
 
 

 

 
  

 

Kaupunginjohtajan tervehdys Mitä? Nykytaiteen biennaalin avajaisiin 11.6.2021 
 

   

Hyvää päivää, esitän Mikkelin kaupungin tervehdyksen mu-
seoille, henkilökunnalle, taiteilijoille sekä museoissamme 
vieraileville. 
 
 
Koronaepidemia on iskenyt koko yhteiskuntaamme eikä taide- 
ja kulttuuriala ole vähäisin iskujen saaja. Syystäkin on puhuttu 
taide- ja kulttuurialan ahdingosta. Nyt tuota ahdinkoa pääs-
tään varmasti korjaamaan.  
 
Epidemian heikentyessä ja uuden toivon syttyessä kulttuurin 
kysyntä alkaa olla huipussaan. Ihmiset kaipaavat kohtaamisia 
ja elämyksiä. Nykyisin on tapana katsella lähelläkin olevia asi-
oita uusin silmin. Siksi museoihinkin on syytä odottaa paljon 
ihan uusiakin kävijöitä.  
 
Mikkelissä kynnys museovierailuun tulee säilyttää mahdolli-
simman alhaalla. Taide ja kulttuuri lisäävät hyvinvointia ja luo-
vat omalta osaltaan panoksensa elinvoimalle. Kulttuuri alkaa 
olla kaikkien huulilla ja hyvä niin: Mikkelissä järjestetään 
vuonna 2022 Kulttuurin unelmavuosi.  
 
Edessä saattaa olla täysin uudenlainen kulttuurin merkityksen 
aikakausi koronan jälkeen. Tämä ajatus ainakin on houkutte-
leva, pidetään yhdessä kiinni siitä, että pystymme toteutta-
maan hienoja asioita. 
 
Arvoisat kuulijat 
 
Mikkelin taidemuseossa avautuva nykytaiteen biennaali on 
osoitus itäsuomalaisesta yhteistyöstä kulttuurin saralla. Bien-
naalin teemana on ”paras mahdollinen maailma -utopia”.  
 
Viime aikoina moni ihminen on varmasti turvautunut unel-
mointiin, jopa utopistisiin haaveisiin. Meno lehtien palstoilla 



 
 

 

 
  

on kieltämättä ollut välillä utopian vastakohta eli dystopia. 
Aimo annos utopiaa ei siis ole nyt pahitteeksi. Maailma tarvit-
see toivoa. 
 
Utopia lienee jotain sellaista, jota ei ehkä kuulukaan saavut-
taa, koska eihän se silloin olisi enää utopiaa, mutta utopia elää 
ajatuksissamme. Sehän ei ole huono asia. Utopia nimittäin voi 
elää taiteessa ja tarjota kiinnekohdan tuleville saavutuksille. Ja 
kun taiteilija tuo oman utopiansa esiin teoksessaan, voi hän 
tarjota välähdyksen jostakin saavuttamattomasta unelmasta 
kenelle tahansa. Juuri tällöin taideteos tekee yhden tehtä-
vänsä: Se laittaa ajattelemaan. Se synnyttää positiivuutta. 
Taide on saavutettavissa. 
 
Ja tuo tärkeä saavutettavuus korostuu nyt myös biennalen 
kohdalla konkreettisesti. Olen iloinen siitä, että näyttely ei näy 
pelkästään taidemuseossa, vaan se levittäytyy myös torille, ka-
duille ja puistoihin ulkotaideteosten muodossa. Toivottavasti 
mahdollisimman moni kohtaa nämä teokset avoimin mielin ja 
vaikka pysähtyy hetkeksi niiden äärelle. Meillä jokaisella on 
utopiamme. Annetaan taiteen herättää se henkiin. 
 
Toivotan unelmien täyteistä kesää kaikille! 

 
 

 


