
 

 

 

ELINA MERENMIES 
 
Versoja ja halkeamia 
 
8.8.–1.9.2019 
 
 
Aika itkeä 
ja aika nauraa, 
aika on valittaa 
ja aika tanssia. 
– Saarnaaja 3:4 
 
 
Elina Merenmies (s. 1967) on taidemaalari ja piirtäjä, jonka kunnioitus kuvataiteen traditiota, tekniikkaa 
ja materiaaleja kohtaan leikkaa läpi hänen tuotantonsa. Vahvaan ammattitaitoon kuuluu sekä tradition 
tuntemus että näiden perinteiden rikkominen, mikä tarkoittaa Merenmiehelle työskentelyn vapautta ja tekee 
hänestä erityislaatuisen nykytaiteilijan. Merenmiehen öljy- ja temperamaalaukset sekä muste- ja 
väriliitupiirrokset käsintehdylle paperille on toteutettu hienostuneesti, kädenjäljellä, joka on yhtä aikaa 
tarkka ja vapautunut.  
 
Merenmiehen teosten ytimessä yhdistyy merkitysten, tunteiden ja toistuvien aiheiden moninainen 
kerrostunut kirjo. Taiteilijan laajamittainen tuotanto muodostaa uniikin ja mystisen universumin, jossa 
kiehtovat hahmot sukeltavat metsien syvyyksiin, kaivautuvat turvaan maan alle tai nousevat pilvien 
korkeuksiin. Komiikka ja tragedia, pelko ja lohtu sekä toivo ja toivottomuus sekoittuvat sopusoinnussa 
toisiinsa. Inhimillinen ymmärrys ja herkkyys elämän kompleksisuutta kohtaan on vahvasti läsnä. 
Merenmiehen teoksia voi lähestyä portteina hiljaisuuteen ja ihmisyyden perimmäiseen olemukseen. 
 
Versoja ja halkeamia -näyttely jatkaa Merenmiehelle keskeisten teemojen käsittelyä, kuten metsä, taivas ja 
pilvet. Lisäksi taidehistoria, historia, kirjallisuus ja uskonto ovat taiteilijalle tärkeitä inspiraation lähteitä. 
Aiheiden valinnassa hän ei kuitenkaan päästä itseään helpolla, sillä kiertotie on paljon kiinnostavampi 
kuin suora eteneminen. Merenmies haastaa itseään työskennellessään ja teoksen valmistuminen voi olla 
pitkäkestoinen sisäinen prosessi. Merenmiehelle on tärkeää odottaa oikeaa hetkeä, jotta tietää milloin 
edetä. Toisinaan maalaus saattaa odottaa jopa kolmattakymmentä vuotta lopullista muotoaan. 
 
Elina Merenmiehen teoksia sisältyy merkittävien kotimaisten julkisten ja yksityisten kokoelmien lisäksi 
useiden pohjoismaisten taidemuseoiden, kuten Arken Museum for Moderne Kunstin ja Uppsalan 
taidemuseon, kokoelmiin sekä niin eurooppalaisiin kuin amerikkalaisiinkin yksityiskokoelmiin. 
Merenmiehen töitä on nähty viime vuosina yksityisnäyttelyissä Helsingin Taidehallissa (2012) ja Nordiska 
Akvarellmuseetissa (2010), sekä ryhmänäyttelyissä Kuopion taidemuseossa (2018–2019), Norrköpingin 
taidemuseossa (2017–2018), Helsingin taidemuseo HAMissa (2017) ja Galerie Mikael Andersenissa 
Kööpenhaminassa (2016). 
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Hanna Saarikosken (s. 1978) työskentelyssä piirustus ja maalaus yhdistyy videoon, installaatioon ja 
performanssiin omintakeisella ja monikerroksisella tavalla. Videoteoksessa ”C” mustaan hiilestä tehtyyn 
asuun pukeutunut hahmo kulkee valkoisessa tilassa ympyränomaista reittiä, jättäen keveitä jälkiä 
valkoiseen paperiin. Hauras, käsintehty hiilipuku peittää figuurin kauttaaltaan.  
 
Puvun valmistusmateriaali, piirustushiili, valmistetaan lehtipuun oksia kuumentamalla lähes hapettomassa 
tilassa niin, etteivät ne kunnolla pala, vaan hiiltyvät. Se on siis lähes loppuun poltettua ainesta. Materiaali 
kytkeytyy monin tavoin ympäristöömme ja historiaan, hiilen kiertokulku on olennainen osa maapallon 
ekosysteemiä.  
 
Hauraudestaan huolimatta hiili jättää vahvojakin jälkiä, herättää katsojassa monenlaisia tunteita ja  
taipuu teoksessa moneksi. Saarikosken videoteoksessa piirtäminen, jäljen jättäminen ja figuurin 
konkreettinen kiertokulku saavat tapahtumallisen muodon: hiilenpätkistä ommeltu asu rahisee ja kilisee 
hahmon päällä, joka on kuin liikkuva piirros, samanaikaisesti merkillinen, yllättävä ja lempeä. 
 
Somerniemellä ja Helsingissä asuva ja työskentelevä Hanna Saarikoski on valmistunut 
Kuvataideakatemiasta vuonna 2008. Hänen teoksiaan on mm. Nykytaiteen museo Kiasman ja 
Saastamoisen säätiön kokoelmissa. Viime vuosina Saarikoski on pitänyt yksityisnäyttelyt mm. ArtTag 
Galleryssä (2018) ja Forum Boxissa (2014), osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin ja 
performanssifestivaaleihin Suomessa ja ulkomailla, mm. New Performance Turku (2018) ja Almost 
Cinema Festival, Kunstcentrum Vooruit, Gent (2012).   
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