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Opettajan materiaaliin on koottu ideoita taiteeseen tutustumiseen etänä tai omatoimivierailulla. 
NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN -osassa on näyttelykohtaisia nostoja ja vinkkejä teoksiin 
tutustumiseen.

Verkkomateriaali ei tietenkään korvaa taiteen kohtaamista, mutta voi tuoda helpotusta pahimpaan 
kulttuurinnälkään. Kerro meille, miten voisimme kehittää etämateriaalejamme entistä toimivammiksi 
vastaamalla lyhyeen palautekyselyyn. Vastaaminen vie vain muutaman minuutin: 
https://forms.gle/RNZKrz6M9CmV8Pa7A

Löydät museon nettisivuilta tietoa opastettujen ja omatoimivierailuiden ajankohtaisesta tilanteesta: 
https://turuntaidemuseo.fi/kouluille tai ole yhteydessä museon kassaan: info@turuntaidemuseo.fi

Kouluyhteistyöstä vastaa museolehtori Anna Skult (28.2.2022 asti) / Elli Liippo (1.3.2022 alkaen): 

anna.skult@turuntaidemuseo.fi
elli.liippo@turuntaidemuseo.fi
puh. 040 359 0087

Tutustu myös

TAITEEN TALO 
verkkomateriaaliin

Turun taidemuseo / kevät 2022

https://forms.gle/RNZKrz6M9CmV8Pa7A
https://turuntaidemuseo.fi/kouluille
mailto:info@turuntaidemuseo.fi
mailto:anna.skult@turuntaidemuseo.fi
mailto:elli.liippo@turuntaidemuseo.fi
https://prezi.com/view/FjjbB8yRhXjz6Yni3VFJ/


NYT ESILLÄ
PARI SANAA KERÄÄMISESTÄ
7.7.2020 alkaen

Museon toiminta tulee näkyväksi yleisölle 
näyttelyiden ja tapahtumien kautta. Museon 
ydin on kuitenkin sen keräämässä ja 
säilyttämässä kokoelmassa. Pari sanaa 
keräämisestä avaa Turun taidemuseossa 
tapahtuvaa arkista ja yleisölle usein 
näkymätöntä museotyötä. 

Näyttely kertoo mukaansatempaavalla otteella 
Turun taidemuseon kokoelman historiasta, 
karttumisesta ja teosten lainamatkoista 
maailmalla. Samalla selviää, millaista 
ammattitaitoa museossa tarvitaan, kun taidetta 
säilytetään, ylläpidetään, tutkitaan ja saatetaan 
yleisön koettavaksi.
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Juba (Jussi Tuomola)
Viivi ja Wagner Turun 
taidemuseossa
1998. tussi
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NYT ESILLÄ
OMAR VICTOR DIOP
28.1.–22.5.2022

Senegalilainen nykytaiteilija Omar Victor Diop (s. 1980) vangitsee näyttäviin 
valokuviinsa modernia afrikkalaista sielunmaisemaa ja keskittyy kuvissaan usein 
historian toisinnäkemiseen, diasporakokemusten kuvaamiseen ja mustan 
vastarinnan globaaliin politiikkaan. Diopin tuotannossa yhdistyvät valokuva, 
kuvataide, muoti, muotoilu ja muotokuvaus. 

Hän käyttää keskeisenä välineenään taiteellista omakuvaa tarkastellessaan 
representaatioiden politiikkaa, yhteisöllisyyden kuvaamista ja identiteetin 
rakentumista sosiaalisten standardien mukaiseksi (self-fashioning). Ilmaisulle 
ominaista on huolellisesti lavastettu, dramaattinen kuvasto, jonka päähenkilönä ja 
välittäjänä taiteilija itse esiintyy.

Näyttely kokoaa ensi kertaa yhteen kolme Diopin merkittävintä teoskokonaisuutta  
Allegorian, Diasporan ja Libertyn. Lisäksi esillä on Autographin tilausteos Windrush, 
joka ei ole ollut koskaan aiemmin näytteillä.
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Omar Victor Diop
Jean-Baptiste Belley (1746?–1805?) 
sarjasta Diaspora (2014)

© Omar Victor Diop / Courtesy of MAGNIN-A, Paris



NYT ESILLÄ
KRISTIINA UUSITALO
Valon tuoksu

28.1.–20.3.2022

Kristiina Uusitalo (s.1959) on Helsingissä asuva ja työskentelevä 
taidemaalari, joka on kehittänyt tunnistettavaa, omaleimaista 
ilmaisuaan aina 1980-luvulta lähtien, nykytaiteen kieltä 
maisemamaalauksen lajityyppiin sovittaen. 

Uusitalon teokset ovat kooltaan sellaisia, että melkein hyökyvät 
katsojan päälle. Niissä loistaa päävärit ja unenomaisia pastelleja. 
Teokset ovat perimiltään öljyvärimaalauksia, mutta niistä löytyy myös 
pigmentti, aklydi ja vaha, tai jopa jokihelmiä. 

Teosten keskiössä on se tietoiseksi tulemisen hetki, jolloin vanha ja 
uusi ovat läsnä yhtä aikaa. Jokainen teos perustuu johonkin tiettyyn 
paikkaan tai hetkeen, johon Uusitalo on lisännyt uuden kerroksen. 
Vaikka maalaukset pohjautuvat voimakkaasti taiteilijan 
henkilökohtaisiin kokemuksiin, niiden välittämät havainnot, näyt ja 
elämykset ovat tunnistettavia meille kaikille.

Teoskuva: 
Kristiina Uusitalo,
Erasing My Rose Tattoo III (2019) 
öljy, pigmentti, alkydi, vaha ja jokihelmet MDF-levylle 
180 x 260 cm
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NYT ESILLÄ

P I N J A  VAL J A
Te h dä  e l o k u v a  v a i n  t av a t a k s e e n  Ve r an
2 8 . 1 .– 2 0 . 3 . 2 0 2 2

Pinja Valja (s. 1984) on helsinkiläinen mediataiteilija, jonka työskentely 
painottuu lyhytelokuviin ja videoteoksiin. Keskeinen teema Valjan teoksissa 
on jatkuva virtaus todellisuuden ja totuuskäsitysten välillä – se, kuinka 
kulttuuriset uskomukset, psykologiset rakenteet, kieli ja empiirinen 
kokemusmaailma muovaavat sitä, millaisena todellisuus yksilölle näyttäytyy. 
Valja yhdistelee teoksissaan usein dokumentaarisia ja fiktiivisiä aineksia.

Tehdä elokuva vain tavatakseen Veran (2021) on todellisiin tapahtumiin 
perustuva lyhytelokuva kahden naisen, mediataiteilija Pinja Valjan ja malli 
Vera Ruuskan, kohtaamisesta. Lapsuudessaan Pinja haaveili elämästä 
prinsessana. Prinsessan tärkein tehtävä oli pukeutua hienoihin vaatteisiin ja 
olla kaunis ja ihailtu – aivan kuin nykypäivän mallin. Pinja ryhtyy tekemään 
dokumenttia Verasta tutkiakseen omaa lapsuudenhaavettaan.

Teoksen teemoja ovat muun muassa kauneus, kauneusihanteet, roolit ja  
identtiteettileikit, imitointi, haaveet, kateus, sekä kurkistus mallin 
maailmaan. 

Teoksen kesto on 16 minuuttia, ja se esitetään 20 minuutin välein alkaen 
tasatunnein.
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NYT ESILLÄ

MELINA PAAKKONEN
Kohtauksia

25.3.–22.5.2022

Melina Paakkosen näyttämöllisissä maalauksissa esiintyy 
tarinallisia leikkejä. Aiheet kumpuavat elämän ja kuoleman 
välisestä suhteesta, katastrofiajattelusta sekä keveistä, paikoin 
humoristisistakin tilanteista. 

Maalauksille ominaista on symbolien käyttö, värikylläisyys ja 
koristeellisuus. Paakkonen yhdistelee maalauksiinsa 
taidehistoriasta poimittuja visuaalisia elementtejä tuoden ne 
tähän päivään.

Teoskuva:
Melina Paakkonen,
Steal the Show (2021)
akryyli kankaalle
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NYT ESILLÄ

HNV COLLECTIVE

Atomic

25.3.–22.5.2022

Atomic (2020) on poeettinen matka, joka kertoo erään 
erityisen korun tarinan. Koru suunniteltiin USA:n armeijan 
tilauksesta vuonna 1945. Korukivenä on radioaktiivinen 
trinitiitti, joka syntyi ensimmäisen ydinkokeen sivutuotteena, 
New Mexicon autiomaassa. Tähän pieneen esineeseen 
tiivistyy totaalinen väkivalta, kauneus, kalliit, ylevät ja erityiset 
materiaalit sekä ihmisen keskeneräisyys.

HNV Collective (Felicia Honkasalo, Akuliina Niemi, ja Sinna
Virtanen) on helsinkiläinen taiteilijaryhmä, jonka jäsenet
työskentelevät muun muassa musiikin, teatterin ja 
kuvanveiston parissa. 
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Löydät kokoelmanäyttelyn 
teokset museon 2. 
kerroksesta.

NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Museotoiminnan perustana on kokoelma, jota museo kartuttaa, 
ylläpitää ja esittää yleisölle. Turun taidemuseon kokoelma 
koostuu noin 7 600 taideteoksesta, joita esitellään vaihtuvissa 
kokoelmanäyttelyissä sekä lainataan muihin museoihin. 

Pari sanaa keräämisestä -näyttelyssä on esillä noin 70 
kokoelmaan kuuluvaa taideteosta, joista osan museo on saanut 
lahjoituksina ja osan se on ostanut. Näyttelyssä on esillä 
maalauksia, veistoksia, piirustuksia ja yksi esineteos. 
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä  
M u s e o n  t e h t ä v ä

Erik Johan Löfgrenin 
maalaus Pyhä Cecilia (1848) 
on näyttelyn vanhin 
maalaus. Se on myös 
taidemuseon ensimmäinen 
teos.  Neiti Anna Gülich
lahjoitti sen 1870-luvulla 
”ikään kuin Turun 
taulumuseon aluksi”.



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

KATSOA SAA, MUTTEI KOSKEA – MIKSI?
Museoesineisiin ei saa koskea paljain käsin, koska puhtaissakin käsissä on rasvaa, joka voi vahingoittaa teoksen 
materiaaleja. Taideteoksia käsitellään aina suojahanskoin. Teokset saattavat myös olla hauraita ja hajota huolimattomassa 
käsittelyssä.

Museon tehtävä on säilyttää kokoelma tuleville sukupolville. Suomen museolain mukaan museot ylläpitävät ja vahvistavat 
ihmisen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä sekä edistävät kulttuuri- ja luonnonperinnön 
sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville.

Museo-olosuhteilla varmistetaan, että esineet ja taideteokset säilyvät mahdollisimman hyvin.  Esimerkiksi auringon uv-
säteily ja ilmankosteuden vaihtelu ovat materiaaleille haitallisia.  Näyttelyiden välillä teosten annetaan levätä 
teosvarastossa.

Taidemuseossa saa katsoa, kysyä ja keskustella! Välillä voi olla vaikeaa pukea kuvan herättämiä ajatuksia sanoiksi, mutta 
sitäkin voi harjoitella. 

• Valitse yksi teos ja kerro parille, mitä näet. Voit pyytää paria sulkemaan silmät harjoituksen ajaksi. 
Mitä kuvassa on meneillään? 

• Voit myös kuvitella astuvasi kuvan maailmaan: minkälaisia esineitä, asioita tai ihmisiä ympärilläsi on? 
Miten voisit kuvailla maisemaa? Mitä haistat tai kuulet? 
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä
M u s e o n  t e h t ä v ä  

Ernst Dahlströmin marmorista 
rintakuvaa huolletaan pyyhkimällä 
pölyt.
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Turun taidemuseon kokoelmaan on hankittu aikalaistaidetta eli elossa olevien 
taiteilijoiden teoksia museon perustamisesta lähtien. Runsaan sadan vuoden 
aikana taide on muuttunut aivan niin kuin maailma sen ympärilläkin.

Pari sanaa keräämisestä -näyttelyssä on esillä taidetta koko museon 
olemassaolon ajalta: 1800-luvun lopulta tähän päivään. Teoksen 
valmistumisvuoden näet sen vieressä olevasta teostietolapusta. 

• Valitse näyttelystä neljä teosta: 

1. 1800-luvulla tehty

2. 1900-luvun alkupuolella

3. 1900-luvun loppupuolella 

4. 2000-luvulla

Valokuvaa teokset ja teostietolaput. Vertaile kuvia keskenään: miten 
taideteokset eroavat toisistaan? Kertovatko ne jotakin omasta ajastaan?

Museon historiaan voi tutustua verkkosivulla: 
https://turuntaidemuseo.fi/historia

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
Museorakennus valmistui vuonna 
1904.  Vuosisadan alussa maisema 
sen ympärillä oli hyvin erilainen 
kuin 2000-luvulla.  Katso 
ilmakuvavideo ja vertaa museon 
nykyistä ympäristöä sadan vuoden 
takaiseen. 

P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Turun taidemuseo / syksy 2021

https://turuntaidemuseo.fi/historia
https://vimeo.com/458572621


NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Turun taidemuseo / kevät 2022
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Akka ja kissa -maalauksessa on kuluneisiin vaatteisiin pukeutunut nainen ja kissa syksyisessä 
peltomaisemassa. Maalaus on maalattu maanläheisin värein.

Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) on maalannut teoksen naturalistiseen tyyliin. Naturalistit 
kuvasivat kaunistelematta elämän onnetonta puolta, kuten sairautta ja köyhyyttä.  
Aikalaisyleisö kauhisteli naisen rumuutta: kylmän kovettamia jalkoja ja nälän turvottamaa 
vatsaa. Taiteessa oli totuttu näkemään kauniita asioita ja ihmisiä. 

Maalaus ostettiin museon kokoelmaan pian sen valmistumisen jälkeen. Nyt, 130 vuotta 
myöhemmin, se on yksi kokoelman rakastetuimmista teoksista. 

• Näyttelyssä on useita henkilökuvia, joihin voi tutustua esimerkiksi 
haastattelumenetelmällä: kirjatkaa ylös kysymyksiä, joita haluaisitte mallille esittää. Kun 
kysymykset ovat valmiit, eläytykää vuorotellen henkilön rooliin ja miettiä vastauksia 
kysymyksiin. 

TIESITKÖ TÄTÄ?
Akka ja kissa -maalauksen mallina on Salon Halikossa asunut Karoliina Lindström, joka oli 64-
vuotias maalaushetkellä. Gallen-Kallela luonnosteli teoksen Salossa, mutta viimeisteli sen 
Pariisissa. Säilyneiden luonnosten perusteella tiedetään, että taiteilija sommitteli naisen vierelle 
myös vasikkaa.

Kuva: Akseli Gallen-Kallela: Akka ja kissa (1885) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Sammon puolustus kuvaa Kalevalan kohtausta, jossa Väinämöinen ja Louhi 
taistelevat sammosta. Kalevalassa sampo on ihmekone, joka tuottaa 
loputtomasti rikkauksia ja hyvinvointia. Maalauksessa näkyy myös toinen 
kertomuksen avainesine:  Väinämöisen kantele, joka on tehty hauen 
leukaluusta.

• Kenet Gallen-Kallela on kuvannut tarinan sankarina? Entä pahiksena? 
Minkälaisia tehokeinoja taiteilija on käyttänyt vaikutelman 
aikaansaamiseksi?

Gallen-Kallela jatkoi Helsingissä aloittamiaan taideopintoja Pariisissa 1880-
luvun lopulla. Hän tutustui Ranskassa symbolismiin ja otti siitä vaikutteita 
Sammon puolustukseen. Teoksen myötä taiteilija löysi sen tyylittelevän ja 
värikkään tavan maalata suomalaisia kansantarinoita, jota monet yhä pitävät 
oikeana tapana kuvittaa Kalevalaa. 

• Verratkaa Sammon puolustusta Akka ja kissa -maalaukseen ja pohtikaa, 
miten ne eroavat toisistaan maalausteknisesti (esimerkiksi värien ja 
siveltimen käyttö) ja aiheensa puolesta. 

Akseli Gallen-Kallela: Sammon puolustus (1896) tempera kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Otto Mäkilä (1904–55) opiskeli Turun taidemuseossa toimineessa 
Piirustuskoulussa vuosina 1920–24. Jatko-opinnot Pariisissa 1930-luvun 
alussa merkitsivät käännekohtaa Mäkilän taiteessa: hän luopui näkyvän 
todellisuuden jäljentämisestä ja alkoi kuvata teoksissaan omaa 
mielikuvitusmaailmaansa.  Tyylisuuntaa kutsutaan surrealismiksi (ransk. 
surréalisme, ’ylitodellisuus’).

Useissa Mäkilän teoksissa liikutaan autioilla hiekka-aavikoilla, unen ja valveen 
rajamailla. Saattaa olla, että monen aikalaisensa tavoin Mäkilä oli 
inspiroitunut muinaisesta Egyptistä: Faarao Tutankhamonin haudan 
löytyminen 1922 aloitti todellisen Egypti-kuumeen. 



NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Turun taidemuseo / kevät 2022
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Otto Mäkilä: Outo maa (1929) öljy kankaalle
Otto Mäkilä: He näkevät mitä me emme näe (1939) 
öljy kankaalle

Maalauksen tulkintaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kuvaa voi purkaa (analysoida) 
esimerkiksi  tarkastelemalla hahmojen asentoja ja suhteita:

• Mitä hahmot tekevät? Mitä heidän asennoistaan, eleistään ja toiminnastaan voi 
sanoa?

• Mikä on heidän suhteensa toinen toisiinsa? Entä ympäristöön?
• Mitä muita elementtejä kuvassa on? Katso maalausta matemaatikon silmälasein: 

minkälaisia muotoja, lukuja tai suhteita kuvasta voi löytää?



NÄKÖKULMIA 
NÄYTTELYYN

Elin Danielson-Gambogi (1861–1919) on kuvannut Poutapäivä-
maalauksessaan arkista ja ajatonta tilannetta: puhtaan pyykin ripustamista 
(kuva seuraavassa diassa). Maalaus on tehty Italiassa, jonne taiteilija muutti 
mentyään naimisiin italialaisen taidemaalarin kanssa. 

Myös Sirpa Särkijärven (s. 1974) maalaus (katso seuraava dia) kuvaa 
ohikiitävää hetkeä: arkisiin vaatteisiin pukeutunut hahmo seisoo 
samankaltaisessa asennossa kuin univormupukuinen henkilö. Kielletty 
kaupunki on alue Pekingissä, jossa Kiinan keisarit aikanaan asuivat. Nykyään 
alue toimii tarkoin valvottuna museona ja turistikohteena.

• Poutapäivä-maalauksessa näkyy taiteilijan tarkat siveltimenvedot. Sirpa 
Särkijärven maalaukset syntyvät toisella tapaa. Katso video, jossa hän 
kertoo tekniikastaan: https://vimeo.com/334618111

TIESITKÖ TÄTÄ?
Vielä 1900-luvun alussa taiteilijan ammatissa toimineet naiset joutuivat 
kokemaan vähättelyä ja ennakkoluuloja. Taiteilijan ammattia ei pidetty naiselle 
sopivana ja monen lupaavan taiteilijan ura päättyi avioliittoon ja lasten 
saamiseen.  Sukupuolten epätasa-arvo näkyy esimerkiksi siinä, että vanhaa 
taidetta sisältävissä kokoelmissa on vähemmän naisten kuin miesten tekemiä 
teoksia. 

Turun taidemuseo / kevät 2022
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Kuva: Elin Danielson-Gambogi: Omakuva (1903) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Sirpa Särkijärvi: 
Asentoleikki Kielletyssä kaupungissa 
(2012) akryyli kankaalle
Elin Danielson-Gambogi: Poutapäivä
(1900) öljy kankaalle



NÄ KÖKU LMI A NÄ YTTE LYYN

Turun taidemuseon kokoelmassa on useita taiteilijaomakuvia. Omakuva
on taiteilijan itsestään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä tai 
valokuvaamalla tekemä muotokuva. 

Eri aikakausina tehtyjä omakuvia yhdistää se, että taiteilija kertoo niissä
jotakin itsestään: miten hän näkee itsensä ja miten toivoo muiden hänet
näkevän.

Omakuviin voi tutustua esimerkiksi tutkimalla: 

• Minkälainen ilme ja asento taiteilijalla on? Mukaile asentoa ja ilmettä
omalla kehollasi – millaiseksi tunnet olosi?

• Millaisessa ympäristössä taiteilija on kuvannut itsensä? Mitä hänen
ympärillään on? Millainen vaikutelma omakuvan värimaailmasta
syntyy? 

• Suunnittele omakuva! Millainen asento ja ilme sinulla on kuvassa? 
Entä minkälaisessa ympäristössä haluaisit kuvata itsesi? 
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P A R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Peili on omakuvan tekijälle hyödyllinen 
työväline. Helene Schjerfbeckin peili on 
todennäköisesti ollut pöydällä: 
omakuvassa (1915) taiteilija katsoo 
yläviistosta. 

Otto Mäkilän omakuvassa (1929) 
peilistä heijastuu ainoastaan silmät ja 
päälaki. Huomio kiinnittyy pöydällä 
oleviin esineisiin. Tunnistatko esineet? 
Mitä ne kertovat taiteilijasta? 

Katso teoskuvat seuraavast diasta!
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Helene Schjerfbeck: Omakuva (1915) lyijykynä, vesiväri ja lehtihopea 
paperille

Otto Mäkilä: Omakuva (1929) öljy kankaalle
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NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

OMAR VICTOR DIOP / 28.1.–22.5.2022

Omar Victor Diop on syntynyt vuonna 1980 Dakarissa, Senegalissa. Hän on itseoppinut 
valokuvaaja ja nykytaiteilija. Tässä näyttelyssä on esillä kolme Diopin teossarjaa; Diaspora, 
Liberty ja Allegoria, sekä Windrush-teokset.  

Ominaista Diopin työlle on se, että hän käyttää teoksissa itseään mallina, ja esiintyy 
teoksissa tavallaan roolihahmona. Teokset ovat digitaalisesti muokattuja, ja koostuvat 
joskus monistakin eri kuvista ja elementistä, jotka sulautuvat saumattomasti yhteen. 

Tässä materiaalissa avataan teossarjojen teemoja, josta voi jatkaa keskustelua. Materiaali 
soveltuu erityisen hyvin yläkouluille ja lukioon,  niin kuvataide- kuin historiatunneille. 

Diaspora- ja Liberty-sarjojen teoksista löytyy museon nettisivuilta taustatietoa henkilöistä 
tai tapahtumista joita teokset esittävät (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi), ja tekstien 
yhteydessä löytyy myös molempien sarjojen teoskuvat:

Diaspora: https://turuntaidemuseo.fi/omar-victor-diop-diaspora-2014

Liberty: https://turuntaidemuseo.fi/omar-victor-diop-liberty-2016

HENI Talks:in video Omar Victor Diopin taiteesta (englanniksi) on hyvä johdanto Liberty- ja 
Diaspora–sarjojen teemoihin:  https://vimeo.com/305073098

Teoskuva: 
Omar Victor Diop, Allegoria 1
sarjasta Allegoria (2021)
© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A Gallery, Paris

https://turuntaidemuseo.fi/omar-victor-diop-diaspora-2014
https://turuntaidemuseo.fi/omar-victor-diop-liberty-2016
https://vimeo.com/305073098
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ALLEGORIA (2021)

Diopin uusin sarja on Paris Photossa marraskuussa 2021 julkistettu projekti Allegoria
(2021). Sarjan teokset ovat tavallaan kollaaseja, joihin on lisätty esimerkiksi eläinten ja 
kasvien kuvituksia luonnontieteellisistä oppikirjoista ja tietosanakirjoista, ja kuvat 
lainaavat avoimesti elementtejä klassisesta maalaustaiteesta (kuten japanilaisista 
puupiirroksista eli ukiyo-e), uskonnollisesta ikonografiasta, sekä länsiafrikkalaisesta 
studiomuotokuvauksesta. 

Teokset käsittelevät mielikuvituksen ja symbolien keinoin ilmastokriisiä ja sen 
vaikutuksia globaaliin etelään, erityisesti Afrikan mantereeseen. Teoksissa esiintyy 
sukupuuton partaalla olevia eläimiä ja sellaisia, jotka ovat jo kuolleet sukupuuttoon. 
Teoksissa yksi keskeinen teema on luontokato ja luonnon monimuotoisuus.

• Kuvassa mies pitelee sylissään dodo-lintua, tai dronttia (lat. Raphus cucullatus). Lintu 
esiintyi vain Mauritiuksen saarella ja metsästettiin sukupuuttoon 1600-luvun lopussa, 
sen jälkeen kun eurooppalaiset uudisasukkaat saapuivat saarelle.  Lentokyvyttömällä 
linnulla ei ollut luontaisia vihollisia, joten se ei pelännyt ihmistä.

• Mitä tunteita tai ajatuksia kuva herättää sinussa? Onko kuva mielestäsi enemmän 
surullinen vai toiveikas? 

• Taiteilija pohtii ihmiskunnan kohtaloa luonnonkatastrofien ja ympäristön 
tuhoutumisen jälkeen ja kysyy, miten voimme yhdessä toimien turvata ihmiskunnalle 
elinkelpoisemman tulevaisuuden. Mitä luontokato merkitsee?

• Katso seuraavan dian teosta (Allegoria 15): Mitä eri merkityksiä löydät teoksesta? 
Mitä valkoiseen pukeutuneet ihmiset tekevät / tuntevat / ajattelevat? Mitä jääkarhu 
ja valaanpyytäjät voisivat symbolisoida?

Teoskuva:
Omar Victor Diop, Allegoria 12
sarjasta Allegoria (2021)
© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A Gallery, Paris
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Omar Victor Diop
Allegoria 15
sarjasta Allegoria (2021)
© Omar Victor Diop / Courtesy
of MAGNIN-A Gallery, Paris
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LIBERTY (2017)

”There is probably an answer in the past that we can use to move forward.” 
– Omar Victor Diop, HENI Talks

Liberty, alaotsikkonaan A Universal Chronology of Black Protest, tulkitsee 
uudelleen historiallisesti merkittäviä, mustien vapaustaisteluun liittyviä 
kapinaliikkeitä aina Etelä-Afrikan apartheidin vastaisesta liikkeestä 
Amerikan, Karibian ja Euroopan kansalaisoikeuskampanjoihin ja nykyiseen 
Black Lives Matter -politiikkaan. 

• Diopin kuvissa esiintyvät menneisyyden hahmot suuntaavat oman 
katseensa nykypäivään ja tarkastelevat oman aikamme tapahtumia. 
Monissa sarjan kuvissa näemme ihmisiä, jotka seisovat katsojaan selin, 
tai poispäin katsovia ihmisiä, joista vain yksi katsoo suoraan katsojaa.

• Hahmojen vahva katse pyrkii herättämään kuvan tarkastelijat 
huomaamaan, että nykyinen kamppailu on osa pitkään jatkunutta 
kamppailua. Taiteilija arvelee, että nämä menneisyyden esikuvat voivat 
kenties tarjota vastauksia, joiden avulla on mahdollista päästä 
eteenpäin.

• Teoksissa Diop tarkastelee myös sitä, mikä yhdistää ja määrittää tätä 
jatkuvaa maailmanlaajuista kamppailua tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 
puolesta. Tutustukaa teosten kuvaamiin tapahtumiin: 
https://turuntaidemuseo.fi/omar-victor-diop-liberty-2016

Omar Victor Diop, Selma 1965 
sarjasta Liberty  (2016)

© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A, Paris

https://turuntaidemuseo.fi/omar-victor-diop-liberty-2016


Turun taidemuseo / kevät 2022 23

Vasemmalla:
Omar Victor Diop
Nanny and Quao, Jamaica 1720
sarjasta Liberty (2016)

© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A, Paris

Oikealla:
Omar Victor Diop
The Black Panther's Free Breakfast 
Program 1969 
sarjasta Liberty (2016)

© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A, Paris
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DIASPORA (2014)

Diaspora –sarja pohjautuu 1500–1800-luvuilta peräisin oleviin 
länsimaisiin muotokuviin mustista henkilöistä, jotka ovat omana 
aikanaan saavuttaneet merkittävän aseman eurooppalaisissa 
hoveissa, tieteessä, politiikassa tai yhteiskunnallisissa liikkeissä, 
mutta joita ei valtavirran narratiiveissa useinkaan kohtaa. 

• Diaspora (kreikan kielellä hajaannus, hajallaan asumista): sana 
viittaa siihen, kun jokin uskonnollinen tai kansallinen ryhmä 
joutuu muuttamaan uuteen maahan tai uudelle asuma-alueelle.

• Teokset ovat uudelleen-tulkintoja vanhoista muotokuvista. 
Tässä materiaalissa on mukana myös nämä teokset, joihin 
Diopin valokuvat pohjautuvat (eivät ole mukana itse 
näyttelyssä).

• Teoksissa voi miettiä esimerkiksi muotokuvan perinnettä: 
muotokuvat voivat viestiä jotain muotokuvassa näkyvästä 
henkilöstä (esim. minkälaisia esineitä teoksessa näkyy, miten 
henkilö on pukeutunut…).  

• Joskus pukeutuminen on tapa kertoa omasta identiteetistään, ja 
joskus se on tapa kertoa siitä, että kuuluu johonkin tiettyyn 
ryhmään. Joskus henkilöllä ei välttämättä ole ollut 
mahdollisuutta vaikuttaa tapaan, jolla tulee kuvatuksi.

Omar Victor Diop,
Ayuba Suleiman Diallo (1701–1773) 
sarjasta Diaspora (2014)
© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A, Paris

Alkuperäisen maalauksen tekijä 
William Hoare of Bath (n. 1707–
1792.

Omar Victor Diop,
Olaudah Equiano (1745?–1797) 
sarjasta Diaspora (2014)
© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A, Paris

Alkuperäisen kaiverruksen tekijä 
tuntematon.



Turun taidemuseo / kevät 2022 25

Omar Victor Diop,
Albert Badin (1747?–1822) 
sarjasta Diaspora (2014)

© Omar Victor Diop / Courtesy of 
MAGNIN-A, Paris

Alkuperäisen maalauksen tekijä 
Gustaf Lundberg (1695–1786).

• Teoksissa Diop käyttää viittauksia jalkapalloon, 
sekä tapana herättää katsojassa mielenkiintoa, 
että tapana tuoda nämä historialliset henkilöt 
tähän päivään. 

• Jalkapalloviittauksella Diop haluaa viedä 
ajatukset siihen, miten mustat ja ruskeat 
jalkapallopelaajat ovat usein tietynlaisia 
urheilumaailman kuninkaallisia, ja saavat usein 
osakseen ylistystä kun pelaavat hyvin – mutta 
joutuvat nopeasti rasististen solvauksien 
kohteeksi kun eivät vastaa katsojien 
vaatimuksiin. 

• Leikkisissä mutta rehellisissä teoksissaan Diop
näyttää, miten nykypäivän eurooppalaiset 
jalkapalloilijat ja alkuperäisten maalausten mallit 
kokivat kenties samanlaisia haasteita, kun 
ihminen nähdään valtavirtadiskurssissa (kuten 
mediassa ja somessa) samanaikaisesti kunnian ja 
tunnustuksen arvoisena ja ”toisena”. 
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Näyttelyyn liittyviä keskusteluaiheita: 

• Valokuvaus ja digitaaliset 

valokuvat/kuvanmuokkaukset

• Muotokuvaperinne / Taidehistorian 

muotokuvat

• Muotikuvaus

ALLEGORIA

• Luonto

• Tulevaisuus

• Luontokato

• Luonnon monimuotoisuus

LIBERTY

• Ihmisoikeudet

• Vapaus

• Black Power

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

DIASPORA

• Historiankirjoitus ja valta

• Toiseus

• Representaatio
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Omar Victor Diop
Trayvon Martin 2012 
sarjasta Liberty (2016)
© Omar Victor Diop / 
Courtesy of MAGNIN-A, 
Paris


