIDE Hyvin
kään Taiteilijaseuran 
~wotisjuhlanäyt
telyssä on teoksia 25 
taiteilijalta. 
MIA LAGSTJlÖM ...........,___ 

HyvinkUn 11titeilljascumn 
60-vuodsjuhlanllyuely ·r-au· 
na" ruo esille Ihmisen ja ellll· 
men välisen kiehtovan ja ris
ririitai"'n suhteen. 'lbisaalta 
haluamme suojella cllllml~. 
toisaalta Ioimemme aihcut
tavnt eläinlajien havlämlslll. 

-Ensimmäisen kerron fi•u· 
na-sanaa kllyttl kru;vltleteUI
jänll runnenu nrotsalalnen 
Carlvon Unn6 vuonna 1745 
julkaistessaan teoksen Ruot· 
sin elälmlstöstD. Nl!ln sana 
sai metkltyksen "elälmL~tO" 
käsittäcn kaiken ykslsolul
sista megafaunolhin, karhul
hln, elel'antteihin, näyttelyn 
lru!aattori Merja Oola kenoo. 

Ilolan mukaan 25 taiteilijan 
teoksista kootru nllyncly ruo 
esille ihmisten ja eläinten vll· 
Iisen moninaisen suhteen. 
ElAin voi olla ihmlselle tyilvll· 
Iine. riistaa tai lemmllckL 11Ja 
Orivuoren piirustuksissa on 
läsnä ihmisen ja elaimen vll· 
Iinen rakaslava suhde. låirei
lija kenoo. eul eläinaihe on 
yleensi hlinelle vierns. Oman 
JeaunlWkoinln salrastwnl· 
neo ja poismeno synnytti 
Imilenkin Ison mUrlln pH· 
rusrul:sia. 

- Piiiustukser olivai minun 
tapan! tehd.'! surutyOII. 

KotiMilmUi voi löytM Taru 
Tomperin abstrakrelsla teok· 
sista. Teosten liike ja ryunJ on 
saanut inspiroatlonsa muun 
muassa lalrumclle kevllllll3 
päästeryisUI lehmlsrn. Helvi 

Mustotdle ellllmet rnertdt· 
sevlll eri twmetlloja.. 

- JAnis on jotenkin sW!t
lllvll orus. TII1UI kertaa se on 
kuitenkin tthtn:lkkaana. hnn 
kenoo l)'llsllnD Aurinkoinen 
koW ja plmell j4nls. 

Näyttclyssll nousee esille 
vahvasti myOs eUIImlln Ultetty 
myyttinen ja maaginen maa
Uma. Mattl Mctsllmaan veis
tos jokea nOUSCW$tO viUlstft 
kalasta kumpuaa osin Kaleva
lan mytologiasta. Teoksen lclvi 
symbolollujuuna ja taistelua. 

Maarit Malin·POuy kenoo 
l:nsitelleensft Wrmeaihetta 
raamatullisen symboliikan 
nak6l:ulmasla. 

- Kll1lrme on liian vUrin
ynunllrretty. Minusta se on 
hlenoeli!ln. 

Reijo Purasen teoksessa Thi· 
vaanjlläll on saanut alkunsa 
Lapin myytdsistft raruista. 
TalvaanjUrll-rarun takana 
on vuohen tavoin mllkättftvll 
Untu, joka on Lapissa ensim
rnllislll kevllnn merkkejä. 

-Ajan ID)'(kl siitll on rullut 
myyttinen hahmo. Joka ku
vataan milloin sarviplisenll, 
milloin vuohen ja Unnun se
koituksena TD.rnll on minun 
l:nsitykseni'lltivaanjMitsll. 

Taiteilijoiden mukaan rau
na on ollut aiheena ldeluo
va K.ulån on käsitellyt aibel
ta omalla tavallaan ja itseUe 
ryypillisillll tekniikoilla. Näyt· 
telytuokin esille paitsi sisi!Jt(l.. 
jen l:itjon myös teknllkkojcn 
ldrjoo: veistoksia. valokuvia, 
maalauksia. piirustuksia. 

Myyttinen, kiehtova eläin 
• Fauna·nllyttely Suomen 
Metsisly1mu~sa (leh· 
taankatu 23 A. Rlihlm!kf) 
17.5. - 16.9. 

• HyvlnWn Taitelllja5euran 
60-wotlsjuhlanllyttelys· 
sl pohditaan Ihmisen ja 
elllmen vllistl suhdet· 
11, joka 1101 perwtua niin 
rokkauteen. hyötyyn kuin 
myynlslln tarinoihin. 

• Esflfj on eri 1eknlikollla 
toteutettuja teoksia 25 
llitellijalta. 

• Nlyn.,lyn kuraanorl on 
Merja Ilola. 

• HyvinkUn Taiteilijaseura 
tulee järjestäm!~n toisen 
juhlan3yttelyn syksyllä 
HyvinkJIIIL 


