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JOKI
07.06.2019 – 11.08.2019
Porin taidemuseo, luentosali, 2krs.
Taiteilijat: Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla
Kokemäenjoki virtaa 121 km sisämaasta päätyen Porin suistoalueelle ennen kuin laskee Itämereen.
Jokilaakson maisema, siihen kiinnittyvät identiteetit ja yhteisöllisyys ovat olleet keskeistä sisältöä Turun
yliopiston kaksivuotisessa Kokkeli‐hankkeessa. Kulttuurikartoitusten myötä on syntynyt uutta tietoa joen
merkityksistä ja jokikansalaisuuden kokemuksista. Näyttely avaa viisi näkökulmaa joen maisema‐arvoihin ja
maisemansuojeluun sekä tuo esille tutkimustietoa.
Näyttelyn taiteilijat Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla ovat käsitelleet
veteen, jokeen ja Kokemäenjoen maisemiin liittyviä teemoja jo pitkään. Näyttely on yksi uusi säie joen
historiassa ja se päivittää taiteen keinoin ekologisia ja kulttuurisia kerrostumia porilaisessa ja
satakuntalaisessa ympäristössä.
Yhteistyössä Turun yliopisto Maisematutkimuksen oppiaine
Tervetuloa näyttelyn avajaisiin perjantaina 7.6. klo 17.
Avaussanat Kokkeli‐hankkeen johtaja ja Turun yliopiston
maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen.
Luentosali, 2 krs.
KOKKELI on Koneen Säätiön rahoittama kaksivuotinen taidetutkimus‐hanke, jonka tarkoituksena on
kehittää keinoja, joilla asukkaat saadaan mielekkäällä tavalla paremmin osallisiksi kulttuuriympäristöjen
suojeluun, osana asukkaiden toimintaympäristöiden yhteiskehittämistä ja ‐suunnittelua Satakunnan
Kokemäenjokilaaksossa.
Kulttuurikartoitukset on toteutettu kuudella erilaisella maisema‐alueella, jotka edustivat pääosin
satakuntalaista maanviljelys‐, kylä‐, sekä kaupunkien lähimaaseutua. Huomionarvoista on, että yhteisön
sekä maiseman kulttuurisia piirteitä hallitsee jonkinlainen muutos, joka näkyy mm. asukkaiden ja sitä
myöden elämäntapojen vaihtuvuudessa, perinteiden henkiin herättämisen tarpeessa sekä vuoropuhelusta
uusien ja väistymässä olevien kulttuuristen piirteiden osalta.
Jan Eerala on porilainen kuvataiteilija, jonka tuotannolle on ominaista luonnon ja ihmistoiminnan väliset suhteet,
usein lievällä ironialla tai huumorilla maustettuina. Hänen työskentelynsä alkupuolella valokuva oli pääasiallinen
ilmaisun väline, laajentuen ajan myötä elävään kuvaan ja ääneen. Eeralan voi bongata Tukkijuovalta soutamassa
narisevalla ruuhella tai kaupungin jokisillan kupeesta äänittämässä joen ja liikenteen yhteiseloa.
Kuvataiteilija Mollu Heino on työskennellyt Turun yliopiston Kokkeli‐hankkeessa taiteilija‐tutkijana 2018‐2019. Tässä
näyttelyssä Heino nostaa esiin joen, josta voi havaita hankkeen kohdealueet ja tutkija Vuokko Kemppi‐Vienolan
kanssa kartoitetut alueet ja yhteisöt.
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Kuvataiteilija Henry Merimaa on vuosien varrella tehnyt useita ympäristöön, jokiin ja veteen liittyviä taideteoksia.
Eurajoen veden laadun pitkäaikainen huonontuminen ja Kokemäenjoen nikkelipäästö olivat vaikutteina näille
teoksille. Viime keväänä Merimaa keräsi vesinäytteet kahdeksan Kokemäenjokea ylittävän ison sillan paikkeilta, joissa
hän myös videokuvasi jokea alajuoksun suuntaan.
Veijo Setälä on porilainen kuvanveistäjä, joka käyttää materiaaleinaan mm. terästä, puuta, muoveja ja erilaisia
kierrätysmateriaaleja. Näyttelyn teos on leikkimielinen veneretki Kokemäenjoen suistossa. Kuvasarjassa on
yksityiskohtia joenrantojen kirjaimellisesti pienistä nähtävyyksistä, elämän ja eläinten jättämistä jäljistä. Jokaisella
kuvausretkellä on löytynyt jotain hämmentävää, joka ei varsinaisesti jokiluontoon kuuluisi. Luonnossaliikkujalle paras
nähtävyys onkin se, ettei ole mitään ylimääräistä nähtävää.
Valokuvataiteilija Titta Valla työskentelee hidastempoisesti neulanreikäkameroilla ja valottaa edelleen filmiä. Hän
hengittää kameran kanssa, ja kuvat ovat usein pehmeän unenomaisia. Tärkeäksi hän kokee ihmisten ja luonnon
myötätuntoisen kohtaamisen ilman kiirettä. Vallan työskentelyssä korostuu mahdollisuus kauneuteen, mielikuviin ja
unelmiin.
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