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T
aiteilijat Sari Nordman ja 
Johanna Sinkkonen ovat 
luoneet intensiivisesti tai-
detta luonnon äärellä.

– Luominen on kuin kehä, joka 
kiertää ympäri ja kierii eteenpäin, 
Sinkkonen kuvailee.

– Ammennan aina aiemmista 
teoksista ja uusista kokemuksista. 
Hiukan mennään taiteessa aina 
eteenpäin, Nordman jatkaa.

Nordman on Loimaalta kotoisin 
oleva tanssija, koreografi ja video-
taiteilija. Hän on asunut 20 vuotta 
New Yorkissa ja pyrkii tulemaan 
sieltä kesäisin Suomeen residens-
sijaksolle.

Sinkkonen on eri tekniikoita 
yhdistävä kuva-, metalli- ja media-
taiteilija. Hän on kotoisin Turusta. 

Kesäkuun Tohmajärvellä viettäneet 
taiteilijat kertoivat residenssijak-
sostaan Nymanin museoalueella 
museomylläkässä viime torstaina. 

Tohmajärven taiteilijaresidenssi 

on perustettu vuonna 2018. Kun-
nan kulttuuritoimen ylläpitämä 
tila on kesäisin taiteilijoiden ja tal-
visin musiikkiopiston käytössä. 

Mutta kuinka kansainvälisissä-
kin residensseissä työskennelleet 
taiteilijat päätyivät juuri Tohma-
järvelle?

Sinkkosen omimpana tekniik-
kana on tällä hetkellä metallitaide. 
Hän haki Tohmajärven taiteilijare-
sidenssiin juuri metallipajan takia. 

– En tiennyt että paja on niin 
täydellinen. Siellä on kaikki tar-
peellinen, kuten sorvi, maalaa-
mo ja paljon tilaa. Minulla ei ole 
kotona vielä metallipajaa, mutta 
nyt haluan tuollaisen, Sinkkonen 
kertoo innoissaan. 

Nordman puolestaan on kään-
tänyt residenssissä Eeva-Liisa 
Mannerin runoja suomesta eng-
lanniksi. 1921–1995 elänyt Manner 
oli kotoisin Viipurista, joten Kar-
jala tuntui Nordmanille olennai-
selta paikalta työskennellä. 

– Residenssejä hakiessa kritee-
rinäni on myös se, että kohde on 
lähellä luontoa.

Tohmajärvellä vietetty aika näkyy 
Nordmanin ja Sinkkosen taiteessa. 
Nordman on ottanut lähiympäris-
tössä kuva- ja äänimateriaalia, jota 

Inspiroivasti 
rajaseudulla
Tohmajärven residenssitaiteilijat 
nauttivat luonnon äärellä 
luomisesta.

Taide

Sari Nordman (vas.) ja Johanna Sinkkonen ovat viihtyneet residenssissä hyvin yhdessä.

Tämän jutun voit 
myös kuunnella

www.karjalainen.fi/kuuntele
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voi käyttää tulevissa teoksissaan. 
– Residenssijakso oli rauhoitta-

va kokemus. Tällaisessa paikassa 
ollessa pääsee myös omaan itseen-
sä. Luomisprosessille ja ajatuksil-
le on aikaa.

Nordman kertoo, että musiik-
kiopiston suuret salit ovat olleet 
hyviä tanssiharjoittelun ylläpitä-
miseksi.

Sinkkosen taiteessa näkyy Toh-
majärven rajaseutu. Hänen iso-
vanhempansa ovat Karjalasta ja 
heidän vanhat tarinansa vaikut-
tavat taiteilijaan. 

Viime vuonna Sinkkonen oli 
Japanissa residenssitaiteilijana ja 
ihastui siellä luontoon. Hän näkee 
Tohmajärvellä paljon samaa. 

– Kotipaikkani Turku on hyvin 
lättänä, mutta täällä on vaaroja. 
Luonto on mieletön, se inspiroi 
paljon. Japanissa olin itsekseni, 
ja vaikka täällä nyt Sarin kanssa 
olemme tehneet paljon töitä yksin, 
on ihana, että voimme samalla 
kommunikoida.

Sinkkonen työskentelee paik-
kasidonnaisesti ja imee itseensä 
paikassa olevat asiat. Materiaa-
lit menevät sen mukaan mitä on 
saatavilla.

– En hirveästi suunnittele etu-
käteen, vaan luominen lähtee sii-
tä mitä sillä hetkellä on saatavilla, 
taiteilija kuvailee.

Luonto, historia, naisen asema ja 
näkökulma ovat tärkeässä osas-
sa Nordmanin taidetta. Nordan 
pitää kävelemisestä ja on liikkunut 
paljon residenssiä ympäröivässä 
luonnossa. 

– Tulin tänne Petkeljärven kan-
sallispuistosta ja kevään aikana 
olen kävellyt satoja kilometrejä, 
Nordman kertoo.

Nordman ei ole ollut pitkään 
aikaan Suomessa alkukesällä, joten 
residenssissä vietetty aika on ollut 
nostalginen ja tuonut mieleen lap-
suuden.

– Yhtäkkiä muistan sen, miten 
kevät tulee ja vain räjähtää. Lin-
tujen äänimaailma ja kukkasten 
auki poksahtaminen, se on ollut 
koskettavaa, Nordman kuvailee.

Myös Sinkkonen käsittelee 

taiteessaan isoja teemoja, kuten 
tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuut-
ta. Teemoihin lukeutuvat myös 
ympäristö ja ihmisten vaikutuk-
set siihen.

Residenssijaksolla Sinkkonen on 
tehnyt ryijyjä karjalaisen mum-
monsa pula-ajan tyylillä. Taiteilija 
muisteli, miten mummo teki ryi-
jyjä. Työstäessä hänelle tuli nostal-
ginen olo mummolan tuoksuisista 
tekstiileistä.

– Vaateteollisuus on yksi pahin 
ympäristön kuormittajista samoin 
kuin osta, heitä pois, osta uutta 
-kulutustyyli. 

 Hän käyttääkin kierrätettyjä 
omia ja lähipiirin vanhoja vaat-
teita. Taiteilija kuvailee, että ryijystä 
tulee monikerroksinen, sillä niihin 
kietoutuvat käytettyjen vaattei-
den sekä niiden omistajien tarinat. 
Ryijyjä hän yhdistää redisenssiai-
kana valmistuneiden metalliteos-
ten kanssa.

Eeva-Liisa Mannerin runot ovat 
Nordmanin tulkinnan mukaan 
ajankohtaisia ja luonnonläheisiä.

– Suomalaiselle luonto on ikään 
kuin kirkko. Tällaisena aikana on 
paljon ahneutta, ihmisten hyväk-
sikäyttöä ja luonnon rasittamista, 
taiteilija kuvailee.

Runot olivat Nordmanille räjäyt-
tävän vaikuttava kokemus. Hän 
halusi, että niitä voitaisi lukea 
laajemminkin. Mannerin pariin 
taiteilija päätyi alun perin, kun 
hänellä oli identiteettikriisi ja ystä-
vä suositteli runoilijaa. 

Nordman on työstänyt resi-
denssissä muutamia videoteoksia. 
Mannerin runoista ammentava 
teos valmistui tulevaa Manne-
rin 100-vuotisjuhlavuotta varten 
Manner-seuran juhlassa esitet-
täväksi. 

– Yhtäkkiä video vain tulikin, 
vaikka minulla olisi ollut vuosi 
aikaa.

Nordman tekee myös Torni-
installaatiota, johon kerää eri 
kielillä ihmisten kertomuksia 
siitä, miten ilmastonmuutos on 
vaikuttanut heidän elämäänsä. 
Taiteilija kertoo, että videolla on 
konkreettinen kanaverkosta tehty 
korkea torni.

Kuukauden Tohmajärvellä vietet-
tyään taiteilijat matkaavat omiin 
suuntiinsa.

Nordmanin mies on New Yor-
kissa. Taiteilija haluaisi hei-
näkuussa sinne, mutta toivoo 
pääsevänsä Suomeen vielä pian 
takaisin. Hän valmistelee New 
Yorkin maahanmuuttajabiennaa-
lia kesän aikana, mutta näyttelyn 
aikataulu on liukuva olosuhtei-
den vuoksi.

Sinkkonen puolestaan lähtee 
Turkuun, sillä hänellä on mon-
ta projektia päällekkäin. Seuraa-
vaksi on luvassa 1. heinäkuuta 
alkava yhteisötaideteosprojekti 
Kaipuu. Myöhemmin alkaa I See 
You -mediataideperformanssin 
tekeminen. 

– Haluaisin silti jäädä tänne, sillä 
täällä on niin ihanaa. En ole ikinä 
ollut näin rentoutunut. Täällä on 
myös ollut ihania kohtaamisia.

Nordman ja Sinkkonen suosit-
televat residenssiä vahvasti muil-
lekin taiteilijoille.

– En tiedä uskallanko suositel-
la, kun haluan itse tänne takaisin. 
Ehkä en kerro kenellekään, Sink-
konen naurahtaa. 

Residenssinhoitaja Kaisa Jus-
sila kertoo kuullensa muiltakin 
residenssitaiteilijoilta, että olisivat 
mielellään jääneet pidemmäksi-
kin aikaa.

– Tohmajärvellä on paljon mah-
dollisuuksia ja ihana ympäristö, 
Jussila sanoo.

Jussilan mukaan syksyllä alkaa 
seuraava haku residenssiin. Heinä-
kuussa sitä asuttavat vuorostaan 
helsinkiläiset säveltäjä, pianisti, 
kirjailija Eero Hämeenniemi sekä 
kuva- ja performanssitaiteilija Lii-
sa Haverila. 

”
Haluaisin silti 
jäädä tänne, sil-

lä täällä on niin iha-
naa. En ole ikinä ollut 
näin rentoutunut.
Johanna Sinkkonen

Johanna Sinkkonen esittelee teostaan Rajan tahrimat, jonka neon pinkki maali löytyi Japanista. 

Tietokirjallisuuden Warelius-palkinto ruokakirjailijalle ja tähtitieteilijälle
PALKINNOT Suomen tietokirjaili-
joiden Warelius-palkinnon saavat 
kirjailija Vivi-Ann Sjögren ja 
tähtitieteen emeritusprofessori 
Esko Valtaoja. Palkinnot ovat 
suuruudeltaan 12 000 euroa.

Sjögren on tunnettu erityi-

sesti ruokakirjoistaan sekä 
-kolumneistaan, joita julkaistiin 
Helsingin Sanomien Kuukausiliit-
teessä vuosien ajan. Lajityyppejä 
yhdistelevän Sjögrenin teoksia 
ovat muun muassa Vivi-Annin 
keittiössä ja Köyhän ritarin keit-

tokomero.
Esko Valtaoja on kirjoittanut 

lukuisia tietokirjoja erityisesti 
luonnontieteestä. Hän on tuonut 
tieteen kysymyksiä suuren ylei-
sön saataville. Valtaojan tuotan-
toa ovat esimerkiksi  Avaruudesta 

ja Kohti ikuisuutta.
Warelius-palkinto myönnetään 

vuosittain tietokirjailijalle, jolla on 
laaja ja korkealaatuinen tietote-
ostuotanto tai jolla on ollut mer-
kittävä vaikutus suomalaiseen 
tietokirjallisuuteen.

Mihin oikein 
menemme 
maailman mukana?

MERETE MAZZARELLA
Emmekö voisi elää sovussa?
Suom. Raija Rintamäki. Tammi 
2020, 288 s.

Pohjoismai-
sen kirjal-
lisuuden 
professori 
emerita Mere-
te Mazza-
rellan 
seurassa vir-
kistyy aina. 
Kirjallisesta 
tuotannostaan useita palkin-
toja saanut kirjailija tart-
tuu rohkeasti elämän ja ajan 
ilmiöihin. Hänen teoksensa 
ovat rohkaisseet ja lämmittä-
neet lukijoita jo kymmenien 
vuosien ajan. 

Tällä kertaa kohteena 
on nykyaika historiallisen 
perspektiivin valaisemana. 
Jo ensimmäinen luku ”Arki 
on analoginen” havahduttaa. 
Minkälaista on nykyinen työ-
elämä ja miten työt tehtiin 
ennen? Mihin kiihkomielistä 
uskontoa muistuttava digita-
lisaatio lopulta meidät joh-
taa? Nyt se on vienyt meiltä 
palvelut, työpaikat ja puhe-
linnumerot, joihin valittaa 
asioista.

Mazzarella viittaa Venä-
jän tuntijana tunnetun toi-
mittaja Anna-Lena Laurenin 
kirjoittamaan esseeseen. Lau-
ren kyseenalaistaa nykyme-
non, sillä se voi olla matka 
kohti ”uusbolševismia”, jos-
sa ”ehdoin tahdoin ummistaa 
silmänsä siltä, miten oma ide-
ologia toimii käytännössä”.

Teoksessa otetaan kantaa 
myös moniin muihin tämän 
päivän polttaviin kysymyksiin, 
kuten yhä voimistuvaan vas-
takkain asetteluun. Se nou-

seekin kirjan tärkeimmäksi 
teemaksi. Merete Mazzarel-
la kysyy muun muassa, miksi 
kotipaikkakunnalleen jää-
vää nuorta pidetään epäon-
nistuneena ja passiivisena. 
Maailmalle lähtevää taas 
onnistuneena, aktiivisena 
nuorena. Niin, miksi?

Pohdinnan alla ovat myös 
muun muassa pakolaiskrii-
si, elämän arvot, sosiaalinen 
media, julkisuus, ilmastokrii-
si ja kansallismielisyys. Kuin-
ka moni esimerkiksi huomaa 
nykyajassa väijyvän valvonta-
koneiston? Mihin kansalaisia 
houkutteleva kasvojen tun-
nistus pahimmillaan johtaa? 
Puhumattakaan siitä, miten 
”sosiaaliset mediat eivät pal-
vele pelkästään edistyksellisiä 
liikkeitä vaan myös sortoa, ja 
niitä käytetään järjestelmälli-
sesti vihan ja pelon lietsomi-
seen”.

Mazzarella näyttää asiat 
semmoisina kuin ne ovat ole-
matta kenenkään puolella. 
Kirjailijan katse on terävämpi 
ja laaja-alaisempi kuin julki-
sessa keskustelussa on totut-
tu ajattelemaan, sillä kaikki 
ei ehkä olekaan sellaista, 
miltä ensi alkuun näyttäisi. 
Paradoksit yllättävät ja hieno-
vireinen huumori virkistää.

Teoksella voisi toki olla pon-
nekkaampikin nimi, vaikka 
kysymys ”emmekö voisi elää 
sovussa” onkin ajankohtainen, 
varsinkin nyt koronakriisin 
pysähdyttämänä.
Rauha Kejonen

”
Paradoksit 
yllättävät ja 

hienovireinen huu-
mori virkistää.

Kirjat: Merete Mazzarella pohtii ajan 
ilmiöitä terävästi mutta asettumatta 
kenenkään puolelle.


