
TIINA VAINIO  

”Naava”    12. – 30.5.2016  

ulkoilmamaalauksia  

Näyttelyni koostuu ulkona kohteen äärellä toteutetuista maalauksista ja muista 

teoksista.  ”Luonnonkauneutta pitää opiskella luonnossa. Siepata siitä hetken vaikutelma”, totesi Berndt 

Lindholm runsas vuosisata sitten. Toteutin kaikki maalaukseni ulkona, kohteen vieressä tallentaen 

hetken vaikutelman.  Arkielämässä moni meistä on läsnä fyysisesti, mutta ajatuksen tasolla muualla. 

Maalauksissani tutkin täydellistä läsnäoloa nyt-hetkessä ja yhteyden saamista luontoon.  

Maalausteni kohteena on mm. naava, uhanalainen jäkälälaji ja indikaattorikasvi, jonka levinnäisyys 

kertoo ilmanlaadusta. Grafiikan teoksissa olen puolestaan hyödyntänyt kirjanpainajatoukkien 

kaivertamia käytäviä puunrungoissa käyttäen niitä painolaattoina. Myös muurahaiset ovat osallistuneet 

taiteen tekoon: olen tallentanut niiden reittejä akryyliteoksiini.  

Tulkitsen ulkoilmamaalausta laajasti ja kommunikoin sen tradition kanssa, mitä Plein Air voi olla 

nykytaiteessa niin teoksen aiheen kuin tekotavankin suhteen. Mietin myös, millainen on maailmamme 

ja suhteemme luontoon verrattuna 1800-luvun lopun ulkoilmamaalareiden maailmaan. Auttaako tämän 

päivän luontokokemus pirstaleisen hektisen nykyarjen hahmottamista, ottaako se kantaa luonnon 

kestokykyyn ja rajallisuuteen vai hahmottaako se suomalaisuutta kuten 1800-luvun lopussa. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                        Tiina Vainio 

  

Turussa asuva TIINA VAINIO on työskennellyt laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä tehden perinteisten kuvataiteen 

työskentelytapojen ohella mm. lavastuksia, yhteisötaidetta ja puistojen suunnittelua.  Hän on pitänyt säännöllisesti 

yksityisnäyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomaillakin (Galleria G, TM-galleria, Galleria Katariina, Bronda, Mältinranta, 

Joella, Wäinö Aaltosen museo, Pietari, Tukholma jne.). Hänen teoksiaan on monissa merkittävissä kokoelmissa 

(Nykytaiteen museo KIASMA/valtio, Koneen Säätiö, Turun ja Tampereen kaupungit, Turun taidemuseo ym.).   

Vainio on tehnyt myös lukuisia julkisia taideteoksia, mm. Turkuun ja Raisioon. Vainio on aktiivinen taiteilijajärjestötasolla, 

hän on ollut mm. Taidemaalariliiton hallituksessa ja on toiminut aiemmin mm. Titanik-galleriaa ylläpitävän Arte ry:n 

puheenjohtajana. Hänellä on laaja kokemus yhteistyöstä erilaisten tahojen kanssa ja hän toimii mielellään kokeellisissa ja eri 

aloja yhdistävissä projekteissa.  

 Lisätietoja: Tiina Vainio  p.  044-9064 529            www.tiinavainio.fi  

 AVAJAISET  keskiviikkona 11.5. klo 18-20  

Avajaisissa esiintyvät Turun filharmonisen orkesterin muusikot: 

Jarmo Korhonen, dulcian 

Juhani Listo, luonnontrumpetti ja sinkki 

--  

Turun Taidegraafikot ry 

http://www.tiinavainio.fi/


GALLERIA JOELLA 

Läntinen Rantakatu 21 20100 Turku 

02-2329996    ttg@turun-taidegraafikot.fi 

avoinna: ma-pe 11-17, la 11-15, su 12-16 

www.turun-taidegraafikot.fi 

www.facebook.com/GalleriaJoella 
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