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Karakteristiskt för Silja Rantanen (f. 1955) har under hela hennes karriär varit att inte fastna i motiv och 
tekniker som hon anser sig ha lyckats med, utan i stället fortsätta framåt mot nästa synvinkel, approach och 
utmaning. Hon är orädd. Då det gäller konst agerar Silja Rantanen endast på egna villkor, gör inga 
kompromisser, vandrar på otrampade stigar. 
 
Då Silja berättade för mig att hon börjar göra mosaik i stället för oljemålningar blev jag lätt chockerad. 
Ska hon överge måleriet, allt det hon är så skicklig på och som vi beundrar och älskar? Nej, helt säker 
inte! Det är underbart att ha fel! 
 
Då hon övergick till smaltomosaik som material i sina verk var det inget sidospår hon tog in på, det var ett 
huvudstråk belagt med mosaik och format under 6 000 år, ett stråk som leder från Mesopotamien via 
Grekland, Rom och Bysans ända till modernismen. Och måleriet gav hon ingalunda upp, för dessa verk – 
låt vara att de består av glas fäst i murbruk – är målningar! 
 
Verken skimrar av ljus och färg, såsom målningar gör när de är som underbarast. De må sakna penseldrag, 
men spåren av händers arbete är uppenbara. Rantanen säger själv att det inte går att anlita en medhjälpare 
i arbetet med dessa verk, hon måste absolut göra allt själv. Varje tessera, mosaikbit, dess storlek, form och 
placering måste begrundas noggrant, helheten och detaljerna måste gestaltas simultant. Och resultatet kan 
inte utan orimlig möda rättas till i efterskott. 
 
Som vanligt då vi talar om Silja Rantanen är verken alltigenom föreställande och alltigenom abstrakta. I 
många verk återvänder hon till sitt Venedig och avbildar husfasadernas avspeglingar på kanalernas yta. 
Liksom hos Monet visar många verk samma vy i olika belysningar. Silja Rantanen har alltid varit intresserad 
av den mänskliga kulturen och endast sällan, om någonsin, hämtat sina motiv från naturen. Också vad 
gäller motivvalen är de nya verken landvinningar: i dessa smaltomosaiker får vi beskåda bland annat en 
stubbåker, en äng med vivor och ett nytt gräs med röda blommor – samtliga himmelskt vackra. 
 
Ett av ledmotiven i Silja Rantanens konstnärliga arbete är att integrera konsten i arkitekturen, och hon har 
fått många beställningar på offentliga konstverk från Finland, Sverige och Tyskland. Mosaikverk ses nästan 
alltid som en del av arkitekturen, vilket säkert är en bidragande orsak till Rantanens intresse för den 
konstformen. 
 
Silja Rantanen hör till våra mest ansedda konstnärer. Hon har tilldelats flera betydande konstpris samt 
Finlands Lejons kommendörstecken och Pro Finlandia-medaljen. Hon har representerat Finland på 
Venedigbiennalen, hon har varit Årets Konstnär vid Helsingfors Festspel, konstnärsprofessor och har arbetat 
som professor på såväl Kungliga Konsthögskolan i Stockholm som Bildkonstakademin i Helsingfors. År 
2011 ordnade Sara Hildéns konstmuseum en retrospektiv utställning av Silja Rantanens konst. Hon 
disputerade i bildkonst vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2014. 
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