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Piia Kedon (s. 1978) kuvitusnäyttely Viriö
koostuu kuoseista ja niiden vuoropuhelusta
ympärillämme. Keto on toteuttanut Galleria
Kuvitukseen kodinomaisen tilan tapetteineen
ja huonekaluineen. 1950- ja 1960-luvuilla
paljon käytetty iskulause ”kaunis arki” sopii
kuvaamaan hyvin myös Kedon maailmaa. Kuvittaja on inspiroitunut kangaspuista, kirjontakuvioista, taskuista, puukoista, koruista ja
puutöistä. Hän on tutkinut vanhoja käsityötekniikoita ja tuonut ne kuvituksen keinoin tähän
päivään. Työt ovat raikkaan moderneja. Erityisesti Arabialle tehdyistä mustavalkoisista
retrohenkisistä kuvituksista tunnetun Kedon
kolorismi on pehmeää ja oivaltavaa. Pehmeän
ruskeita ja neutraaleja sävyjä korostavat niiden
lomaan sommitellut väkevä sininen, pirteä
mintunvihreä sekä lämmin ja lempeä aprikoosin keltainen. Levolliset horisontaalit ja
eläväiset vertikaalit linjat muodostavat samanaikaisesti koruttoman ja runsaan pinnan.
Näyttely on mielen matka tekstiilien maailmaan; Lähdin liikkeelle Dora Jungin damasteista ja kirjonnan täytekuvioista seuraten
punaista lankaa, joka hyöri ja pyörähteli
muuttuen abstraktiksi poluksi loimilankojen
maailmaan. Olen lähestynyt Viriö-projektia
tutkimalla museoiden kokoelmia, vinttien aarteita, vanhoja työkaluja, valokuvia ja kirjeitä,
kapiokirstuja ja kangaspuiden osia.
Kedon näyttely tarjoaa kiinnostavan kurkistuksen myös nykytaiteen sisällä vallitseviin
hierarkioihin. Feminiinisiksi ja kodinomaisiksi
luetut tekstiilityöt saavuttivat taidemaailman
arvostuksen varsin myöhään. Nyt voidaan jo
kuitenkin puhua Anni Albersin ja Lenore Tawneyn jalanjälkiä seuraavien nykytaiteilijoiden
aallosta, johon kuuluvat muun muassa Leonor
Antunes ja Ann Cathrin November Høibo.
Myös Kedon ennakkoluuloton asenne materiaaleja ja niiden luontaisia ominaisuuksia
kohtaan tuo mieleen Bauhausin opit ja Anni
Albersin katsottaviksi tarkoitetut maalaukselliset kudontatyöt (pictorial weavings). 2010-luvun aikana useat suomalaiset nykytaiteen
instituutiot ovat esitelleet tekstiilimateriaalista
muovailtuja taideteoksia. Kaksiulotteisia
teoksia, taideteollisuuden teoksia sekä sisustus- ja taidetekstiilejä ei sen sijaan useimmiten
edelleenkään mielletä taiteeksi.
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Työskentelyni on ollut
materiaalilähtöistä
tajunnanvirtaa.

Siinä missä Dora Jung kutsui itseään ensisijaisesti ”käsityöläiseksi” ja vasta sen jälkeen
”taiteilijaksi”, Piia Keto kutsuu itseään tarinankertojaksi. Hän on pohtinut töidensä
kautta muun muassa naisten roolia käsitöiden
valmistajana. Kedon näyttelyn voi lukea myös
osaksi verkkoon keskittyvää elämää kommentoivalle haptiselle vastaiskulle, joka on yleistynyt taidemaailmassa.
Olen kasvanut ja opiskellut ajassa, jossa uudet
tekniikat on jyränneet vanhojen yli moderneja mahdollisuuksia huokuen. Itse yhdistän
työssäni molempia: nykytekniikan mahdollisuuksia ja perinteistä kädentaitoa. Haluan
tuoda suomalaiset perinnekäsityöt ja niiden
valmistusmenetelmät esille uudella tavalla,
ennen kuin tieto ja taito on kadonnut saavuttamattomiin.
Työskentelyni on ollut materiaalilähtöistä
tajunnanvirtaa. Valitsin näyttelyyn tekniikoita,
jotka pakottavat rauhalliseen työskentelyyn.
Olen rei’ittänyt paperiin satoja ellen tuhansia reikiä ja kirjonut niiden avulla paperiin
kuvioita. Olen ommellut ryijynnukkaa sekä
hapsuja ja lopulta muuttanut ne pinnoiksi.
Olen kurkistellut töideni nurjalle puolelle ja
löytänyt sieltä kiinnostavia kohtia.

Teksti: Piia Keto ja Veera Pekkinen
Viriön tukijat:
Kalevala Korun säätiö ja Kuvittajat ry
Lähteet:
Anni Albers. 11 October 2018 – 27 January 2018. Exhibition
guide. Tate Modern. London.
Bell, Kirsty: Textiles. Review. Frieze Magazine 27.2.2014.
Butchart, Amber: The Artificial Divide Between Fine Art
and Textiles is a Gendered Issue. Opinion. Frieze Magazine
14.11.2018.
Myllyniemi, Sini: Pehmeää ja poliittista? Tekstiiliveistos
Suomen nykytaidekentällä
Soft and political? Textile sculpture in the domain of
Finnish contemporary art. Maisterivaiheen opinnäytetyö.
Aalto Yliopisto 2016.
Timonen, Pirkko: Dora Jung. Tekstiilitaiteilija – taidekäsityöläinen – teollinen muotoilija. Tampereen museot 2007.
Taitto:
Oskari Huolman

Hämeentie 28, Helsinki

Innostava Viriö-projekti on vasta alkumetreillä, mutta on jo nyt minulle sielua kutitteleva
luovuuden ja innostuksen lähde.
Kedon viimeisimpiin suuriin töihin kuuluu
Minna Canthin innoittama taidematto, joka on
esillä Helsingin uudessa keskustakirjasto Oodissa. Viriö jatkaa teossarjaa, jonka Keto aloitti
keraamisilla ryijyillä vuonna 2016.
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