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Urpu Ilasmaan näyttely päättää Nuovon kevään

Urpu Ilasmaa ja teos Kesäyö II. Kuva: ESS

Galleria Nuovon ystävät kohtaavat vanhan tutun, mutta tänään avautuvan näyttelyn sisältö on aivan uusi. Kokenut taidemaalari
Urpu Ilasmaa on tuonut Lahteen parikymmentä maalausta, guassi- ja öljyteoksia, jotka kaikki ovat syntyneet parin viime vuoden
aikana.
Ilasmaa tunnetaan hienona värienkäyttäjänä. Näin kirjoitti muutama vuosi sitten Galleria Bronda, ja tämä pätee myös Nuovonnäyttelyyn: "Heleät ja puhtaat värit ja jäntevät viivat ilahduttavat ja virkistävät."
Lahdessa nähtävät teokset voi karkeasti jakaa kahteen ryhmään. On tämän vuoden puolella valmistuneita kookkaita öljyväriteoksia
ja parin vuoden takaisia Espanjan innoittamia guassimaalauksia.
Ilasmaa vietti antoisan jakson taiteilijaseuran residenssissä Aurinkorannikolla. Voimakas valo, auringon energia sekä maisemien
erikoinen väri ja rytmi ovat nähtävissä teoksissa (esimerkiksi Matkalla Sevillaan, Vihreät vuoret, Vuori ja merenlahti).
Ilasmaa antaa yleensä teoksilleen selkeän nimen ja aina vasta työn valmistuttua. Esimerkiksi hehkuvan oranssi öljyvärimaalaus
Sahara sai osakseen pitkän työstämisen, ja vasta loppuvaiheessa taiteilijalle selvisi, että "sehän on Sahara".
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Ilasmaa käyttää väriä taiten. Hänen tavoitteenaan on ollut tietty ilmavuus ja hengittävyys.
- Varon, etten tekisi "yli".

Uusiutumisen tarve
Urpu Ilasmaa vierailee Nuovossa jo kahdeksannen kerran. Edellisestä kerrasta on reilut kaksi vuotta. Sen jälkeen Ilasmaa piti
"tuumaustauon" eikä järjestänyt näyttelyitä.
- Näyttelyitä oli niin tiheästi, että pidin taukoa tietoisesti saadakseni työskentelyrauhaa. Käytin enemmän aikaa töiden tutkimiseen,
otin riskejä, hän toteaa.
Ilasmaa on taiteilijana tinkimätön. Hän maalaa uudestaan ja uudestaan, panee teoksen välillä syrjään, maalaa taas, odottaa, pohtii
ja jatkaa. Ikä ja kokemus eivät helpota työskentelyä, päinvastoin, itsekritiikki vain kasvaa.
Usein vasta kuukausien jälkeen tulee vaihe, jolloin teos on valmis.
Hän toteaa, että ammattitaidollaan hän voisi suoltaa tauluja nopeastikin, mutta se ei hänelle riitä.
- On tärkeätä uusiutua työskentelyssään. Ei voi vaikuttaa ihmisiin vakuuttavasti, jos ei koe tekevänsä työssään jotakin uutta,
Ilasmaa pohtii.
- Tavoitteeni on, että työ koskettaisi katsojaa. Että katsoja jaksaisi pysähtyä teoksen äärelle ja löytäisi siitä jotakin, joka tulee häntä
lähelle.

Pelkistystä
Kohta 50 vuoden ajan maalannut Urpu Ilasmaa toteaa:
- Vuosien mittaan olen vain pelkistänyt, keskittänyt ja karsinut. Huomaan, että teosten elementeistä - väri, muoto, rytmi - väri on
tärkein.
Ilasmaa tietää, että väri vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti ja intuitiivisesti. Hän ei silti koskaan valitse väriä julistaakseen jotakin
tiettyä asiaa, vaan värit vievät häntä.
-Etukäteen en ole selvillä, mitä teen. Työ lähtee kuljettamaan itse itseään, usein johonkin muuhun suuntaan kuin mitä olin itse
ajatellut, Ilasmaa kertoo.
Luonnon värit innostavat myös: esimerkiksi vihreäsävyisen Kesäyö II -teoksen pohjana oli kesäinen automatka Turusta Salon
kautta Tammisaareen, jolloin kaikki pellot olivat nousseet kirkkaalle vihreälle.
Urpu Ilasmaan tauluihin tutustumiseen kannattaa varata kiireetön hetki. Huolellinen paneutuminen palkitaan, teoksista paljastuu
yhä uusia yksityiskohtia.
Taina Salakka-Kontunen
Urpu Ilasmaan maalauksia Galleria Nuovossa, Mariankatu 16, 20.4.-18.5. Avoinna ti-pe 12-17, la 12-15, su 14-17.
Urpu Ilasmaa
- helsinkiläinen taidemaalari, pitänyt kymmeniä yhteis- ja yksityisnäyttelyitä
- opinnot: Suomen Taideakatemia
tehnyt myös värisuunnitelmia teollisuudelle
- teoksia valtion kokoelmissa sekä monien kaupunkien ja yhteisöjen kokoelmissa
- Ilasmaan taidetta myös Päijät-Hämeen keskussairaalassa
- Pohjois-Karjalan läänin taidepalkinto 1974, Keski-Suomen läänin taidepalkinto 1985
- useita näyttelyitä ulkomailla: Hollanti, Ranska, Slovenia, Englanti, Norja, Tanska, Ruotsi - ensimmäinen suomalainen 2005
Arabiemiraateissa näyttelyssä Women & Art - A Global Perspective
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