
12/2019 Helsingin Taideyhdistys/Marianne Matikka mieli-
pide… Akin teoksia voi alkuun ihailla teknisesti kurinalaisen 
maalaustavan tuloksena. Hänen minimalistinen kujeilu väri-
kylläisissä maalauksissa huokuvat, fyysistä voimaa ja var-
muutta. Hänellekin katsoja on olennainen osa taidetulkin-
nassa. Hän antaa katsojalle sopivan määrän avaimia, jotta 
katsoja saa otteen tekijää innoittaneesta visuaalisesta 
elämyksestä. Maalauksien sommittelussa näkyy tilahallinta 
varmuus, se luo harmonisen ulottuvuuden maalauskokonai-
suuteen. Hiljainen kauneus maalauksissa syventyy rehelli-
seen estetiikkaan… hänen tyyli on jäljittelemätön ja merkit-
tävän erityinen….  
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Kuvien tekeminen on ollut luonteenomainen tapani 
hahmottaa todellisuutta, ilmeisesti jo siitä hetkestä al-
kaen kun sain ensimmäisen väriliidun käteeni. Piirtämi-
nen yhdistettynä tarinankertomisen tarpeeseen joh-
datti minut ensin sarjakuvapiirtäjäksi ja myöhemmin 
myös kuvittajaksi, mutta todellinen intohimoni kuva-
taiteeseen kypsyi kuin vaivihkaa, epävarmasti mutta 
kokeilunhaluisesti. En ollut koskaan kuvitellut olevani 
mikään taiteilija, sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Enhän kokenut osaavani edes maalata 
 

 

 

 
 
Olen kahlannut läpi monenlaisia kausia ja tekniikoita, 
mitä milloinkin, kuin omaa ilmaisuani etsien. Omapäi-
syyteni on ollut tässä sekä hyödyksi että haitaksi. Hyö-
dyksi sikäli, etten yritä maalata ”oikein”, vaan pyrin 
aina esteettömään ja puhtaaseen, aitoon ilmaisuun. 
Sellaiseen ilmaisuun, jossa onnistun unohtamaan itseni 
ja omat vaikuttimeni, ilmaisuun joka ikäänkuin vain ta-
pahtuu. Tällaisten pienten onnistumisten jälkeen en 
voi kuin todeta etten itsekään täysin tiedä mistä nämä 
kuvat syntyvät. Se on mysteeri. 
 

 
 
Mielessäni on kuin valtava kuvapankki, jonka tallen-
teista ammennan aineistoa tauluihin; nähtyä, kuvitel-
tua, tunnelmia, vaikutteita, ajatuksia, huumoria, sä-
vyjä…. Jokainen teokseni on erillinen yksilö, usein täy-
sin erilainen kuin edeltäjänsä. Ja teoksen merkityshän 
syntyy aina katsojan mielessä, jos on syntyäkseen. Ja 
taiteen tehtävä yleensäkin on mielestäni juuri tuntei-
den herättäminen. Kylmäksi jättävä teos on epäonnis-
tunut, ja epäonnistunut on myös sellainen teos, joka 
vaatisi tuekseen selityksen. 



 
 
 
Omapäisyyteni haittapuolena puolestaan mainitta-
koon lukuisat epäonnistumiset, itse-epäily, hapuilu ja 
päämäärättömyys sekä pitkäjänteisyyden puute. Var-
masti silti jokaiselle taiteilijalle tuttuja, epämieluisia 
matkakumppaneita. 
 
 

 
 
 
 
 
Kyllä, luominen on todellakin ainakin omalla kohdallani 
tuskallista, mutta ellei se olisi lopulta kuitenkin niin pal-
kitsevaa, en minäkään varmaankaan tätä jatkaisi. En 
siis maalaa pelkästään itselleni, vaan kenelle tahansa, 
ja suurin palkinto lopulta on kuitenkin se että onnistuu 
koskettamaan jotakuta tunnetasolla, vaikka sitten vain 
yhtä ihmistä. 
 

 
 
Hiljainen kauneus tarkastelee erityisesti kahdensuun-
taista vuorovaikutusta. 
 

 
 
 
Teosten estetiikka on pelkistettyä ja dynaamista. Tär-
keää tälle tekijälle on geometriset muodot ja hienos-
tuneet värit 
 

 
 
 


