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METSÄN KAIKUJA  

Mikkelin taidemuseo 17.11.2017 – 4.2.2018 
 

 
Metsä on osa suomalaista omakuvaa ja kokemusmaailmaa. Metsään on menty milloin aineellinen hyöty, 
milloin henkiset arvot mielessä. Mielikuvissa metsä leviää silmänkantamattomiin ja sen juuret kaivautu-
vat syvälle. Kuvataiteessa metsä näyttäytyy mielenmaisemana –  identiteetin, yhteiskunnallisen ja kult-
tuurisen ilmaston peilinä.  
 Metsän kaikuja –näyttelyssä lapset ja nuoret pohtivat nykytaiteilijoiden kanssa metsän 
moniulotteisia merkityksiä. Onko ihmisen metsäsuhde muuttunut ja minkälaisia mielikuvia metsä tänä 
päivänä herättää? Miten on käynyt perinteisille metsään liittyneille tarinoille ja myyteille? 
 
Kuvataiteilijat  Susanna Autio, Essi Korva, Hanna Räty, Kirsimaria E.Törönen-Ripatti ja Kimmo Ylö-
nen ovat lähestyneet teemaa kukin erikseen omasta näkökulmastaan. Susanna Autio kohdistaa huomion 
eläinten asemaan. Yllättävät materiaaliyhdistelmät keventävät vakavaa sisältöä huumorin suuntaan. Ku-
vanveistäjä Essi Korva on mukana veistoksella, jonka värimaailmaan yleisö pääsee vaikuttamaan.  Han-
na Rädyn maalauksissa metsä ja sen kuvajaiset nousevat pääosaan ja peilaavat tekijänsä mielentiloja.  
Maalaustensa kautta Räty hahmottaa itsensä, ympäristönsä ja maailman välistä suhdetta.  
 Kirsimaria E. Törönen-Ripatti on tehnyt työryhmänsä kanssa kokonaisvaltaisen Outo 
Lintu –teoksen, jossa metsään liittyvien vertauskuvien kautta pohditaan vieraantumista ja erilaisuutta ja 
niiden kohtaamista. Työryhmässä ovat olleet mukana kuvanveistäjä Juha Lahtinen, valokuvaaja Sami 
Funke, muusikot Aleksi Paasonen ja Antti Halonen, opiskelijat Netta Putkonen ja Antti Ripatti, Peitsa-
rin ja Paatelan koulujen oppilaat ja sanataidekerhojen opettajat. 
 Kuvanveistäjä Kimmo Ylönen taustoittaa työskentelyään näyttelyä varten: "Elinkaarensa 
koko mitassa puu tarjoaa tilan lukuisille "kulttuureille" kasvaa, kukoistaa ja kadota. Lopulta kaatuu se 
mahtavinkin maailmojen napa. Pysyvää ei ole, toisin kun ihmisen arkkitehtuuri usein yrittää todistella." 
 
Taidemuseon lasten ja nuorten oppilasprojekteihin ovat osallistuneet Kalevankankaan koulun Taituri-
luokka ja Otavan opiston aikuisten perusopetuksen ja monikulttuurisen peruskoulun opiskelijoita. Tai-
turi-luokan oppilaiden teoksissa tulee vahvasti esille luonnonsuojelu ja metsä erilaisina toimintaympäris-
töinä. Otavan opiston opiskelijoiden lähtökohta oli väreihin perustuva meditatiivinen metsäkokemus 
Mikkelin Lasten ja nuorten kuvataidekoulun syventävien opintojen oppilaiden tulkinnat metsän myy-
teistä ja tarinoista ovat nähtävissä kahdessa suuressa seinämaalauksessa. Metsäteemaan ja seinämaalauk-
sen tekemiseen nuoria on perehdyttänyt kuvataiteilija Pirita Lautala.  
 
Lisätietoja: Mikkelin taidemuseon toimisto, 015 194 2424, museot(at)mikkeli.fi    
 
 
Mikkelin taidemuseo, käyntiosoite Ristimäenkatu 5, postiosoite Hallituskatu 8 E, 50100 Mikkeli, puh. 
015 194 2424, www.mikkeli.fi/museot, museot(at)mikkeli.fi. Museo on avoinna ke 12-19, to- su 10-17, ma-ti 
suljettu. Loka-huhtikuussa perjantaisin vapaa pääsy. Pääsymaksu aikuiset 6 €, opiskelijat 3 €, alle 18-vuotiaat 
ilmaiseksi. Ryhmille opastuksia arkisin klo 8-16, puh 015 194 2424, museot(at)mikkeli.fi. Varaukset museon 
toimistosta. Museossa käy valtakunnallinen museokortti. Taidemuseo on myös Facebookissa. 
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