
 

- graafisia installaatioita ja ulkoilmamaalausta 

TIINA VAINIO 

 

Tiina Vainio on toteuttanut useimmat maalauksensa ulkona kohteen äärellä esim. tehden metsässä 
suurikokoisia maalauksia aiheena naava. Hän on myös tuonut luonnonelementit sisälle työhuoneelleen 
grafiikan prässien, valopöytien ja seulojen ääreen. Kolmiulotteisissa grafiikan installaatioissaan hän on 
hyödyntänyt köynnöskasvien kiharaisia muotoja ja kirjanpainajatoukkien kaivertamia ornamentaalisia 
kuvioita puunrungoissa käyttäen kaarnaa suoraan puupiirroksen painolaattana. Myös muurahaiset ovat 
osallistuneet taiteen tekoon: hän on toteuttanut teoksensa yhteistyössä muurahaisten kanssa tallentaen 
niiden reittejä akryyliteoksiinsa. 
 
Vainio tulkitsee ulkoilmamaalausta ja ulkoilmatyöskentelyä laajasti, leikkisästikin ja kommunikoin sen 
tradition kanssa, mitä Plein Air voi olla nykytaiteessa niin teoksen aiheen kuin tekotavankin suhteen. Hän 
miettii, 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. 
 
” Arkielämässä moni meistä on läsnä fyysisesti, mutta ajatuksen tasolla muualla. Maalauksissani tutkin 
täydellistä läsnäoloa nyt-hetkessä ja yhteyden saamista luontoon. ” 
 
Vainio on laittanut itsensä likoon kokonaisvaltaisesti: hän on mm. yöpynyt ulkona maalauspaikallaan 
saadakseen paremman kontaktin kohteeseensa. Vainio pohtii myös kysymystä kesytetyistä, kontrolloiduista 
kasveista verrattuna ”villeihin” kasveihin. Näyttelyssä esiintyvä joka kodin villiviini leviää, kietoutuu, valtaa 
alaa lattiasta kattoon. Kahlehdittu luonto ottaa haltuunsa. Luonnossa kasvit viestivät toisilleen, opimmeko 
me ihmiset kommunikoimaan kasvien kanssa? 
 
---- 
 
Turussa asuva TIINA VAINIO on työskennellyt laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä tehden mm. lavastuksia ja 
yhteisötaidetta perinteisten kuvataiteen työskentelytapojen ohella. 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 toiminut mm. Titanik-
galleriaa ylläpitävän Arte ry:n puheenjohtaja. Vainio on koulutukseltaan kuvataiteilija, taidepedagogi ja juristi. Hänellä 
on laaja kokemus yhteistyöstä erilaisten tahojen kanssa ja hän toimii mielellään kokeellisissa ja eri aloja yhdistävissä 
projekteissa. 


