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Tervetuloa!

Marko Lampisuo: Maiseman loppu (2012)

Kuvataiteilija Marko Lampisuon Maiseman loppu -näyttely avautuu Lönnströmin taidemuseon Pihatalon Studiossa Rauma-päivänä. Samalla julkaistaan Lampisuon taidetta esittelevä kirja. Videoista ja
taidegrafiikasta koostuvan näyttelyn teemoja ovat ympäristön muutokset ja muistamisen tekniikat.
Näyttelyssä soi musiikki, jonka Jussi Lehtisalo on säveltänyt Lampisuon videoteokseen.
Julkaistavassa kirjassa tutkija ja kuvataiteilija Kari Yli-Annala kirjoittaa Lampisuon ja avantgarde-elokuvan tekijöiden yhteisestä viehtymyksestä teknisen välineen mahdollistamaan uudenlaiseen runouteen,
joka ei voi syntyä ilman taiteilijaa: ”Se voi johtaa uuden taiteellisen ääntämyksen ja kieliopin luomiseen
sellaisessa historiallisessa tilanteessa missä vanhat ja uudet välineet elävät rinnakkain. Modernismin ja
demokratian ihanteen ideologiana korvanneen markkinatalouden historiallisessa kertomuksessa hylätyt vanhat teknologiat menettävät arvonsa. Lampisuo ei jaa tätä ideologiaa vaan toteuttaa teoksissaan
ideaa eräänlaisesta esteettis-ekologisesta kierrätyksestä.”

Lönnströmin taidemuseo

. Lönnström Art Museum

Maiseman loppu -videoinstallaatiossa Lampisuo venyttää vanhan videokameran käyttöikää ja ominaisuuksia tavalla, jota voi luonnehtia videokuvan arkeologiaksi. Videot ovat esillä tv-ruuduilla mustaksi
maalatuissa kirjahyllyissä. Asetelma on kotoisa, mutta hyllyjen synkkyys ja kirjojen puuttuminen voi
herättää kysymyksiä television asemasta ja sen esittämästä maailmasta.
Myös Marko Lampisuon taidegrafiikalla on kokeellinen ja elokuvallinen luonne. Uusien grafiikanteosten lähtökohtina ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävät italialaiset rantanäkymät. Moniosaisissa,
pitkänomaisissa teoksissa maisemat muuttuvat vaihe vaiheelta. Katsojan valitsemasta lukusuunnasta
riippuen ne joko tuhoutuvat tai kukoistuvat. Päätelmä & Ratkaisu -teoksen tummasta taustasta erottuvat Olkiluodon ydinvoimalan reaktorien silhuetit. Grafiikat on toteutettu raapimalla ja hiomalla kuparilaatalle syövytettyä valokuvaa ja vedostamalla painolaatan muutoksia vaihe vaiheelta.
Marko Lampisuo on syntynyt 1970 Turussa ja on vuodesta 2004 lähtien asunut Porissa. Hän valmistui
kuvataiteilijaksi Tampereen Taiteen ja viestinnän oppilaitoksesta 1996 ja Tampereen AMK:sta 2003.
Näyttelyn teoksia taiteilija on kuvannut Italian Firenzessä Arno-joen ja Venetsiassa Canal Granden rannoilla, Tampere-Pori-junassa, Turussa Kakskerran saaressa, Uudenkaupungin Pyhämaalla, taiteilijaresidensseissä Karjalohjalla ja Keuruulla sekä eri puolilla Poria.
Maiseman loppu -kirja julkaistaan Porin taidemuseon julkaisusarjassa. Esipuheesta, Kari Yli-Annalan
artikkelista ja Lampisuon teoksista koostuva kirja on suomen-, englannin- ja saksankielinen. Kirjan on
suunnittelut palkittu tamperelainen graafinen suunnittelija Teppo Jäntti ja tuottanut Tuuli PenttinenLampisuo Kallo Worksista. Kirjaa myyvät Lönnströmin taidemuseon ja Porin taidemuseon museokaupat hintaan 26 euroa (alv. 10%).
Kiitos tuesta ja yhteistyöstä: AVEK, FRAME, Grafiikanpaja Himmelblau, Porin taidemuseo, Rauman
taidemuseo, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Satakunnan taidetoimikunta, Taiteen
edistämiskeskus ja Turun Kirjekuoritehdas. Tuottaja: Tuuli Penttinen-Lampisuo / Kallo Works.

Lönnströmin taidemuseo ja Pihatalon Studio, Valtakatu 7, Rauma.
Avoinna ti–to 12–17 pe–su 12–16. Suljettu maaanantaisin sekä 30.4.-1.5.
Pihatalon Studioon on vapaa sisäänpääsy.
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Lisätietoja:
Kuvataiteilija Marko Lampisuo, p. 050 538 5261, marko.lampisuo@dnainternet.net, www.lampisuo.fi
Museonjohtaja Jenny Nybom, p. 045 2610 500, jenny.nybom@lonnstromintaidemuseo.fi
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