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TARJA PYYSALON TAIDENÄYTTELY 
NAUTELANKOSKEN MUSEOSSA LIEDOSSA 
15.6. – 26.8.2018 
 
Lietolaisen Tarja Pyysalon taidenäyttely Sulaminen – maalauksia ilmastonmuutoksesta on 
esillä Liedossa Nautelankosken museossa (Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As.). Näyt-
telyyn voi tutustua Lauri Nautelan museon auditoriossa elokuun loppuun (ei 12.8.2018).  
 
Tarja Pyysalo on huolestunut ilmastonmuutoksesta. Ympäristö ja vesistöt täyttyvät muovil-
la ja roskilla, samalla monista kasvi- ja eläinlajeista tulee uhanalaisia. Pyysalo on pohtinut 
maalauksissaan Antarktiksen sulamisen vaikutusta sekä ympäristöön että maailmaan. 
Pohjoisilla alueilla ilmasto lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin etelässä. Tämän seu-
rauksena Suomessakin monet eläinlajit ovat joutuneet vetäytymään kohti pohjoista, koska 
lumi ja jää ovat niille elintärkeitä lisääntymisen, ravinnonhankinnan ja suojan kannalta.  
 
Luonto ja luonnonilmiöt ovat kiinnostaneet Tarja Pyysaloa lapsuudesta asti. Hän saa inspi-
raationsa luonnosta, maisemista, vuodenajoista, väreistä, vastakohtaisuuksista, valoista ja 
varjoista. Pyysalo maalaa intuitiivisella tekniikalla alitajunnasta kumpuavia unien ja muisto-
jen sielunmaisemia.  
  
Sulaminen – maalauksia ilmastonmuutoksesta -näyttelyssä on yhteensä 21 maalausta 
vuosilta 2017–2018. Maalaukset on tehty sekatekniikalla käyttäen akryyli- ja öljyvärejä, 
öljypastelleja, akryylipastaa, sahanpurua, paperisuikaleita ja muovipussimuovia. Pyysalo 
on osallistunut aiemmin noin kymmeneen yhteisnäyttelyyn. Sulaminen on hänen ensim-
mäinen yksityisnäyttelynsä. Ensimmäisen oman näyttelyn pystyttämisellä Nautelankosken 
museoon on Tarja Pyysalolle aivan erityinen merkitys: hänen vanhempansa ovat tavan-
neet Liedon Nautelankoskella 1950-luvulla, ja Pyysalo itse asui elämänsä ensimmäiset 
viisi vuotta vanhempiensa kanssa Liedon asemanseudulla Mannilla. 
 
 
Tarja Pyysalo valmistui kuvataiteilijaksi Taidekoulu Alfa-Artista tammikuussa 2018. Taide-
koulua ennen hän opiskeli maalausta, piirustusta ja kuvanveistoa InArtes Instituutissa, 
Turun Työväenopistossa sekä Ahvenanmaalla kursseilla. Valtiotieteen maisteriksi Pyysalo 
valmistui Turun yliopistosta vuonna 1981. Pyysalolla on työhuone Turussa Barkerilla.  
 
Näyttelyyn on vapaa pääsy ja siihen voi tutustua Nautelankosken museon aukioloaikoina 
päivittäin kello 12–17 elokuun 11. päivään asti sekä sunnuntait 19.8. ja 26.8. klo 12–17. 
Muina aikoina sopimuksesta. 
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