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VUODEN NUORI TAITEILIJA 2017 – TIINA PYYKKINEN
Tampereen taidemuseossa avautuu perjantaina 16.6. näyttely Vuoden nuori
taiteilija 2017 – Tiina Pyykkinen. Näyttely on avoinna 27.8.2017 saakka.
Tiina Pyykkinen (s. 1983) on järjestyksessä 33. Vuoden nuori taiteilija. Hän asuu ja
työskentelee Helsingissä. Pyykkinen valmistui Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi
2014. Hän on opiskellut myös Oriveden opiston kuvataidelinjalla, Pohjoismaisessa
Taidekoulussa Kokkolassa, Kankaanpään taidekoulussa ja Hochschule für Grafik und
Buchkunst -taidekorkeakoulussa Leipzigissa Saksassa. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä hän
piti 2011 Helsingissä, minkä jälkeen hänen teoksiaan on ollut esillä yksityis- ja
ryhmänäyttelyissä Suomessa, Saksassa ja Iso-Britanniassa.
Teosteni aiheina ovat olleet väliaikaisuus, paikka- ja aikasidonnaisuus sekä väri ja valo.
Teoksissa voi havaita useiden päällekkäisiä tilallisia tasoja, jotka heijastavat samaan aikaan
ympärillä olevaa näyttelytilaa, esittävät maalattua kuvallisuutta sekä väriaineen
kaksijakoisuutta.
Väri ilmenee maalauksissa siten, että havaitsemme yhdellä värillä toteutetun pinnan
monivärisenä. Teokset ovat samaan aikaan sekä monokromaattisia, että monivärisiä.
Teosten peilinkaltaisen pinnan toisintaessa ympäristön heijasteena, aktivoi se katsojan
liikkumaan ja tarkastelemaan teoksia useasta eri kulmasta. Havaintokulman valinta on aikaan
ja paikkaan sidoksissa olevaa vuorovaikutusta.
Vuoden 2017 nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluivat
museonjohtaja Taina Myllyharjun (pj) lisäksi museonjohtaja Leevi Haapala, kuraattori Laura
Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Janne Laine, Tampereen
taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki, Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija
Katariina Salmijärvi sekä näyttelypäällikkö Tapani Pennanen.
Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen
Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen
näkyvyyden edistäjänä. Palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35vuotiaita suomalaistaiteilijoita.
VNT-tapahtuman järjestävät Tampereen taidemuseo ja Aboa Vetus & Ars Nova -museo
Turussa. Vuoden nuori taiteilija 2017 – Tiina Pyykkinen -näyttely on esillä Tampereen
taidemuseossa 16.6.–27.8.2017 ja Aboa Vetus & Ars Nova -museossa 8.9.–5.11.2017.
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VNT-tapahtumalle luotu sivusto osoitteessa www.vnt.fi sisältää aiempien Vuoden nuorten
taiteilijoiden haastatteluvideoita, avajaiskuvia, tapahtuman historiikin sekä Tampereen
taidemuseolle vuosien aikana kerätyn VNT-kokoelman esittelyn.

Lisätietoja:
Tiina Pyykkinen, puh. 045 1370 738, tiinapyykkinen(at)gmail.com
Taina Myllyharju, museonjohtaja, puh. 040 801 6665, taina.myllyharju(at)tampere.fi
Tapani Pennanen, näyttelypäällikkö, puh. 050 345 1143, tapani.pennanen(at)tampere.fi
Tiedote ja kuvat: tampereentaidemuseo.fi
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