Musiikkitalon näyttelysarja jatkuu keramiikkataiteilija Leena Mäki-Patolan näyttelyllä KAIKUJA

KAIKUJA esittelee Leena Mäki-Patolan uusinta tuotantoa. Näyttelyn keraamiset kappaleet ovat
kokoelma muodoltaan selkeitä, sisällöltään rikkaita teoksia jotka kutsuvat pysähtymään ja
syventymään.
Vuonna 1983 Taideteollisesta korkeakoulusta keramiikkataiteilijaksi valmistunut Leena Mäki-Patola
on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran kuvataiteilijana ja keraamikkona. Hänen tuleva näyttelynsä
Musiikkitalon Päälämpiön lasivyössä koostuu tilaan ripustetuista neliön muotoisista keraamisista
levyistä ja jalustoille asetetuista kuution muotoisista kappaleista. Selkeiden perusmuotojen puitteissa
Mäki-Patola keskittyy etsimään keramiikkamateriaalin runollisia tunnelmia. Väripinnoilla elävät
taiteilijalle läheisten elementtien maan, ilman, veren ja veden sekä kasvustojen vaikutelmat. Aiheesta
riippuen hän kuitenkin tutkii, kokeilee ja käyttää muitakin materiaaleja ja tekniikoita saavuttaakseen
haluamansa lopputuloksen. Installaatioissaan Mäki-Patola yhdistää itse valmistamiaan keraamisia
osia, readymade osia sekä videoita ja ääntä. Teosten tärkeitä teemoja ovat vapaus, veljeys ja
yhdenvertaisuus. Onni, epäonni ja ennakoimattomuus.
KAIKUJA näyttelyn Elementit-teeman taustalla vaikuttavat vahvasti ekologisuuden ja eettisyyden
kysymykset.
Mäki-Patolan taiteessa esiintyvät kysymykset kumpuavat jokapäiväisistä maailman tapahtumista.

Leena Mäki-Patolan teosten selkeästi rajatun rauhallisen muodon sisällä tapahtuu rajattomasti.
Näen niissä syntymää, elämää, kuihtumista ja kuolemaa.
Murtumia, halkeamia, hiussuonia, juurakoita ja lehtiruoteja.
Myrskyä ja tyventä.
Jokisuistoja, metsän siimeksiä, merten syvyyksiä ja vuorten huippuja.
Kuulen mielessäni kohinaa, solinaa, helinää, kalsketta, rasahtelua ja ritinää.
Tulen ja jään ääniä.
Pintojen muodostelmat ovat kiehtovia kuin taivaankappaleiden topografiset kartat tai solujen maailma
mikroskoopin läpi tarkasteltuna.
Leena Mäki-Patolan teokset herättävät herkkyyteen.
Katri Haahti
Näyttelyn kuraattori
Mäki-Patolan teoksissa on usein kaiken näkyvän lisäksi esillä jokin mentaalinen verkosto. Se on ajan
ja paikan laajentumista ohi näkyvän.
Sari Hakala/Savon sanomat 11.09.2018

Leena Mäki-Patola on pitänyt yksityinäyttelyitä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä osallistunut
lukuisiin tärkeisiin ryhmänäyttelyihin Suomessa ja maailmalla. Taiteilijan teoksia on sekä julkisissa
että yksityisissä taidekokoelmissa. Hän on saanut apurahoja työskentelyyn ja näyttelytoimintaan
tärkeimmiltä kotimaisilta säätiöiltä ja valtiolta. Leena Mäki-Patola on Suomen kuvanveistäjäliiton,
Ornamon ja International Academy of Ceramicsin jäsen. Yksityiskohtaisempi CV liitteenä.
Leena Mäki-Patolan uusimpia teoksia esittelevä näyttely KAIKUJA Helsingin Musiikkitalon
päälämpiössä 24.2.-5.4.2019 on auki Musiikkitalon aukioloaikojen mukaisesti.
Näyttelyä on tukenut Alfred Kordelinin säätiö.
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kuvamateriaali lehdistölle:
https://drive.google.com/drive/folders/1xbWO2OeJXMOluDBm1Gzj9yEAMgkw9Mpx?usp=sharing
linkki:
www.arslibera.com/taiteilija/maki-patola-leena
Leena Mäki-Patolan teoksia on samanaikaisesti esillä myös:
TEOS 2019 kuvanveistäjien ja graafikoiden teosvälitystapahtuma
https://fi-fi.facebook.com/teosvalitys/
Ornamon teosmyynti 2019
https://www.ornamo.fi/fi/tapahtuma/ornamon-teosmyynti-2019/

