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Päivi Takala (f. 1970) fortsätter på sin utställning Birdlife att dekonstruera målningen. Verkens diskreta, 
skiktade måleri kombineras med grova material från byggarbetsplatser. Transplantat som sågats loss 
från målningarna och fästs med betong i andra verk synliggör människans behov av att kontrollera sin 
omgivning samtidigt som de väcker tankar kring målningens natur och materialitet. 

För Takala är målningarna förutom konstobjekt också i sig användbart råmaterial till nya verk och nya 
kontexter. Själv talar hon om att måla ett nytt användningssyfte. Fåglarna som med elektrisk såg lösgjorts 
har i de vildaste fallen krossats till grus i betongen, till kugghjul i ett maskineri eller till byggnadsmaterial 
i trappor. Bilderna som överförts från sin ursprungliga omgivning och de luckor de lämnat efter sig är 
tätade med betong som samtidigt smälter in i målningens yta och bildar en spricka i den, väller över 
kanterna. 

De bakgrundstextiler och dioramor vi sett i Takalas tidigare verk har nu fått aktörer på sin tomma arena. 
På scenen syns bilder av fåglar, rumsväxter har korsats med vilda växter. Fåglar som fästs med betong 
på en renässanshimmel eller i ett idealiserat landskap representerar inte friheten utan framstår som 
ornament som stelnat i flykten, bilder av bilder som snarare reflekterar våra egna föreställningar och 
associationer som målningarna slutgiltigt cementerar. I fågelbilderna, arkivmässigt arrangerade i räta 
led, kan vi höra ekon av människans längtan efter kontroll i ett omgivande kaos, av behovet att analysera 
och klassificera naturliga element som bilder och av det maktbruk som det inbegriper. 

Kontrasten mellan den mjuka penselföringen och den betongbehandlade skrovliga och sågade ytan 
synliggör konstnärens målarprocess. Att använda betong är för Takala inte en intervention i måleriet, 
utan en naturlig förlängning av penseldragen – hon målar med betong. Bearbetningen av den målade 
ytan konkretiserar å andra sidan också målningens materialitet. Den hårdföra bearbetningen av en 
målning som ursprungligen målats med skicklighet och pietet väcker tankar kring målningens 
okränkbarhet: varför känns det som våld att såga någonting som ”bara” är en målad yta, en bild? Rester 
av en krossad fågel ingjuten i en betongtrappa får oss att i vidare bemärkelse fästa uppmärksamhet 
också vid de material som omger oss: av vad är vår omvärld byggd, hur förhåller vi oss till den? 
 
Päivi Takalas verk ingår i betydande offentliga samlingar, såsom Helsingfors konstmuseums, Museet för 
nutidskonst Kiasmas, Saastamoinenstiftelsens, Sara Hildéns konstmuseums och Malmö konstmuseums 
samlingar samt i privata samlingar både i Finland och andra länder. Under de senaste åren har Takalas 
verk visats på flera grupputställningar på bl.a. EMMA (2020–2021), Rovaniemi konstmuseum (2019), 
Exhibition Laboratory (2018), Aboa Vetus & Ars Nova (2017–2018) samt Galleri Thomas Wallner 
(2014 och 2013). Sin föregående separatutställning på Galerie Anhava hade hon 2018. Takala är 
sedan 2014 lektor i måleri vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. 
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