
Veden uni:  Järvenpään Taidetalon näyttelyn lehdistötiedote 

Olemme kolmen uusmaalaisen, Tampereen ammattikorkeakoulun Taiteen ja 
viestinnän yksiköstä valmistuneen kuvataiteilijan ryhmä, Outi Turtiainen, Sinikka 
Ustinov-Jones ja Outi Mietala.  Ryhmämme on vuosien varrella pitänyt lukuisia 
näyttelyitä yhdessä. 

Näyttelymme nimi on ”Veden uni”. Raikas, kristallinkirkas vesi, veden mytologia, 
alkumereen liittyvät myytit, unenomaisen kirkkaat, läpikuultavat ja toisaalta 
tummat, salaperäiset ja varjoisat vedet ovat läsnä ihmiskunnan unissa ja 
alitajunnassa, sillä kaikella elollisella on syntyhistoriansa vedessä ja suurelta osalta 
koostummekin vedestä.

Eri kansojen myytiessä vesi on uutta luova elementti, sen suojissa syntyy elämä ja 
koko maailma. Saattaahan olla, että veden voimat ovat nähneet unta vyöryessään 
äärettömässä alkumeressä ja että juuri nämä heidän unensa luovat koko maailman. 
Olemmeko osa veden unta?

Näyttelymme teokset ovat maalauksia, keramiikkateoksia ja installaatioita. 

Näyttely on Järvenpään Taidetalolla 11.5. – 30.5.2021 

Noudatamme turvallisuussääntöjä. 
11.-16.5. sisäänpääsy ennakkovarauksella puh. 0400 213720 Taidetalon 
aukioloaikoina tai taidetalo.taideseura@gmail.com.
ti – pe klo 14 – 18
la – su klo 11 – 15
Taiteilija paikalla sunnuntaisin

Myllytie 13 A
04410 Järvenpää



Veden uni / Outi Mietalan lehdistötiedoteosio

Maalausteni vesi uneksii moninaisuudestaan, joka ilmentyy

- villinä tanssina kevätauringossa

- voimana, joka murtaa tieltään esteet

- maan ja valon sisarelementtinä

- syvyyksien olentojen kotina

Teokset ovat akryylimaalauksia, jotka ovat valmistuneet vuosina 2017 – 2020.

Veden uni / Outi Turtiaisen lehdistötiedoteosio

Voimaa, tummia salaisuuksia ja taas toisaalta kuulasta kirkkautta ja muotojen 
pehmeyttä ilmentävät maalaukseni kertovat veden moneen muotoon taipuvasta 
salaperäisestä unimaailmasta. 
Teokseni ovat syntyneet sekatekniikalla.

Veden uni / Sinikka Ustinov-Jonesin lehdistötiedoteosio

Vesi on alati liikkeessä tavalla tai toisella. Se haihtuu, sataa, virtaa ja aaltoilee 
mukaillen ympäristön muotoja ja olosuhteita. 

Talvella lunta katsellessani tajusin veden nyt lepäävän jäätyneenä. Se nukkuu 
talviunta peittäen, suojaten ja piilottaen monia kohteita ja muotoja.

Tämä innoitti minua tutkimaan mahdollisuuksia kuvata lunta keramiikan keinoin.

Installaatio

Puhdas vesi on kaikille tärkeä. Mitä kaikkea siinä kuitenkin voi olla? 

Vesien laatua heikentävät normaalit maa- ja kasviainesten liukenemiset, mutta 
pahimmat ovat meidän ihmisten aiheuttamat saasteet ja roskaamiset.

Halusin tuoda näkyviin installaatioiden avulla miltä ympäristömme järvi-, joki- ja 
sadevedet näyttävät. 


