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Kuvataide
Sanna Kauppinen: Suojaväri
HHHHH
Galleria Saskia, Pirkankatu 6,  
Tampere, 5.11. saakka.

•Oulussa vuonna 1979 synty-
neen Sanna Kauppisen suh-
de metsään on mytologiatie-
toinen, mutta myös kiinteä ja 
henkilökohtainen, shamanisti-
seen sulautumiseen asti.

Karhutytössä ja Peurana met-
sässä Kauppinen esiintyy puo-
liksi eläinhahmoisena, omilla 
kasvoillaan. Peurana hän on 
puunvärinen, sarvinaan oksat. 
Näyttelyn nimeä mukaillen tul-
kitsen metsän olevan henkinen 
suojamme: se palauttaa mei-
dät aidoimpaan olemukseem-
me ja ylläpitää vilpittömyyttä 
sekä ymmärrystä paikastamme 
elämän kiertokulussa.

ITsensä pIIRTämInen eläin-
hahmoihin ei ole exhibitionis-
mia, vaan pikemminkin sen 
vastakohta: mahdollisuus in-

himillisten rajojen hävittämi-
seen. Individualismin taakka 
sulaa metsän syleilyssä, mis-
sä elämä virtaa lukemattomin 
muodoin. Kettutytössä eläinkas-
vot yhdistyvät tytönvartaloon; 
olento tuntuu kysyvän, riittää-
kö myötätuntomme ymmär-
tämään muiden kuin itsemme 
kaltaisten kärsimystä.

Kauppinen piirtää taitavas-
ti, paikoin niukasti, harkitus-
ti ja tarkoituksenmukaisesti. 
Tarkat, realistiset lyijykynä-
työt vievät aikaa: kun kuvaa te-
kee kuukauden, alkaa ymmär-
tää luonnon kiireettömyyttä. 

Ekosysteemien herkkä tasapai-
no ja haavoittuvuus sisältyvät 
teoksiin, huokuvat pöllönpojan 
silmistä. Ilmavan avoimiksi jä-
tetyt taustat huokuvat levolli-
suutta. Pohjana toimiva vane-
rilevy puhuu omaa vivahteikas-
ta kieltään. Himmeät värit ja 
mattapinnat viittaavat metsän 
rauhaan.

KaUppIseLLa on lempipuu jo-
ka metsässä. Lehmuksessa hän 
rakastaa yksityiskohtia. Niiden 
huolellinen piirtäminen on tut-
kimista; siinä on palvova sävy. 

Luonnonsuojelualueella säi-
lyneen sekametsän monimuo-
toisuutta kunnioittava Kun met-
sä mustenee -installaatio koos-
tuu puulajien huoneenkorkui-
sista muotokuvista. Ne on to-
teutettu mallipiirustuksen ta-
voin eri-ikäisten puiden valo-
kuvista. Puiden takaa paljastu-
va avohakkuunäkymä palauttaa 
metsätalouden köyhdyttämien 
alueiden nykypäivään, jossa ei 
ole sijaa henkisille arvoille.

KaRLa LöfgRen

Metsä on ihmisen 
henkinen suoja

Sanna Kaup-
pinen maalaa 
itsensä Peurana 
metsässä, 2014, 
akryyli ja lyijy-
kynä vanerille.

Suojaväri, 2014.

suhteessa naisiin. Olga oli puo-
liso myötä- ja vastamäessä, suo-
rapuheinen työläistyttö, joka sie-
ti myös Václavin useat harha-as-
keleet ja mieltymyksen kosteaan 
hauskanpitoon.

– Presidenttinä hän toivoi jossa-
kin vaiheessa seuraajakseen nais-
ta, siirtymäkauden oikeusministe-
ri Dagmar Buresová tai Yhdys-
valtain ulkoministeri Madeleine 
Albright olivat hänestä hyviä eh-
dokkaita, vaikka Albright ei olisi 
todennäköisesti  tuontihenkilönä 
vakuuttanut kansalaisia. Havelin 
suhde naisiin oli ristiriitainen. Toi-
saalta hän koki että naisilla oli yh-
teys elämän suuriin mysteereihin. 

Toisaalta luulen, ettei hän oikein 
ymmärtänyt naisia.

HaveL KäRsI vanKeUsaIKanaan 
ja presidentintyössään ajoittaises-
ta masennuksesta, muttei koskaan 
hakenut vaivaansa ammattiapua, 
vaikka ystäväpiiristä löytyi tusi-
na mielenterveyden asiantuntijaa 
Zantovsky mukaan lukien. 

– Kärsimys tuli surusta ja ajat-
telun syvyydestä, hän oli aina koh-
dannut vaikeat asiat yksin. Samalla 
hän halusi kuitenkin olla miellyttä-
vä ja huomaavainen, ja silloin kär-
simystä oli vaikea huomata.

– Toisaalta hänen työnsä oli ajat-
telu, mikä ei aina ole helppoa. Var-
sinkaan, jos sitä tekee viisi vuotta 
vankilassa.

Presidenttikaudella Havel kir-
joitti yhden kirjan ja puheita, mut-
ta näytelmiä ei enää syntynyt. Ha-
vel vihasi myös itsensä toistamis-
ta ja siksi kansalaisten vakuuttelu 
politiikan perinteisin keinoin oli 
tuskallista. 

– Haastattelut olivat hänelle pii-
naa. Silloinhan hänen ajatuksiaan 
katkottiin ja rytmiä muutettiin, 
naurahtaa Zantovsky.

Olga oli puoliso myötä- 
ja vastamäessä, suora- 
puheinen työläistyttö,  
joka sieti harha-askeleet.

Haastattelut olivat  
Havelille piinaa, koska 
ajatuksia katkottiin ja 
rytmiä muutettiin.

Havelin ystävä

Michael Zantovsky

  • Tsekkidiplomaatti, kirjailija, 
kääntäjä ja psykologi

  • Lähti Prahasta ulkomaille 
1980, jonka jälkeen työskenteli 
kääntäjänä, runoilijana ja kus-
tantajana.

  • Työskenteli samizdat-julkai-
sujen (toisinajattelijoiden ääni) 
toimittajana, Prahan Reutersin 
kirjeenvaihtajana 1988 lähtien.

  • Samettivallankumouksen 
jälkeen syntyneen Kansalaisfoo-
rumin perustajajäsen.

  • Presidentti Václav Havelin 
lehdistöpäällikkö 1990-1992, 
kansanedustajana useaan ker-
taan.

  • Suurlähettiläänä Yhdysval-
loissa, Israelissa ja Iso-Britanni-
assa 2009-

  • Tsekkoslovakian vallanvaih-
toon johtaneesta samettivallan-
kumouksesta tulee kuluneeksi 
25 vuotta 17.11.2014.

  • Václav Havel (1936-2011) toi-
mi Tsekkoslovakian ja sittemmin 
Tsekin presidenttinä vuosina 
1989-2003.

  • Havel työskenteli ennen 
poliittista uraansa ja sen rinnalla 
näytelmäkirjailijana. Toisinajat-
telijana hänet tuomittiin useaan 
otteeseen vankeuteen.

  • Lue arvio Havelin elämäker-
rasta ensi viikon Aamulehdestä.

–vÁclav Havel onnistui tekemään maastamme erityisen antamalla parhaansa ihmisoikeus- ja rauhankysymyksiin. Oli kuitenkin paljon niitä, jotka olisivat halunneet pidättäytyä normaalissa,                Michael Zantovsky sanoo.
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