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 Jyrki Markkanen on mies, jota kiehtovat niin 
hylätyt lelut, vanhat kamerat, romu kuin autot 
ja mopeditkin. Suomen arvostetuimpien taide-
graafikoiden joukkoon kuuluva Markkanen, 54,  

ammentaa teoksiinsa ideoita populaarikulttuurista 
kuten elokuvista, sarjakuvista ja musiikista.

Jyväskylässä asuvan ja työskentelevän Markkasen 
koti on täynnä aarteita. Keräilyinnostukseensa hän 
suhtautuu huumorilla:

– Pahanlaatuinen sairaushan se on. Tavaraa olisi 
enemmänkin, mutta säilytystilan puute on tosiasia.

Markkanen valmistui graafiseksi suunnittelijaksi 
Lahden taideteollisesta oppilaitoksesta 1970-luvulla 
ja aloitti uransa käyttögrafiikan parissa. Markkanen 
on ansioitunut julistetaiteilijana, ja hänen töitään on 
hankittu myös ulkomaisiin kokoelmiin, kuten New 
Yorkin Modernin taiteen museoon.

Markkanen on kulkija, joka tekee löytöretkiä lähi-
ympäristössään. Hän havainnoi arkielämää tutkijan 

tarkkuudella ja tallentaa hylätyt esineet, tilat ja mai-
semat valokuviin, joita hän myöhemmin hyödyntää 
taideteoksissaan.

Hän on myös kokeilija, joka etsii jatkuvasti uusia 
teknisiä ratkaisuja. Perinteisten syväpainomenetel-
mien kuten pehmeäpohjasyövytyksen ja akvatintan 
ohella hän käyttää valokuvaukseen perustuvaa foto-
etsausta ja polymeeritekniikkaa. Useiden peräkkäis-
ten menetelmien työstäminen vaatii kärsivällisyyttä.

– Olen kiinnostunut tekniikoista, en niinkään suu-
rista vedosmääristä.

Kriittinen koneromantikko
Jyrki Markkasen lapsuus 1950- ja 60-luvun pikkukau-
pungissa oli aineellisesti niukkaa mutta taiteellisten 
virikkeiden suhteen rikasta. Markkasen äiti työsken-
teli kuvaamataidonopettajana, ja hänen isoisänsä oli 
taidemaalari Urho Lehtinen.

Jyrkin uusimmissa vedoksissa seikkailee elokuvis-
ta ja muusta populaarikulttuurista tuttu kaikkivoipa 
Uusi mies. Tummiin silmälaseihin ja mustaan pukuun 
sonnustautunut tyyppi näkee maailman kilpailukent-
tänä ja luonnon kohteena, jota voi rajattomasti hyö-
dyntää.

– Monissa teoksissani käsittelen sitä, miten lyhyt- 
näköisesti ihmiset maapallolla toimivat – tuhlaavat 
luonnonvaroja vaikkapa valmistaakseen muovirojua.  
| MINNAMARIA KOSKELA >
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Taidegraafikko Jyrki Markkanen 
on intohimoinen keräilijä.

Arjen 
arkeologi

Populaarikulttuuri  
inspiroi Jyrki Markkasta. 
Hän on myös yksi Mopo-
kerho Moccamastersin 
perustajista. 
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”Ihmiset toimivat 
maapallolla perin 
lyhytnäköisesti.”

Taitavien tuunaajien  
ja kahvilallien näyttely  

Kahden tahdin kahvipannut 
on esillä Suomen käsityön  

museossa Jyväskylässä  
18.3.–13.6.

KOONNUT SAGA WIKLUND
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Kortekankaan 
Pietà
Mater dolorosa -konser-
tissa saa kantaesityksensä
säveltäjä Olli Kortekan-
kaan uusin teos Pietà. 
Esiintyjinä Pia Freund, 
sopraano, Varpu Haavisto, 
viola da gamba, ja Assi 
Karttunen, cembalo. 
* Pietà Tampereen 

Vanhassa kirkossa 20.3. 
ja Espoossa Tapiolan 
kirkossa 21.3.

Lahjakkaat 
naiset Säröillä
Albert Edelfeltin vaimo Ellan ja kirjailija Aino 
Kallas eivät tavanneet, mutta molemmat taiste-
livat 1900-luvun alun sosiaalisia arvoja vastaan. 
Lahjakas Ellan päätyi hysteerisenä hoitoon, ja Aino 
kirjoitti avio-onnen ja äitiyden kustannuksella.

Ohjaaja Fiikka Forsmanin ja näyttelijä Terhi 
Suorlahden käsikirjoittama Säröjä pohjaa Anna 
Kortelaisen kirjaan Levoton nainen ja Aino Kal-
laksen päiväkirjoihin. Kuriton Companyn ja Lahden 
kaupunginteatterin yhteistyö tarjoaa uudenlaista 
musiikkiteatteria, jossa Riku Niemen melodista 
musiikkia soittaa sellokvartetti. | INA RUOKOLAINEN
* Säröjä Lahden kaupunginteatterissa 17.3.–15.5.

Tunteet sotkevat 
todennäköisyydet
Hämeenlinnan kaupunginteatterin nykydraama Deadline
vyöryttää näyttämölle taloustieteen maailman. Onneksi 
myös sen, ettei kaikki elämässä sittenkään mene tilasto-
jen ja todennäköisyyksien mukaan. 

Veera Tyhtilän täydestä tekstistä on näytelmän alussa 
hankala saada otetta, mutta pala palalta draama ottaa 
tiukan otteen katsojasta. Keskushenkilöä Karaa näyttelee 
onnistuneesti Sinikka Salmela, joka saa kantapään 

kautta kokea, miten kipeää ihmisenä kasvaminen 
toisinaan voi olla. | TIINA LAANINEN

* Deadline Hämeenlinnan kaupunginteatterissa 
15.4. asti.

Posliinitaidetta 
Vaasassa
Tikanojan taidekoti esittelee 
kevätnäyttelyssään arvokkaan 
saksalaisen posliiniveistosten 
Commedia dell’arte -kokoelman. 
Teatterihahmot on valmistanut 
260-vuotias Nymphen-
burgin posliinitehdas, ja 
pohjan työlle loi roko-
kookuvanveistäjä Franz 
Anton Bustelli. Nimek-
käät muotisuunnittelijat 
toivat veistokset nyky-
päivään vaatettamalla 
ne modernisti ja mieli-
kuvituksellisesti.
* Näyttely on avoinna 
11.4. asti Tikanojan taide-
kodissa, Hovi-oikeuden-
puistikko 4, Vaasa. 

Keijun rakkautta
Kansallisbaletin La Sylphide on kuin suklaakonvehti: 
pieni ja makea. Lyhyessä romanttisessa baletissa keiju-
kainen hurmaa skottilaisen talonpojan. August Bour-
nonvillen baletti sai ensi-iltansa Tanskassa jo vuonna 
1836, joten se kuuluu kaikkein vanhimpiin baletteihin.

Kansallisbaletin esitys on toteutettu Tanskan Kunin-
kaallisen teatterin kanssa, ja se on tyylipuhtaan kaunis. 
Maki Nakagawa leijaili kujeilevana sylfi dinä ja Jaakko 
Eerola nähtiin rakastuneena Jamesina. Henrik Burma-
nin Madge-noita oli baletin voimahahmo.

Skottivaatteet toivat kaivattua väriä tummanpuhu-
vaan näyttämökuvaan. | SAGA WIKLUND
* La Sylphiden esityksiä on Suomen Kansallisoopperassa 
20.3. saakka.

Koreita 
pääsiäismunia
Eeva Salomaan askar-
telemia upeita munia 
voi käydä ihastelemassa 
Keravan Käsintaitajien
näyttelyssä Galleria Allissa
Keravalla. Munat on tehty 
taidokkaasti kirpputoreilta
löydetyistä koruista ja 
pikkutyttöjen vanhoista 
samettimekoista. 
* Näyttely avoinna 
9.–21.3. Galleria Alli, 
Paasikivenkatu 9, 
Kerava.

Tunteet sotkevat 
todennäköisyydet
Hämeenlinnan kaupunginteatterin nykydraama 
vyöryttää näyttämölle taloustieteen maailman. Onneksi 
myös sen, ettei kaikki elämässä sittenkään mene tilasto-
jen ja todennäköisyyksien mukaan. 
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Pääsiäispyhinä vuosisatoja vanha 
kirkkomusiikki kirkastaa mielen ja 
ajatukset.

Johann Sebastian Bachin 
Matteus-passio ja Johannes-passio
kertovat Jeesuksen kärsimystien
tapahtumat kurkkua kuristavan
liikuttavasti. Kansanjoukkojen 
verenhimoiset repliikit, tutut pää-
siäiskoraalit, mietiskelevät aariat
ja dramaattinen oikeudenkäynti 
Pilatuksen edessä soivat kaikki 
musiikissa. Ilman Matteus-passion
lohdullisena vyöryvää loppukuo-
roa on pääsiäistä vaikeata kuvi-
tella. Masaaki Suzukin 
ja Japanin Bach Colle-
giumin jäntevät esityk-
set (BIS) nousevat pas-
siolevytysten kärkeen.

Georg Friedrich 
Händelin Messias sopii 
myös pääsiäismusiikiksi. Orato-
rion toinen osa kuvaa Vapahta-
jan piinaa ristillä, ja se päättyy 
ylösnousemuksen riemua kuvaa-
vaan Halleluja-kuoroon. Bachiin
verrattuna Händelin musiikki on 
rakenteeltaan yksinkertaisempaa
ja vieläkin suoremmin tunteisiin
vetoavaa. Suosittelen René 
Jacobsin ja Freiburgin kamarior-
kesterin tekemää levyä (Harmo-

nia mundia HMC). Sen kuoro-
osat soivat kirkkaina ja Halleluja-
kuoron riemu kumisee kilpaa 
patarumpujen kanssa.

Pääsiäismusiikilla on kahdet 
kasvot: hiljaisen viikon kärsimyk-
sen ja pääsiäisriemun. Marian
murhetta ristin äärellä kuvaa keski-
aikainen Stabat mater -teksti. 
Tunnetuin Stabat matereista on 
Giovanni Battista Pergolesin 
(1678–1714) säveltämä. Se 
katsoo ristintuskaa etäämmältä.
Sopraano Sara Mingardo ja altto
Gemma Bertagnolli sädehti-

vät kilpaa Rinaldo Ales-
sandrinin johtamassa 
Concerto Italianon 
elävässä esityksessä. 
(Naïve) 

Sergei Rachmani-
novin Venäläinen pää-

siäisvesper tuoksuu ortodoksisen 
pääsiäisen suitsukkeelta. Säestyk-
settömälle kuorolle sävelletty
teos humisee levyllä (Capriccio) 
kuin valtava kirkonkellojen meri. 
Bulgarian kansalliskuoro ja Sofi an
ortodoksikuoro laulavat vahvasti ja
laajaa vibratoa käyttäen. Väkevä-
tunnelmainen levy vie suoraan 
venäläisen pääsiäisen ytimeen.
| RISTO NORDELL
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Musiikki 
tuo pääsiäisvalon

Vahvaa
pääsiäis-

tunnelmaa

Iskelmästä poppiin
Anna Eriksson on viihtynyt kotimaisen musii-
kin kentillä jo lähes puolitoista vuosikymmentä.
Mutta jos vertaa Erikssonin vuoden 1997 
debyyttialbumia Garden Of Loveen (Warner),
on kaikki nyt toisin. Eriksson säveltää ja 
sanoittaa itse, eikä iskelmistä ole enää 
tietoakaan. Koko uransa ajan piiru 
piirulta popin suuntaan liukuneen 
artistin laulukielikin on vaihtu-
nut englantiin.

Kunniahimoisten sovi-
tusten eteen on nähty 
vaivaa. Jouset ja puhal-
timet soivat rikkaasti ja 
rehevästi. Eriksson itse 
vertaa levyään popin klas-
sikoista Queen-yhtyeeseen, 
mutta kyllä tästä Abba ja Kate 
Bushkin saattavat tulla mieleen.

Melankolisten tekstien kaikkein 
melankolisin pala on Mad Girl’s Love Song, 
joka on omistettu itsemurhan tehneelle runoi-
lija-kirjailija Sylvia Plathille. | ANTTI EEROLA

Iskelmästä poppiin

KÄSITYÖN YSTÄVIEN 
130-vuotisjuhlanäyttely 3.3.–3.4. Design 

Forum Finlandissa, Erottajankatu 7, Helsinki.
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Kääriydy huopaan!
On hetkiä, jolloin kaipaamme lohdutusta. Ystävän 
neuvo on tarttua lempeään kirjaan ja lukea sitä itselleen
–!vaikka ääneen.

Johanna ja Juha Tanska ovat valinneet kirjaansa 
Silitä kissaa (Kirjapaja) hyvällä tavalla arkisia ja kaikkien 
käsillä olevia harjoituksia huopaa kääriytymisestä alkaen.
”Erityisesti niinä aikoina, kun elämän paino tuntuu 
harteilla sietämättömän raskaana, on tarpeen kylvää ja 
istuttaa.” Siemenet itämään!

Edesmennyt Juhani Rekola teki vapaaehtoisena töitä
alkoholistien ja vankilakundien parissa. Yksi laajan kirjal-
lisen tuotannon helmistä on Ruusumaanantaista pääsiäis-
aamuun, seitsemän kirjoitusta sisältävä esseekokoelma. 
”Jeesuksen ristintie ei koske vain pientä vihittyjen jouk-
koa.” Uusi painos olisi tarpeen, koska kirja on loppuun-
myyty.

Ihmisenä olemisen ytimessä ovat myös Jaakko Heini-
mäki Seitsemän kuolemansyntiä, Rainer Maria Rilke 
Hetkien kirja, Martti Lindqvist Toivosta ja epätoivosta, 
Mika Waltarin Valtakunnan salaisuus sekä Anna-Maija 
Raittilan omaelämäkerrallinen Vehnänjyvän päiväkirja. 
| MARJO NEVALA

Vaalimyytit ja Meriläinen
Takamaa nimeltä Suomi sai 1900-luvun alussa 
eurooppalaisittain edistyksellisen kansanedus-
tuslaitoksen. Oliko kehittymättömyys eduksi,
kun kansanvaltaista demokratiaa ryhdyttiin 
meihin istuttamaan? Entä kuinka yleiset ja yhtä-
läiset olivatkaan ne ensimmäiset vaalit vuonna
1907? Ohjelman juontaa entinen kansan-
edustaja Rosa Meriläinen.
* YLE Teema 30.3. Suomen historian myytit: 

Ensimmäiset vaalit

Lihaa vai linssejä?
Kevään kuuminta kompostia on dokumenttisarja 
Ilmastodieetit. Se seuraa, miten neljä erilaista perhettä 
ponnistelee kohti vähäpäästöistä elämäntapaa. Vuoden 
kestävän dieetin aluksi hiilipainot punnitaan ja perheille 
laaditaan yksilöllinen suunnitelma. Mukana ovat muun 
muassa Sami Garam sekä Jukka Poika Rousu vaimoi-
neen ja lapsineen. Neuvoja jakaa ja valintoja ruotii neli-
henkinen, asiantuntijoista koostuva ilmastoraati. 
| MARJO NEVALA

Mukana elämän maku
Management-elokuvassa (2008) näyttävä 
uranainen Sue (Jennifer Aniston) yöpyy työ-
matkalla vaatimattomassa tienvarsimotellissa. 
”Saanko pitää kättäni sun pepulla” -repliikistä 
lähtee liikkeelle Suen ja motellinjohtajan, perä-
kamarinpoikamaisen Miken (Steve Zahn) 
eriparisena klonkkaava, mutta ihanan hellä suhde. 
Opetus on: hyvää kannattaa tavoitella, sillä sen 
voi saavuttaa. Ohjaus Stephen Belber. K-11. 
| MARJO NEVALA
*  Management-DVD

* Ilmastodieetit 22.3. 
kello 20.15 alkaen 
YLE Teemalla.
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Jukka Poika Rou-
sun perhe pyrkii 
parantamaan elä-
mäntapojaan.
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TAIDEMAALARILIITON SUURNÄYTTELY on esillä 
Helsingin Kaapelitehtaalla 21.3. saakka. Myynnissä on 
1%400 taideteosta noin 500 ammattitaiteilijalta.



Heli Laaksonen
Runoilijan kolumni ilmestyy Kotilieden joka toisessa numerossa.

 Fiinemis juhlis pruukata katta pöyttä ruaklis-
tatki. Näis kerrota, et ens o bataattipatée (söpö 
hyytelörulla), sit juurespyreet ja bearnaise 
(muussi ja soossi), lopuks crème brûlée (jotta 

kuuma ja makkia). Kyl see mukava on tiättä, mitä lau-
tasel o. Jos sais lisäks toivo, ni menyihi vois kirjotta  
saman tiän keskusteluaihe-ehrotuksi.

Muutonki o joskus vaikkia keksi, mist puhelis, mut 
viaras pöytseurues hiljasuus o erityise vaivannuttava. 
Mun kummitätin, ketä o näist tyyliasioist peril, o iha 
oikkias siin ko hän meina, et yks osa hyvä käytöst o 
see, ettei törötä pöyräs ko kruunukynttilä orottamas 
et muut keksivä jutui. Omaks osuureks ei riit unine 
yninä.

Ei see mittä mailma helpoint ol kehitel jutuaihet, 
mikä olis kaikil tuttu ja hyväntuuline, rönsyilis ko 
rönsylilja, sopis miä-
hil ja naisil. Säätila 
o muute hyvä, mut 
nopiast puhuttu. Sa-
mate nasta- ja kitka- 
renkaitte kokemus-
vertailu o äkki käytty 
läpitte. Nurkumine 
o helppo saar alul 
(niimpal huano palvelu kaffilois, polv kränä ko lää-
kär leikkas vääri) mut tunnelman kohottajaks voivot-
telust ei ol.

Saiskos olla: Alkupaloje yhteyres, sit ko isäntpari ja 
juhlapaik on kehuttu, puhella lämmittelyks puhelimie 
soittoäänist, appiukoist ja talvilinnuist. Orava o myäs 
varma nakki. Pääruuan kans vois muistel, mitä kukaki 
o aikanas koulun käsityätunnil tehny – ketä koristel 
rukilavan, kuka kutos slipoveri, saik valmiks kaks vil-
lasukka vai yhre. Jälkiruak mene kertomal, mikä on 
kaikkist miälejäävin valokuva, mink o ikä nähny ja 
mikä on kaikkist onnettomin otos, mink o itte sattunu 
ottama. Kaffe ja konjakin kans kiva aihe o see, et mikä 
olis kiva aihe. (Leikkaa talteen.)

Säätila o muute 
hyvä, mut 
nopiast puhuttu.

Menyy


