
 ▶ Matti Salmi kuvasi Pellervon 80-vuotisjuhlanäyttelyssä Galleria Patinassa keväällä 2015. Näyttelyn 
nimi oli Totuutta etsimässä.

Lukumiehelle koittivat eläkepäivät
 ■ TOIVAKKA                    

Lea Lerkkanen

Taiteen edistämiskeskus on 
myöntänyt 59 henkilökoh-
taista ylimääräistä taiteili-
jaeläkettä täytenä eläkkee-
nä tai osaeläkkeenä tämän 
vuoden alusta alkaen. Ku-
vataiteen taiteilijaeläke tuli 
myös toivakkalaiselle Pel-
lervo Lukumiehelle.

Lukumiestä avitti eläk-
keen anomisprosessissa 
taidehistorioitsija Minna-
maria Koskela. Hän luon-
nehtii Pellervo Lukumie-
hen taidetta aikaansa edellä 
olevaksi ja ennakkoluulot-
tomaksi. – Ennakkoluulot-
tomuus, rotujen, kansojen 
ja sukupuolten välinen ta-
sa-arvo, luonnon kunnioit-

taminen, materiaalien kier-
rättäminen, menneisyyden 
ja historian tunteminen – 
siinä muutamia asioita, 
joista Lukumies taiteellaan 
kertoo. Taiteilijana hän on 
aina ollut aikaansa edellä, 
ja osittain ehkä siksi jää-
nyt vähän tunnetuksi, to-
teaa Minnamaria Koskela 
iloisena eläkepäätöksestä. 

– Aikana, jolle tunnus-
omaista ovat kansainvä-
liset kriisit, pakolaisuus, 
maahanmuutto ja siihen 
liittyvä keskustelut, on 
Pellervo Lukumiehen tai-
de kenties ajankohtaisem-
paa kuin koskaan aiemmin. 
1970-luvun alussa, jolloin 
hän maalasi keskustelua 
herättäneet Toivakan kir-
kon kattomaalaukset, Suo-

messa keskusteltiin muun 
muassa romanien kansa-
laisoikeuksista ja Chilen 
pakolaisista, mutta mitta-
kaava ja intensiteetti olivat 
tuolloin aivan toisia, Kos-
kela kiteyttää.

Taidehistorioitsija kum-
meksuu Lukumiehen tai-
teen näkymättömyyttä, sen 
vahvuudesta ja julistavuu-
desta huolimatta. 

– Lukumiehen asemaa 
suomalaisen ja keskisuo-
malaisen kuvataiteen ken-
tässä voi luonnehtia margi-
naaliseksi. Hänen tuotan-
nostaan on vain kerran jär-
jestetty näyttely museossa: 
retrospektiivinen näytte-
ly Ihmeellinen Lukumies 
Keski-Suomen museossa 
vuonna 2008. Sen lisäksi 

on ollut muutama suppea 
gallerianäyttely. Miksi näin 
vahvan taiteilijan työt ei-
vät näy isommin taiteen 
kentässä?

Minnamaria Koskela ko-
rostaa Pellervo Lukumie-
hen tuotannon vahvuuden 
lisäksi sen monipuolisuut-
ta. – Se sisältää niin puu-
piirroksia ja -reliefejä, öl-
jyvärimaalauksia, metal-
liveistoksia, installaatioi-
ta kuin itse rakennetun 
oman kotitalonkin. Mo-
nien tekniikoiden ohel-
la myös teosten sisältö on 
laaja: on kulttuurihistorial-
lisia maisemia, muotoku-
via, kirkkomaalauksia, tek-
nisiä keksintöjä, tajunnan 
virtaa ja fantasiamaailmo-
ja, hän listaa.


