TIEDOTE 19.6.2018

Kimmo Ojaniemi: T
Näyttely 1.-31.7.2018 Kirkonkellari, Rauma
Kimmo Ojaniemen katedraaliaiheiset puuveistokset ja ääniteos kesänäyttelyssä Raumalla
Kirkonkellarissa heinäkuun ajan.
Kimmo Ojaniemi on turkulainen kuvataiteilija, joka on pitänyt lukuisia näyttelyitä 80-luvulta lähtien Suomessa ja
ulkomailla, sekä toteuttanut useita julkisia teoksia, kuten Turun Myllytunnelin Gaian silmä ja dominikaaniluostarin
muistomerkki Turun Olavinpuistossa. Ojaniemen taide saa aiheensa ihmisen historiasta, kulttuureista,
luonnontieteistä, uskosta ja vallasta.
Alun perin taidemaalariksi valmistunut Ojaniemi on monien tekniikoiden taitaja. Pääosin kolmiulotteisilla teoksilla
uransa tehnyt taiteilija on koko ajan pitänyt yhteyttä kaksiulotteiseen maailmaan maalaamalla ja viime vuosina
yhä enenevissä määrin valokuvaamalla.
Raumalla Kirkonkellarin näyttelyssä esillä olevia puumateriaalista
valmistettuja teoksia edelsi 80-luvulta vuoteen 2006 kestänyt
kausi, jolloin hän keskittyi sähköllä toimiviin, soiviin ja liikkuviin
mekaanisiin veistoksiin. Koneveistoksiin kuului ääni oleellisena
osana ja sen perua on myös tässä näyttelyssä kuultava tilan
tunnelmaan sopiva ääniteos.
Ojaniemi näkee, että uskonnolla on suuri merkitys ihmiselle ja
yhteiskunnalle. Uskontoteema näkyy myös hänen
aihevalinnoissaan ja teosten nimissä kautta koko uran. Niin myös
tässä näyttelyssä; muinaisen fransiskaaniluostarin tontilla
näyttelyn nimi on T, fransiskaanien tunnuskirjain.
Ojaniemi on jo usean vuoden ajan työstänyt katedraaliaihetta
puusäleistä rakentamissaan suurikokoisissa veistoksissa.
Kirkonkellarissa niistä on esillä kolme: Katedraalit I ja II sekä
Pilari.
−Esillä olevat teokset ovat saaneet innoituksensa tietenkin
arkkitehtuurista, mutta ennen muuta uskonnon vallasta ja
merkityksestä. Kristikunnan komeat rakennukset antavat ihmiselle
turvallisuuden tunnetta ja mielenrauhaa. Suuret ja kalliit
rakennukset on helppo ymmärtää jumalan asuinsijoina. On vaikea
kuvitella ihmistä, joka ei kokisi jotakin pyhyydestä ja pieniä ihmeitä esimerkiksi Rooman Pietarin kirkossa tai
Pariisiin Notre Damessa, kertoo Ojaniemi.

Taiteilijatapaaminen ti 3.7.2018 klo 14
Kimmo Ojaniemi esittelee näyttelynsä ja kertoo taiteestaan taiteilijatapaamisessa Kirkonkellarissa. Tapaamiseen
on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Lisätiedot: Kimmo Ojaniemi, p. 050 3711 422, kimmo1@ojaniemi.com
Kanerva Kuisma, viestintäpäällikkö, Rauman seurakunta, p. 044 769 1245, kanerva.kuisma@evl.fi
Aukioloajat ja osoite: Näyttely T on avoinna heinäkuun ajan (1.-31.7.2018) Kirkonkellarissa maanantaista
perjantaihin klo 10-17, lauantaisin klo 11-15 ja sunnuntaisin klo 10-16. Kirkonkellari sijaitsee Pyhän Ristin kirkon
vieressä (Luostarinkatu 1, Rauma). Näyttelyyn on vapaa pääsy.
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