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Jaakko Niemelän Nostalgia-näyttelyn avajaiset 

HAM 13.12.2019  

Mari Pulkkinen 

 

Arvoisa avajaisväki, hyvät ihmiset –  

Taiteen ja surun liitto on luja ja ikiaikainen. Uskallan väittää, että taiteesta sykähdyttävintä tuskin 

edes olisi olemassa ilman surua ja kärsimystä. 

Eräs esimerkki tästä on se, että myös Jaakko Niemelä on todennut parhaiden töidensä syntyneen 

raskaina aikoina ja arvellut niiden juuri siksi olevan niin totta.  

Koko Nostalgia-näyttely rakentuu suruun kutoutuvien teemojen – luopumisen, murtumisen ja 

kaiken loppumisen – varaan. 

Täällä tänään onkin suorastaan ilmiselvää, että murhe on sekä taiteessa että ylipäätään 

ihmiselämässä korvaamattoman merkityksellistä.  

Aina asiaa ei kuitenkaan näin nähdä. Päinvastoin suhteemme suruun on vieraantunut ja 

vähättelevä.  

Kuvittelemme, että siivoamalla kuolemansurun kaltaiset häiriötekijät silmistämme eläisimme 

paremmassa maailmassa. Olemme taipuvaisia ajattelemaan, että olisi arvokasta pyrkiä 

vähentämään surun vaikutusta yksilöön ja yhteiskuntaan.  

Tavoite on hämmentävä ja vailla mieltä. Haluaisimmeko todellakin elää maailmassa, johon suru ei 

olisi jättänyt jälkiään? Keskellä merkityksistä tiheää näyttelyä, jonka synnyssä surulla on ollut 

sijansa, ajatus tuntuu kovin kaukaa haetulta. 

Mielekkäintä olisikin päinvastoin pyrkiä raivaamaan maaperää surun kukoistamiselle ja sille, että 

suru voisi ulottaa vaikutuksensa yhä uusiin teoksiin ja taiteenlajeihin. 

Kivettyneitä ajattelutapoja ei kuitenkaan ole helppoa ravistella eikä varsinkaan muuttaa.  

Käsitys surusta ei-toivottuna häiriötilana on sitkeässä. Tyypillisimmillään suuriin menetyksiin 

liittyvä suru typistetään tavoitteelliseksi ponnistukseksi: työksi, joka tulee saada tehdyksi tai 

vaiheittain eteneväksi prosessiksi, joka surevan tulee käydä läpi. Lopussa siintää hetki, jossa suru 

on selätetty. 

Etenkin sitkeät ja sinnikkäät sankaritarinat, joissa sureva selviytyy surustaan säällisessä ajassa, 

saavat ajassamme osakseen varauksetonta ihailua. Jos taas suru ei näytä talttuvan riittävän 

tehokkaasti, on surevalle tarjolla korkeintaan diagnoosi mielenterveyden horjumisesta. 

Väkevää surua ei juuri saa ymmärrystä osakseen. Olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että suru 

saisi olla syvää, sillä toisin kuin yleensä kuvitellaan, syvä suru voi olla hyvää.  

Työssäni olen päätynyt jäljittämään nimenomaan hyvää surua. Olen tarkastellut surua 

menetyskokemuksena ohimenevän poikkeustilan ja eteenpäin suuntaavan mielen ponnistuksen 

sijaan.  
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Kokemukseksi ymmärrettynä menetys ei koskaan lähde meistä. Sen sijaan se asettuu pysyvästi 

osaksi sitä, keitä olemme kietoutuen ja verkostoituen yhä uudenlaisin yhteyksin kaikkeen, mitä 

olemme kokeneet ja kaikkeen, mitä koemme.  

Tästä näkökulmasta surun kauneus ei ole siinä, että se väistyy ja väljähtyy, vaan pikemminkin siinä, 

että se pysyy ja muuttuu jopa intensiivisemmäksi, kun aika kuluu.  

Hyvät kuulijat, 

Haluan ajatella surun linnunpesäksi, joka on nostettu korkealle huojuvan puun latvaan. Pesä ei ole 

lempeä paikka, sillä säät kurittavat puuta, ja oksat raapivat surun syliin laskeutunutta. Kaikesta 

huolimatta sylillä on tarjota surun raapimille lahja: pesässä saa levätä pyrkimättä mihinkään. 

Ja kun tuuli kallistaa puuta, avautuu pesän reunan yli ennennäkemätön, samanaikaisesti 

riipaisevan kipeä ja käsittämättömän kaunis näköala – ei kuitenkaan ainoastaan eteenpäin vaan 

myös menneeseen. 

Yhtä hyvin surun syli voisi olla meressä, sillä meren monotoninen kehtolaulu keinuttaa surevaa 

kuin äiti lastaan tai rakastetut toisiaan. Ja kun aallot saavuttavat korkeutensa, liike lakkaa olemasta 

horisontaalista, johonkin suuntaavaa. Pikemminkin se on rauhoittavan vertikaalista, paikallaan 

pysyvää.  

Myrskyävä valtameri on kuin suru itse: samanaikaisesti vaarallinen ja viettelevä, 

loputtomuudessaan yhtä aikaa lohduton ja lohdullinen. Meri ympäröi, kantaa ja lopulta kätkee 

hajoavan kulkijansa.  

Surun sylit ja meret muistuttavat siitä, että ihminen elää ajan pyhässä kolminaisuudessa: tässä 

hetkessä, mahdollisessa tulevassa ja jo menneessä. 

Kuitenkin vain menneeseen kääntyminen mahdollistaa sen, että suhteemme menettämiimme 

rakkaisiin voivat jatkua ja myös kehittyä vielä toisen osapuolen kuoltua.  

Jos tähän annetaan mahdollisuus, ei surussa ole koskaan kyse ainoastaan jäähyväisistä, vaan 

enemmänkin uudelleen tutustumisesta. 

Juuri tämänkaltaisesta matkasta jo elettyyn ja uudelleen rakennettuihin suhteisiin on nähdäkseni 

kyse myös Jaakko Niemelän Nostalgia-näyttelyssä. 

 

 

 


