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Päivi Takala (s. 1970) jatkaa näyttelyssä Birdlife työskentelyään maalauksen dekonstruktion parissa. 
Teoksissa hillitty, kerroksellinen maalausjälki yhdistyy rakennustyömaalta tuotujen materiaalien 
karheuteen. Maalauksista irti sahatut ja betonilla toisiin teoksiin kiinnitetyt siirrännäiset tekevät näkyväksi 
ihmisen hallinnan tarpeen suhteessa ympäristöönsä, ja kiinnittävät huomion maalauksen luonteen ja 
aineellisuuden pohtimiseen. 

Takalalle maalaukset ovat paitsi taideobjekteja, myös itsessään hyödynnettävää raakamateriaalia uusia 
teoksia ja uutta kontekstia varten. Taiteilija itse puhuu uuden käyttötarkoituksen maalaamisesta. 
Maalauksista sähkösahalla irrotetut linnut on hurjimmillaan murskattu soraksi betonin sisään, rattaiksi 
koneistoon tai rakennusmateriaaliksi portaisiin. Alkuperäisestä ympäristöstään siirretyt kuvat ja niiden 
jättämät aukot on tilkitty betonilla, joka samanaikaisesti sulautuu maalauksen pintaan ja muodostaa siihen 
särön, puskee reunojen yli. 
 
Päivi Takalan aiemmista teoksista tutut taustakankaat ja dioraamat ovat nyt saaneet tyhjälle lavallensa 
esiintyjät. Näyttämölle on siirretty kuvia linnuista, huonekasvit risteytetty luonnossa esiintyviin. 
Renessanssitaivaalle tai ideaalimaisemaan betonilla kiinnitetyt linnut eivät teoksissa edusta vapautta, 
vaan tuntuvat kesken lennon jähmettyneinä ornamentteina, kuvina kuvista, pikemminkin heijastavan omia 
mielikuviamme, jotka on maalauksissa sementoitu lopullisesti paikoilleen. Arkistomaisesti aseteltujen 
lintukuvien rivistöistä voi löytää kaikuja inhimillisestä kaipuusta kontrolliin ympäröivän kaaoksen keskellä, 
tarpeesta luokitella ja jäsennellä luonnonkappaleet kuviksi, ja tähän sisältyvästä vallankäytöstä. 
 
Pehmeän maalausjäljen ja sahatun, betonilla käsitellyn, rosoisen pinnan välille syntyvä kontrasti tuo 
näkyviin taiteilijan maalausprosessin. Betonin käyttäminen ei Takalalle ole interventio maalaamiseen, 
vaan siveltimenvetojen luonnollinen jatke --- hän maalaa betonilla. Maalauspinnan käsittely nostaa 
toisaalta konkreettisesti esiin myös maalauksen materiaalisuuden. Alun perin taidolla ja pieteetillä 
maalatun teoksen kovakourainen käsittely herättää pohtimaan maalauksen koskemattomuutta: miksi 
”pelkän” maalatun pinnan --- kuvan --- sahaaminen tuntuu väkivaltaiselta? Betoniportaisiin valettu 
lintumurska saa huomion kiinnittymään laajemmin myös materiaaleihin ympärillämme: mistä ympäröivä 
maailmamme rakentuu ja miten me siihen suhtaudumme. 
 
Päivi Takalan teoksia sisältyy merkittäviin julkisiin kokoelmiin, kuten Helsingin taidemuseon, Nykytaiteen 
museo Kiasman, Saastamoisen säätiön, Sara Hildénin taidemuseon ja Malmön taidemuseon kokoelmiin 
sekä yksityiskokoelmiin Suomessa ja ulkomailla. Takalan teoksia on nähty viime vuosina useissa 
ryhmänäyttelyissä, mm. EMMAssa (2020---21), Rovaniemen taidemuseo Korundissa (2019), Exhibition 
Laboratoryssa (2018), Aboa Vetus & Ars Nova -museossa (2017---18), sekä Galleri Thomas Wallnerissa 
(2014 ja 2013). Hänen edellinen yksityisnäyttelynsä Galerie Anhavassa oli vuonna 2018. Takala on 
toiminut Taideyliopiston Kuvataideakatemian maalaustaiteen lehtorina vuodesta 2014. 
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