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”Katsoja siirtyy kuvan aikaan”* –  

Päivi Lempinen, taidegrafiikan käsityöläinen vinkkaa meidät liikkeelle 

 

Olemme tuttavia sukulaistemme liiton kautta. Olemme sisarpuolia, ei kuitenkaan verisukua. Elämme 

eri puolilla Suomea, olemme aina eläneet. Lempinen pyytää syksyllä 2012 minua kokoamaan 

Galleria G:n kuukaudentaiteilija -näyttelyn esittelyn 2013.   

 

Tämän esittelyn otsikko on taiteilijan muistiinmerkintä. Tulkitsen Lempisen taidetta väritekniikan 

käsityötaidon mestarin tekemäksi. Tänä keväänä matkustaminen tilassa – maisemassa, ajassa – 

veden, orientin kosteikkoalueiden kasvien ja toteavan perspektiivin mantereella sisältää vahvoja, 

mikäli mahdollista, entistäkin vankempia sävyjä.  

 

Kukapa nykyisin tietäisi yhtä työteliästä ja populaarista kuvakerronnasta irrallisempaa kuvataiteilijaa 

kuin Lempinen on. Kun ei ole keskiössä barrikadeilla (enää – taiteilijaetujärjestöissä), on vapaa, eikä 

tilivelvollinen kenellekään. Kun nyt saan tutustua taustoihin, minua ihmetyttää – ja lopulta ei 

kuitenkaan – vuosittaiset tarkat mutta vapaat assosioivat työsuunnitelmat. Kuparilevyjen kanssa 

työskentely on Lempisen mukaan fyysistä, raskasta ja samalla miellyttävää. Graafikko käyttää 

taloudellisesti kuparilaattoja, painovärejä, paperia. Grafiikan kaiverrusvaiheen peilikuvan kanssa 

työskentely tuntuu sopivan kurinalaiselta ja samalla riittävän sattumanvaraiselta. Näyttelyn teokset 

on valmistettu helmi-maaliskuussa 2013 ja tekniikka on akvatinta ja pehmeäpohjasyövytys kuparille. 

 

Lempisen teoksissa on pitkään ollut itsenäinen genre ”tilan, jossa luonto on läsnä” käsittelemiseksi. 

Välillä tila on tosin ollut tyhjä viitteistä luontoon. Lempisen stubat, talousrakennukset, voimalat ja 

ornamenttipintaiset rakennukset ovat meille totta. Ne esiintyvät usein pareittain tai ryhminä. Esitys 

muistuttaa vuoropuhelua. Kappaleet vaikuttavat muotoina toisiinsa, ja asetelmasta syntyy aina uusia 

assosiaatioita. Tila eli kuva-ala käytetään – vihjeiden antamiseen. Matka ajassa tai mantereilla, 

paimentolaisheimojen jäljillä tai vaikkapa Heikinheimon esiin nostamassa buddhalaisuuden 

kulttuurissa – sama rauha – mutta ”pinnan alla tapahtuu” -tuntumaa ei voi estää. Mikä on 

taideteoksessa kuvatun mittakaava? Ainakin niitä katsotaan etäältä, ulkopuolelta. Lempinen on 

maininnut ihailevansa Christoa, näkyvä puuttuminen tilallisuuteen, eli peittämisen avulla 

ilmaiseminen. Kappale on verhoiltu, teltta tai peitetty putkimaisia osia sisältävä kappale katsojaa 

arvuutellen.   

 

Sanotaan että rakennelma, rakennus saattaa olla / on ilmentymä ihmisestä. Lisäksi minut ohjataan 

sähkötekniikan kehityksen juurelle, havaitsemaan esiteolliset koneet ja tekniset kappaleet. 

Sähköistäminen antoi sysäyksen massatuotantoon ja sitä kautta teolliseen vallankumoukseen. Suuri 

innostus tuotti tuloksia erilaisten ratkaisujen muodossa, laitteita, jotka eivät aina olleet 

käyttökelpoisia. Lempinen puhuu usein lisäksi vedenpaisumuksesta. Kuvasto on mielestäni ennen 

pitkää myös kuin ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos lisää kuivuutta ja toisaalta rankkasateita ja 

tulvia. Lähdevuori kirjoittaa 2009: Vaikutukset ulottuvat ympäristön lisäksi koko yhteiskuntaan. 

Myöskään veden merkitystä ei ole otettu riittävästi huomioon ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 

Vedeltä paljastuvat maat ovat häkellyttäviä. 

 

Hänen kuvansa ovat oman todellisuuden luomista omassa vapaassa kontekstissa – mutta osallistuvaa 

se on. Joskus puhuttiin taiteen kantaaottavasta sanomasta. Lempisen taide on keskustelevaa, ja 

osallistuvaa tavalla jota taiteilija ei varsinaisesti korosta. Jos et seuraa, et tiedä mistä tässä on puhe. 

Näin puhe lienee ollut Lempisen teoksissa aina läsnä. Haastavuudenko takia, mitään ei helpolla 

tarvitse saada. Esikoistytär on kuin isänsä, joka oli minun todellisuudessani talon rakentaja ja metsän 

keskellä elävä kaikelle puoluepolitiikalle virnuileva itsenäinen maanviljelijä 1980-luvun Limingassa.   

 

 

 



Ollessani tammikuussa 2013 seminaarissa, jonka teemana oli paikallisuuden merkitys kuvataiteessa,  

mietin Lempisen taidetta paikan näkökulmasta minun kotikaupungissani Oulussa, salissa keskellä 

luentoa kuuntelevaa yleisöä ajatuksiani kirjaten. Nuoruudessani, 17-vuotiaasta eteenpäin, minulle oli 

totta ja perustavaa laatua kasvu tiloissa jossa oli Lempisen kuvia. Kodin seinälle ilmestyi teos 

katoksesta veden päällä. Tämä on vedos vuodelta 1980. Koin teoksen kahtalaisesti, jonkin uhkaavan 

kuvauksesta huolimatta nimenomaan kuvauksena suojasta. 

 

Itse näin veden taideteoksessa aina mereksi, Limingassa kasvaneena. Jokin siinä meressä oli, ehkä 

Päiville: Lempisen äidin sisaren mökkiranta Lumijoen Varjakassa, tai / ja ehkä Helsingin vedet ja 

rannat. Sateessa, sumussa meren yllä tai suojassa, on aina paikka jossa olla – tapahtuipa mitä tahansa. 

Absurdi siinä mielessä että meren yllä ei voi kokea suojaa, kukapa veden päällä kävelisi paitsi….  

 - Veteen, siihen uppoaa. Suoja, katos on lohdullinen, se on paikka jota ei ole. Veden päällä vain 

aineeton voi hakea suojaksi katoksen. Katos on kuin purje. Se on vakaa, se on olemassa. Sininen väri 

on aikajaksolle tyypillinen, olen ottanut se synkkänä .. tai päivästä riippuen välillä myös 

lohdullisena.  

 

Lempinen lähti Helsinkiin jo ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Hän opiskeli Vapaassa taidekoulussa, 

siirtyi TAIKiin, ja myöhemmin Kuvataideakatemiaan. Hän on opiskellut niissä kaikissa, osassa 

opettanut. Työhuonetyö Outi Heiskasen kanssa oli merkittävää sisäänajoa alalle. Vuosikymmenien 

Kaskipuron vaikutus näkyy suomalaisessa taidegrafiikassa, eniten ehkä katsojan silmässä. Kuten jo 

10 vuotta, Lempinen menee aamulla töihin – keittiöstä studioon – Myllypuron taiteilijayhteisössä. 

Järjestelmällinen työskentely on tuottanut teknisen taitavuuden. Työskentelytilassa on hyvä valo-

olosuhde ja sen muoto on ajaton ja studiomainen. Valo tilaan tulee seinän yläosasta isoista 

ikkunoista. Työjaksot keskeytyvät kesäkaudella perinnetalon kunnostusjaksoihin ja 

perinnehuonekalujen kunnostukseen. 

 

Luvan saatuani haluan liittää tekstini työsuunnitelman, koska se puhuu omalla äänellään.   

 

Päivi Kyllönen-Kunnas  
FM, Taidekonservaattori, AMK,  

Taiteen tohtori jatko-opiskelija, Aalto yliopisto, Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu  
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Työsuunnitelma 

 

Jatkan graafisia kokeiluja ja tekniikan hiomista seuraavaa yksityisnäyttelyä varten. Teen 
värigrafiikkaa; akvatinta- ja pehmeäpohja syövytyksiä kuparille. Kehittelen vesi- ja 
kasviaihetta sekä maisemassa että rakennusten pintaornamenttina. Käytän sattumia 
kontrastina hyvin tiukasti syövytetyille muodoille, niin kuin luonto on ihmisen rakentamalle 
ympäristölle.  

 

Aiheenani on ollut vuodesta 1979 alkaen Vanhan Testamentin ja Koraanin 
vedenpaisumustarina; rankkasateet, tuhotulvat, meret ja jälleenrakennus. Tälläkin hetkellä 
40 % ihmiskunnasta asuu alle 100 km etäisyydellä meristä. Töissäni käsittelen sitä miten 
ihminen rakentaa eri puolilla maailmaa ja sopeutuu paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin.  

 

Erilaiset perspektiivijärjestelmät kiinnostavat minua, aikaperspektiivi mukaan lukien. Haluan 
kuvistani välittyvän sellaisen tunnelman, että ne voivat tapahtua tulevaisuudessa tai 
menneisyydessä. Ne ovat yhtä aikaa ennustuksia ja perimätietoa. 

 

Työskentelen Myllypuron ateljeetalosäätiön tilassa, jossa minulla on syväpainoprässi ja 
muut grafiikan välineet. Järjestän yksityisnäyttelyitä säännöllisesti kolmen vuoden välein 
Helsingissä ja muissa maamme kaupungeissa. Osallistun myös yhteis- ja 
ryhmänäyttelyihin.  

 

 

Päivi Lempinen  

Helsinki 6.1.2013 
 


