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Näyttelyn teemana on kaupunkikuvan muuttuminen, mm. keskustan läheisyydessä olevien 

teollisuusmiljöiden  katoaminen ja muuttuminen trendikkäiksi toimisto- ja asuinalueiksi. 

Nämä miljöömuutokset kuvaavat tämän hetken asenteita ja arvoja sekä yhteiskunnallisia 

muutoksia, mm. työnteon muotojen muuttumista. Joidenkin teosten muotokielessä on 

käytetty seteleissä ja kolikoissa esiintyvää ornamentiikkaa ja kuvakentän jakoa, myös 

maalausmateriaalit kertovat omaa tarinaansa,  maalauskankaana toimivat mm. käytöstä 

poistetut purjeet ja kuluneet räsymatot. 

 

Joella-gallerian ensimmäisen huoneen täyttävät nosturiaiheiset teokset, jotka  perustuvat Aurajoen 

rannalta 1940- ja -50 –luvuilla otettuihin valokuviin. Esillä on miehisiä nostureita kauniissa 

punertavassa iltaruskossa. Selkeärajaiset säännölliset metallirakenteet heijastuvat vedestä 

vapaampina, epäsäännöllisempinä muotoina, rakenteet ovat rikkoontuneet ja sekoittuneet. Teoksissa 

rinnastuu järjestelmällisyys, rationaalisuus ja veteen heijastuva toisenlainen kuva asiasta, 

pehmeämpi, aineeton, vähän hajonnut, yllättävä, mutta kuitenkin samalla saman asian toinen puoli: 

peilikuva, josta kokonaisuus hahmottuu sittenkin selkeänä.  

 

Nykyihmistä vaivaa irrallisuuden tunne.Vanhat rakennukset ja miljööt tuovat esiin historian, eletyn 

elämän. Ne sitovat ihmisen muistoineen suurempiin ajallisiin mittasuhteisiin. Ihminen pystyy näin 

helpommin näkemään itsensä osana jotain laajempaa kokonaisuutta, jäsenenä tiettyjen tapahtumien 

kokijajoukosta.  

 

Kaikkea vanhaa ei voi säilyttää. On löydettävä kompromissi, jossa järki ja tunne ovat 

sopusoinnussa, samassa kuvassa, kuten nosturin heijastuma ja todellinen nosturi muodostaen yhden 

koknaisuuden. 

 

Osassa teoksia käsitellään laajemmin maiseman muutoksia ja uhkia: Kilpisjärjen Saana-tunturin 

rinteille kohoaa kesämökkejä, Kolin kansallispuistoa uhkaa rakentaminen ja Länsirannikon 

kansallispuistohankettakin vastustavat lähinnä kalankasvattajat. 

 

 

Näyttelyyn liittyy sunnuntaina 18.4. kello 14 pidettävä esitelmä, jossa  Turun yliopiston 

kaupunkiympäristön dosentti, FT Rauno Lahtinen kertoo maalausten aiheena olevien alueiden ja 

rakennusten historiasta ja kohtaloista. 

 
 

Tiina Vainio on turkulainen kuvataiteilija. Hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut 

aktiivisesti yhteisprojekteihin. Hän on tehnyt useita julkisia teoksia ja hänen teoksiaan on mm. Firenzen 

kaupungin, KIASMA:n, Koneen säätiön, Turun taidemuseon sekä Turun ja Tampereen kaupunkien 

kokoelmissa. 
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