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E i nyt, 2015, öljy kankaalle, pigmentinsiirto, 100 x 120 cm

Odottaminen on todellisempaa kuin mitä on nyt. Kuitenkin meillä on vain tämä hetki.
Olennainen kysymys on se, mihin tämä hetki loppuu ja seuraava alkaa. Odotamme kiihkeästi
tulevaa ja elämme jo toinen jalka tulevaisuudessa, vaikka todellisuudessa olemme fyysisesti
kiinnittyneitä vain tähän hetkeen. Paradoksaalista kyllä tämä hetki on kuitenkin tiedostettuna
olemassa vain menneisyyden ja tulevaisuuden kautta, osana jatkumoa. Koska me siis todella
elämme?
Tämä hetki – ohikiitävä ja ainutkertainen – on jotain mitä halutaan saavuttaa kuumeisesti. Jos
tämän hetken saavuttaminen olisi ilmaista, se ei olisi mikään ongelma. Hintana voi olla
mukavuuksista tai statuksesta luopuminen. Onko vain työttömällä aikaa vetäytyä hiljaisuuden
retriittiin?
Juhlakuvasto tarjoaa hedelmällisen maaperän ajan käsityksen tutkimiselle. Siinä on elämä
pienoiskoossa; juhlaan valmistautuminen, kuumeinen odotus, täyttymys tai pettymys ja
jälkipuinti. Turussa, Auran Galleriassa on esillä parikymmentä öljyvärimaalausta. Näyttelyn
alakertaan on installoitu kirkasvalolampputeoksia. Lamput ovat symboli ihmisen tarpeelle
pysähtyä ja samalla tuoda valo pimeimmän ajan keskelle. Aiemmat sukupolvet saattoivat
käyttää pimeän vuoden ajan palautumiseen. Nykyään ei sellaiseen ole mahdollisuutta ja
työn tehokkuus pitäisi pysyä tasaisena ympäri vuoden. Kun aurinkoa ei ole tuomassa
energiaa, täytyy löytyä vaihtoehtoisia keinoja.
Mikä olisi suorin tie tähän hetkeen?
Turussa 3.2.2016, Jaana Valtari

Valtari (s. 1972) on valmistunut Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna
2012 ja pitänyt useita yksityisnäyttelyitä sen jälkeen. Valtari on
taidemaalariliiton kokelasjäsen ja hänellä on teoksia julkisissa
kokoelmissa, mm. Salon taidemuseossa.
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