"KORKI"
Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova 2014-2015

"Dom na Nabereznoi"- PskovArt yhdistyksen galleria ja ateljeetilat Pihkovassa

Riitta Kopra ja Pilvi Ojala osallistuivat Ars-Häme ry:n taiteilijajäseninä Suomalais-venäläiseen
kulttuurifoorumiin Novgorodissa 23.-24.9.2013. Ars-Häme ry oli valinnut mahdolliseksi
yhteistyökumppanikseen kulttuurihankkeiden joukosta pihkovalaisen PskovART -taiteilijayhdistyksen. Sen
toiminta vastasi kuvauksen perusteella Ars-Häme ry:n omaa toimintaa: molemmat ylläpitävät galleriaa,
tarjoavat työskentelytiloja taiteilijoille ja järjestävät erilaisia taideprojekteja. Kulttuurifoorumissa
yhdistysten taiteilijat tapasivat toisensa ja ilmaisivat halunsa lähteä rakentamaan näyttely-yhteistyötä.
Sovittiin, että suomalaiset taiteilijat pitävät näyttelyn Pihkovassa PskovART-galleriassa kesä-heinäkuussa
2014 ja venäläiset taiteilijat Hämeenlinnassa GalleriaKONEessa kesä-heinäkuussa 2015.
Venäläinen osapuoli ehdotti näyttelyille teemaa ”Kuoret” (ven.Korki, mon.Korka). Aihe tarjosi kiinnostavan
näkökulman antaen taiteen monimuotoisuudelle tilaa, vaikka taiteilijan näkökulmasta valmis teema olisi
saattanut tuntua myös rajoittavalta tekijältä. Teeman voi tulkita sekä konkreettisesti että hieman
käsitteellisemmin: "Korka/Korki" tarkoittaa muun muassa maan kuorta, hedelmän tai leivän kuorta ja kirjan
kansia; toisaalta sanaa "Korki" voidaan tulkita abstraktimmin esimerkiksi käsitteiden, pinta-syvyys, aitojäljitelmä, sisäinen-ulkoinen, näkyvä-näkymätön, kautta.
Näyttelyvaihdon ensimmäinen osa toteutui Pihkovassa 26.7.-18.7.2014. Suomalaiset olivat työskennelleet
"Korki"-teeman parissa kevään 2014 ajan ja näyttelyyn piti alkuperäisen suunnitelman mukaan osallistua 10
taiteilijaa(Kirsi Jokelainen, Johannes Kangas, Riitta Kopra, Pekka Kröger, Tuija Lampinen, Salla Laurinolli,
Samuli Laurinolli, Tiina Nevalainen, Pilvi Ojala ja Anssi Taulu). Koska teoskuljetuksen hinta osoittautui
liian korkeaksi, piti suunnitelmia muuttaa niin, että näyttely toteutettiin vasta pääosin paikan päällä
Pihkovassa.
Pihkovaan matkustivat näyttelyä rakentamaan: Riitta Kopra, Tuija Lampinen, Tiina Nevalainen ja Pilvi
Ojala. Heidän lisäkseen näyttelyssä oli esillä teoksia Kirsi Jokelaiselta, Johannes Kankaalta ja Salla
Laurinollilta. Matka alkoi laivalla Helsingistä Tallinnaan 22.6. Tallinnasta jatkettiin bussilla Pihkovaan,
jossa olitiin perillä maanantaina 23.6. iltapäivällä. Yhteistyökumppanit tapasivat toisensa ja
suomalaistaiteiljat pääsivät tutustumaan galleriatiloihin. Suomalaisten ja venäläisten keskusteluissa tulkkina
toimi paikallinen englanninopettaja, Olga.

Bussi Tallinnasta Pihkovaan

Olga

Tiistaina 24.6. ja keskiviikkona 25.6. rakennettiin näyttelyä niin, että kukin taiteilijoista työskenteli
itsenäisesti ja lopuksi teokset koottiin yhteen sekä päätettiin miten ja mihin ne ripustetaan.
Mukana oli myös akvarelleja Kirsi Jokelaiselta ja Johannes Kankaalta sekä Salla Laurinollin teosidea, joka
totutettiin paikan päällä ohjeiden mukaan.

Näyttelyn rakentamista, kuvissa Riitta Kopra ja Pilvi Ojala

Torstaina aamupäivä oli vapaata ja iltapäiväksi kokoonnuttiin gallerialle ennen avajaisten alkua. Taiteilijoita
valokuvattiin ja tarjoiluja asetettiin esille. Avajaiset alkoivat kello 16.00 paikallista aikaa ja ihmisiä saapui
paikalle runsaasti. Myös paikallistelevisio teki jutun näyttelystä ja haastatteli Riitta Kopraa
http://www.youtube.com/watch?v=omE_EHiMejc. Avajaisissa pidettiin puheita ja vastaanotto oli
positiivisen innostunut. Jotkut näyttelyvieraat uskaltautuivat kyselemään taiteilijoilta heidän
työskentelystäänkin.
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Avajaisten jälkeen suomalaistaiteilijat kuljetettiin taksilla maaseudulle tutustumaan noin 50 km päässä
sijaitsevaan Izborskin historialliseen kaupunkiin, jossa oli noin 1000 vuotta vanha linnoitus. Oppaana
toimivat Olga sekä kaksi PskovART- yhdistyksen jäsentä. Kaupunki on historiallisesti merkittävä, koska
kuten Pihkovakin se sijaitsee aivan rajan tuntumassa.

Izborsk

Perjantaina 26.6. Olga vei suomalaiset kierrokselle Pihkovan kremliin, jossa sijaitsee muun muassa komea
Pyhän kolminaisuuden katedraali. Tämän jälkeen jatkettiin matkaa keramiikkatehtaaseen PskovARTin
toiminnanjohtajan Irinan kanssa. Paikkaa esitteli sen taiteellinen johtaja. Perusteellisen esittelyn jälkeen
taiteilijat vietiin edelleen taidemuseoon, jossa tutustuttiin laajoihin ikonikokoelmiin sekä käytiin avajaisissa.
Tämän jälkeen suomalaiset pääsivät tutustumaan vielä naivisminäyttelyynkin.
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PskovART- yhdistyksen Irina Zbanova, Tuija Lampinen, Riitta Kopra ja Tiina Nevalainen

Mielenkiintoisen ja antoisan matkan jälkeen kotiinpaluu koitti 27.6. lauantaina bussilla Pihkova-Tallinna ja
laivalla Tallinna-Helsinki.
Kiitos kaikille tämän matkan mahdollistaneille tahoille!
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