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Ehdotus TURKU-2011 kulttuurikaupunki hankkeeksi
Teema: LUONTO / YMPÄRISTÖ / TAIDE – projekti ( Nature / Culture )
Teemaan liittyviä tapahtumia voisivat olla:
1. LUONTO / YMPÄRISTÖ / TAIDE – seminaari
2. YMPÄRISTÖTAIDE / MAISEMAPUISTO – tilapäinen tai pysyvä näyttely
3. MUUTA
4. VÄHÄN TRADITIOISTA
Turku olisi monella tavalla houkutteleva paikka LUONTO / YMPÄRISTÖ / TAIDE teemaiselletapahtumalle. Suomalaisen puutarhataiteen juuret ovat Turussa. Täällä ovat myös
maamme vanhimmat kaupunkipuistot, historialliset viljely-ja kulttuurimaisemat, hienoja, vanhoja
yksityisiä puutarhoja, upea, monimuotoinen luonto; tammimetsät, suot, saaristo. Myös keskustan
tuntumassa vielä ihmeellisellä tavalla uinuvia ”joutomaita” jotka soveltuisivat hyvin vaikkapa
ympäristötaidenäyttelyn tai maisemapuisto-projektin toteuttamispaikoiksi.
Alueella on paljon asiantuntemusta ja mielenkiintoisia toimijoita jotka voisivat toteuttaa tapahtumia
yhteistyönä; mm. Turun kaupunki, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, maakunta-museo, Turun
Yliopisto, kasvitieteellinen puutarha, Biologinen Museo, taidemuseot, puutarha-ja taidealan
oppilaitokset, taidejärjestöt, taiteilijat, viheralan ammattilaiset, maanviljelijät jne.
Lähiympäristöstä löytyy monia yksittäisiä puutarhoja sekä suomalaisen puutarhataiteen helmiä
kuten esim. Alfred Kordelinin rakennuttama, renessanssi-barokki-tyylinen Kultaranta ja Paddaisten
barokki-puutarha Sauvossa.
Puutarhataide, nykytaide, ympäristötaide, maisema-ja ympäristösuunnittelu kietoutuvat nykyään
mielenkiintoisella ja uutta luovalla tavalla toisiinsa. Luonto / ympäristö / taide teemat ovat jo
saaneet merkittävän aseman kulttuurissa muualla maailmassa, esim. Hollannissa, Saksassa,
Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Meillä näitä aiheita ei vielä laajemmin olla pysähdytty
miettimään, niiden merkitystä ollaan vasta havaitsemassa. Suomalaisten ja yleensä eurooppalaisen
nykyihmisen luontosuhde, sen perinteet ja muuttuminen olisi hieno aihe myös filosofiselle
keskustelufoorumille.
Uskon, että näiden teemojen ja niihin liittyvien tapahtumien avulla Turkuun tulisi kohdistumaan
laajaa ja myönteistä kansainvälistä huomiota. Ohessa alustavia luonnoksia ja ehdotuksia
tapahtumista ja niiden sisällöistä.
Ystävällisin terveisin
Armi Laukia
Valokuvataiteilija, puutarhuri
Stålarminkatu 27 G 63
20810 Turku
p. 050 – 355 8873
e-mail: alaukia@hotmail.com
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1. LUONTO / YMPÄRISTÖ / TAIDE – ( Nature / Culture ) -seminaari
Toteutus:

esim. TRUKU-2011 kulttuurikaupunki ohjelmaan, tuotetaan ja järjestetään yhteistyönä eri
tahojen kesken, esim. Turun kaupunki, Viherympäristöliitto, Ympäristötaiteensäätiö,
Taideakatemia, taidemuseot, Turun kesäyliopisto, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, muut
mahd. tahot

Konsepti: Seminaarissa esiintyisi ulkomaisia ja kotimaisia tutkijoita, suunnittelijoita ja taiteilijoita. Se
suunnattaisiin mahdollisimman laajalle yleisölle; maisema-arkkitehdeista kaupunki-ja
puutarhasuunnittelijoihin, taiteilijoista viheralan ammattilaisiin ja opiskelijoihin sekä kaikille
kiinnostuneille
Tarkoitus olisi luoda crossover -tyyppinen, eri ammattialojen rajoja rikkova keskustelufoorumi;
viheralueiden, puistojen, kaupunkiluonnon ja ympäristön suunnittelusta, käytöstä ja
merkityksestä, esitellä maisema-arkkitehtuurin, nykypuutarhan ja ympäristötaiteen uusia
ilmiöitä ja tekijöitä sekä puutarha-ja ympäristötaiteen traditioita
Puutarhatiedettä taiteilijoille, ympäristötaidetta viheralueiden tekijöille. Uutta tietoa, inspiroivia
näkemyksiä ja tulevaisuuden visioita. Minkälaisia olivat keskiajan puutarhat ja minkälainen
voisi olla tulevaisuuden puisto? Voiko maisema olla radikaali, voiko luontoa suunnitella ja mitä
on ympäristötaide?
Luentojen aiheita voisivat esimerkiksi olla:
Keskiajan puutarhat
Puutarhataiteen historiaa
Esim. Penelope Hobhouse, Trädgårdkonstens 3000 år
-Contemporary History of Garden Design, European Gardens between Art and Architecture
Penelope Hill
Reinventing Garden, Nykypuutarha – tulevaisuuden puutarha
-Mikä on puisto? Esim. Duisburg Landschaftpark
Suunnittelu Latz+Partner
www.landschaftpark.de
www.latzundpartner.de
-Maisema-arkkitehtuuri / nykytaide / Urban Landscape / Radical Landscape
Esim.Kathryn Gustafson, maisema-arkkitehti www.gustafsonpartners.com
Martha Schwartz, kuvataiteilija, maisema-arkkitehti www.marthaschwartz.com
Maataide / ympäristötaide
Esim. Tutkija, Ft Hanna Johansson, väitöskirja ympäristötaiteesta v.2005
Lucien den Arend, ympäristötaiteilija www.denarend.com
Ecological Aesthetics, Art in Environmental Design: Theory and Practice
Herman Prigann, Heike Strelow, Vera David
Muutama mielenkiintoinen retki osana seminaariohjelmaa – esim.:
-kasviarkeologiaa, Pentti Dahlström -miten kasvit ovat tulleet Turkuun, uhanalaiset kasvit, Turkulaisten
- tiedemiesten uroteot kasvitieteessä
-tammimetsäretki – jokiretki – saaristoretki
-suot matkailukohteena
-opastetut kävelyretket Samppalinnan ja Vartivuorenmäellä, Kultaranta, Paddainen jne.
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2. YMPÄRISTÖTAIDE / MAISEMAPUISTO -näyttely
Työnimeltä ”Haarautuvien polkujen puutarha” – ympäristötaide / maisemapuisto -projekti
-esim. kutsunäyttelynä tai kilpailuna ( kotimaisia ja ulkomaisia taiteilijoita ) toteutettava
-suunnitellaan ja tuotetaan yhteistyönä monien eri tahojen kesken; mm. taidemuseot ja Turun
kaupunki
-tilapäinen (teokset poistuisivat tietyn ajan kuluttua) tai esim. osittain pysyvä
-Yksi mahdollinen toteutuspaikka, radanvarsi ja jokiranta Raunistulan kohdalla
-Näyttely voisi levittäytyä Turun kaupunkiin eri puolille sopiviksi valittuihin paikkoihin:
mm.lähiöihin, Jokikatu-taiteilijatalon ympäristöön ja radan varteen mm. yliopiston puoleinen reuna
ennen Kupittaan asemaa, tienreunat matkalla lentokentältä kaupunkiin, Itäisen RantakadunPuistokadun
ja Koulukadun väliin jäävälle tonttille jossa tyhjillään oleva rakennus, ym.
-Liittyisi luontevasti em.seminaariin
-toteutetaan useamman vuoden aikana niin että kokonaan valmis v. 2011

”Haarautuvien polkujen puutarha on suunnaton arvoitus, tai vertaus jonka aiheena on aika.
Päinvastoin kuin Newton ja Schopenhauer, teidän esi-isänne (puutarhan luoja, allekirjoittaneen
huom.) ei uskonut yhteen ainoaan, absoluuttiseen aikaan. Hän uskoi lukemattomiin aikasarjoihin,
eri suuntiin ja samaan pisteeseen pyrkivien ja rinnakkaisten aikojen kasvavaan, suunnattoman
laajaan verkkoon. Tuo kuvio jossa ajat lähenevät toisiaan, haarautuvat, leikkaavat toisensa tai
hylkivät toisiaan jossain ajassa, sisältää kaikki vaihtoehdot. Ts´ui Penin miltei käsittämättömässä
teoksessa henkilö valitsee – samanaikaisesti – kaikki mahdollisuudet. Täten hän luo monta
tulevaisuutta, monta aikaa jotka puolestaan lisääntyvät ja haarautuvat.”
L. Borges: Haarautuvien polkujen puutarha
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3. MUUTA
-ArsÖ -yhteisö-ja ympäristötaideprojekti Turun saaristossa, jatkoa v.2006 alkaneelle projektille
-Samppalinnan / Vartiovuoren vanhat kävelyreitit kunnostetaan, Turkulaiset taiteilijat suunnittelevat
teoksia ja opasteita reittien varrelle
-Turun viheralueita ja puistoja kunnostetaan, suunnitteluun ja hoitoon käytettäviä resursseja lisätään
-Kansalaisten ympäristö-ja kasvitietoutta pyritään lisäämään, mm. kouluissa, työpajoja
kasvibiologiasta, puutarhanhoidosta, puistojen kasveista ym., opastettuja luontoretkiä, luentosarjat,
julkaisut, näyttelyt ym.
-Yhteisöllistä toimintaa puistoissa ja viheralueilla, tavoitteena asenteiden muuttaminen ympäristön
ja kasvien arvostuksen suuntaan ja siten ilkivallan vähentäminen ja yleisen viihtyisyyden
lisääntyminen
-Siirtolapuutarhanäyttelyt, tapahtumia alueen kauppa-ja yksityspuutarhoissa –
esim. valaistus !
-Suomalaisten ja eurooppalaisen nykyihmisen luontosuhteen filosofiaa, traditiot ja kehitys
-Saaristo, matkailu, mm. Källskärin ainutlaatuinen puutarha saaristossa
-Meri, Itämeri, Airisto – tutkimusta, luonnonsuojelua, vapaa-aikaa ja matkailua, merellisiä
tapahtumia, myös taideprojekteja
-Joki, jokivarsi, historia, maisemat, muutokset, muutosten virta, tapahtumien ketju
-Taideakatemia – ympäristötaidetyöpajoja ja kursseja – mahdolliset ulkomaiset taiteilijat voisivat
pitää luentoja, työpajoja
-Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita: Puutarhataiteen Seura, Puutarhaliitto, Suomen
maisema-arkkitehtiliitto, ympäristöministeriö, Ympäristötaiteen säätiö, puutarha-alan yritykset
-Turun puihin liittyvien tarinoiden keräys, dokumentointi ja valokuvaaminen ja materiaalin
muokkaaminen kirjaksi ja nettikäyttöön
-Taiteilijoiden vetämiä, yhteisöllisiä ympäristö-ja taideprojekteja kouluissa, eri kaupunginosissa
ja lähiöissä, yhdessä koululaisten ja asukkaitten kanssa
-Park / Garden –
Puisto / Puutarha teemat toimivat hyvin myös metaforana monille asioille –
kasvamisen teema, organismien monimuotoisuus, vuodenaikojen vaihtelut, ajan kiertokulku
-Science Park, uusi teknologia, virtuaalitekniikka, digitaalinen taide, jne. –
uusi teknologia ja
uudet mediat voisivat myös olla keskeisellä tavalla mukana hankkeessa
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4.
Vähän traditioista:
KULTARANTA
rakennutti Alfred Kordelin, suunnitteli Svante Olsson
esikuvana renessanssi-barokkipuutarhat, mm. Versailles
1912 alettiin rakentaminen
Matti Tuominen, ylipuutarhuri
Presidentti voisi toimia tapahtuman suojelijana…
PADDAINEN
kartano – barokkipuutarha – Sauvossa
Suunnitteli Bengt Schalin v.1918
Juttu + kuvia Turun Sanomissa su 20.6.04
Barbro Rosenlew, omistaa+hoitaa
RUISSALO ja KUPITTAANPUISTO -julkisten puistojen, kaupunkipuistojen edeltäjiä Suomessa
TURUN LINNAN ryytitarha, ainakin 1500-l.peräisin
TURUN AKATEMIA lääkekasvitarha – sijaitsi Tuomiokirkon lähellä – 1600 l. alku Yliopiston
kasvitieteelliselle puutarhalle
Elias Tillands -eurooppalainen lääkäri 1600-luvun Suomessa -perusti, julkaisi ensimmäisen
luettelon Turun seudun kasveista 1673
Pietari Kalm -mm.puutarhaopin luentoja Turun Akatemiassa 1700-l.
Andreas Dahl -Turun yliopiston kasvitieteen professori 1800-l
HUOM! Kaikki em. ovat nimenneet ja heidän mukaansa on nimetty kasveja ja kasvilajeja maailman
kasvitieteelliseen nimistöön.
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West 8 Landscape architects, Swamp Garden, Charleston, USA, 1997
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