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Kansainvälisessä Siirtymiä – Förskjutningar – Transisions -symposiumissa Unkarissa 
kesällä 2009 toisiinsa tutustuneita taiteilijoita yhdistää tutkiva asenne kuvataiteeseen ja 
kulttuuriperintöön. Ryhmän ensimmäinen näyttely oli kuluvan vuoden tammikuussa 
Galleria Mältinrannassa Tampereella, toinen avautuu toukokuussa Galleria Uusikuvassa 
Kotkassa. 

Näyttelyn otsikko Drift (engl.) – Ajelehtia – Drift (ruots.) viittaa liikkeeseen ja tahattomaan 
kulkeutumiseen, konkreettiseen tai kuvaannolliseen. Ajelehtija voi olla tuuliajaolla tai elää 
viettiensä vietävänä olematta kuitenkaan täysin ohjauskyvytön – kyseessä voi olla myös 
tietoinen etsintä, flow.

Duncan Butt Juvosen teokset koostuvat neljästä Turner’s Abattoirsin 
myynninedistämistuotteesta, joilla juhlistettiin iloisin värein yrityksen kuuluisimpia 
lihanjalostuslaitoksia. Mustemaalaukset kuvaavat hellästi laitosten toimivuutta, ja niissä on 
läsnä rauhoittava ja tuttu hymyilevä sika, jolla on yllään teurastajan esiliina Turner’s 
Abattoirsin logolla. Teokset tarkastelevat sitä, miten kuvat ja teksti voidaan leikata 
kontekstistaan, uudelleen työstää, ja jatkavat ajelehtimistaan uusiin tarkoituksiin. Ne 
kulkeutuvat tuonelaan, missä faktan ja fiktion raja on hämärää.

Sirpa Häkli teoksissa matkataan läpi taiteen tyylikausien ja taidehistoriallisten teemojen. 
Sarjan Selityksiä maalaukset kertovat, mistä modernistisista suuntauksista hän on 
tuotantonsa visuaaliset rakennuspalikat kerännyt. Thomas Munron teoksen Aesthetics and 
the Artist (1956) sivuille toteuttu sarja yhdistää taiteilijan (väistämättömän) ”subjektiiviset” 
kuvat ja estetiikan tutkimusalan (sovitut) ”objektiiviset” käsitteet. Osa kuvista on aiemmin 
toteutettujen maalausten käsitteellisiä toisintoja, osa ajelehtivia luonnoksia tuleville 
teoksille.  

Carita Mauryn mielenkiinnon kohteena on aistittavan todellisuuden läsnäolo ja sen 
kuvaaminen. Hän soveltaa teoksiinsa sekä abstraktia että esittävää kuvakieltä, jossa 
värien keskinäinen dialogi on merkityksellisessä asemassa. Mauryn teokset kuvaavat sitä, 
kuinka elämän virrassa ihmiset ajelehtivat kohtaamisiin ja jäähyväisiin, kantaen tästä 
muistoja joista syntyvät laulut heidän sisimmässään.

Panu Ollikainen kuvaa maalauksissaan ajan kulkua. "Aika pitää suuntansa ja soljuu 
eteenpäin. Jätän jälkiä matkanvarrelle, mutta unohdan niistä monet. Karttani pitää vaikka 
uudet tuulet purevat poskiin. Aistimukset herättelevät mieleeni vanhoja jälkiä. Pystyn 
löytämään paremmin perille. Ennakoin tulevaa. Vanha rapistuu ja uusi peittää alleen. Silti  
olen tässä ja nyt."


