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Saatteeksi
Myytit-Tuulet nimi kuvastaa Irmeli Tarmon elämää ja taidetta
kirjan julkaisuhetkellä. Taideakatemian koulussa vuosina
1963–66 opiskellut nuori taiteilija jatkoi opintojaan Roomassa
Accademia di Belle Artissa. Rooma löi taiteilijaan voimakkaan
leiman, sysäykseen seikkailuihin antautumiselle. Antiikin sulau-
tuminen moderniin avasi Irmelin silmät näkemään historian
jatkuvuuden kaikkialla ympärillämme. Elämä aikakautemme
suomalaisessa pikkukaupungissa ei ole kokonaan erilaisten
lainalaisuuksien varassa kuin elämä antiikin Roomassa.

Kouvola tarjosi vanhemmat, kodin ja työtä vastavalmistuneelle,
Rooman ikiaikaisuutta imeneelle taiteilijalle. Myöhemmin ra-
kennettiin Tarmon erämaa-ateljee Kotiharjuun, mikä on saanut
taiteilijan pysymään paikkakunnalla vuosikymmenet. Monet
valtakunnalliset luottamustehtävät ja ulkomaiset ateljeestipendit
ovat laajentaneet Tarmon maailmankuvaa. Ulkomailla vietetyt
ajanjaksot näkyvät monipuolisessa tuotannossa löytöinä,
aiheiden yhdistelemisenä ja oivalluksina. Eri aikojen ja kulttuurien
myyttinen aineisto on siirtynyt monivaiheisten prosessien
kautta taideteoksiksi: muodoiksi ja väreiksi.

Myytit-tuulet kirja julkaistaan Irmeli Tarmon samannimisen
näyttelyn yhteydessä Kouvolan taidemuseossa kesällä 2006.
Kirja valottaa Tarmon taiteilijuuden keskeisiä käännekohtia ja
oivalluksia. Kirja on ylistys seikkailuille ja avoimuudelle ja
samalla rauhalliselle erämaaelolle Kouvolan Kotiharjulla. Lisäksi
kirja esittelee Irmeli Tarmon uutta tuotantoa sen syntyvaiheista
ja sisällöstä käsin. Kirjassa katsotaan niin taiteilijan kuin
taidehistorioitsijoidenkin näkökulmasta Irmeli Tarmon tuotantoa.
Menneiden aikojen myyttinen aineisto näkyy 2000-luvun tai-
teessa rauhallisen ymmärryksen ja hiljaisen hyväksynnän
valossa. Se mitä olemme nyt, on sen ansiota mitä ihmiset ovat
kautta aikojen olleet. Irmeli Tarmon töissä puhaltavat myyttiset
ikiaikaiset tuulet.

Johanna Vuolasto
FM, intendentti
Kouvolan taidemuseo
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Matka itseni ulkopuolelle alkaa aamulla, kun

herään unesta. Havainnot heijastuvat tunte-

muksina. Sään ja vuodenaikojen vaihtelut,

kohtaamiset, tapahtumien jono on ehtymätön.

Aivan pienenä muistan yli pään ulottuvat huo-

nekalut, alta vaaleat, siellä täällä kosmoksen

värisiä leimoja. Myöhemmin talvella valtaisa

jäinen mäki esti toistuvasti pääsyn kotiovelle.

Rinne nappasi liukuun ja alhaalla sain odottaa

pitkään, ennen kuin pääsin pinteestä ja käsi

talutti takaisin kotiin.

Maailmanrajaani on voimakkaasti vaikuttanut

Sven Hedin ja kuvaukset matkoista Gobin

autiomaassa ja Tiibetin alueilla. Pystyn tälläkin

hetkellä muistamaan valokuvia, joita voin tar-

kastella yksityiskohdittain jälkikuvina.

Kokemukseni reuna-alueilta antavat voimak-

kaimmat elämykset. Meret ja vuoret, sukellus

myytteihin ja tarinoiden taakse, sen teen näky-

väksi. Lahjaksi sain kädet ja silmät.

Irmeli Tarmo Peilaaja 1993
22 x 15 gravyyri

Matka itseni ulkopuolelle
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Taiteilijaelämää Kotiharjulla
Yksikerroksisten omakotitalojen rivi su-
lautuu hyvin maisemaan. Asemakaava-
säädökset ovat tiukat, kadunpuoleista
yhtenäisyyttä ei uhkaa mikään. Irmeli
Tarmo avaa oven. Sisään astuttaessa
aukeaa huikea näkymä puolitoistakerrok-
siseen valossa kylpevään ateljeetaloon.
Sisään tulija hämmästyy valoa, hämmäs-
tyy tilakokemusta, mutta astuu sisään ja
antaa katseen viedä.

Ulkona on puutarha, joka on Irmeli Tarmon
ilo ja innoitus. Erilaiset kauniit kukat Tarmo
kasvattaa sipuleista ja siemenistä. Jän-
nittyneenä hän odottaa kukan itämistä.
Hän iloitsee kasvattamistaan kukista, ja
syksyn ja kylmän saapuessa osa kukista
siirretään sisätilaan jatkamaan elämää.
Ikiaikainen kasvisymboliikka herää henkiin
valtavan suurissa maalauksissa, joissa
hellästi kasvatetut kukat toistuvat tarkasti
oikeanlaisina.

Sipulista taideteoksen yksityiskohdaksi
on pitkä matka. Samanlaiset huolelliset,
vaivalloiset ja määrätietoiset prosessit
ovat tyypillisiä Irmeli Tarmon taiteelle
yleensäkin. Hän palaa vanhojen mestarei-
den jalanjäljille itse tekemisen vaatimuk-
sessa ja myyttisessä aiheistossa. Aamu
määrittää päivän työt. Se, mitä päivällä
on tehtävä, määrittää aamun vaatevalin-
nan. Hän pyrkii ehjiin päiviin. Kun tehdään
työtä, tehdään kunnolla ja pitkään. Kau-
pungilla juokseminen ja ihmisten tapaa-
minen keskitetään eri päiville, ettei mikään
häiritsisi taiteellista työskentelyä.

Puutarhasta Irmeli siirtyy pihan toiseen
laitaan, jossa hän alkaa murskata pastel-
liliituja. Liidun murskaaminen on työlästä
ja pölyävää työtä ja siitä syystä se on
pääosin tehtävä lämpimänä vuodenaikana
ulkosalla. Murskattavat liidut Irmeli hakee
vanhan lipaston laatikoista: lipasto on
pakattu pullolleen pastellivärejä: ”Niiden

pitää riittää, vaikka millainen kriisi tulisi”,
toteaa taiteilija. On siis oltava selvillä,
millaisia teoksia haluaa maalata tulevana
talvikautena; mitä näyttelyitä on tulossa,
ja kuinka paljon teoksia tarvitaan. Suuren
taiteilijan myytti ei säry, vaikka työskentely
avataan hyvin suunnitelmalliseksi ja raa-
dolliseksi puurtamiseksi.

Prosessin kuvaus
Irmeli tarmo tuo jauhetut värit ateljeehuo-
neeseen jatkokäsittelyä varten. Ateljee
on suuri ja valoisa. Tila mahdollistaa suur-
ten taulujen maalaamisen. Pingoittamansa
kankaat hän pohjustaa värjäämättömällä
akryylimediumilla. Jauhettu väri ripotellaan
lusikalla kankaalle ja harjataan kiinni. Väri
kiinnitetään kankaalle akryylimediumilla
ruiskuttamalla. Tekniikka on monimutkai-
nen ja vaativa. Syntyvä väri on intensiivi-
sempi, jopa kolmiulotteinen, kun väri on
karkeaa jauhetta. Lopputuloksena ovat
Tarmon viimeisten vuosikymmenien aikana

Mennyt on nykyisyyttä

– IRMELI TARMO, myyttien maalari

FM JOHANNA VUOLASTO
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Irmeli ja Jösse kesällä 2002 Kotiharjulla
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tutuiksi tulleet voimakkaat, taltuttamatto-
mat värit. Tähän tekniikkaan taiteilija päätyi
monien kokeilujen kautta herkistyttyään
tärpätille öljyväreillä maalatessaan. Tarmo
kokee ratkaisseensa omalla kohdallaan
kysymyksen: miten akryylillä voisi saada
yhtä intensiivisiä värejä kuin öljyllä?

Valokuva on Tarmon luonnoslehtiö. Kas-
vatetut kukat, yksityiskohdat ja kokonai-
set tunnelmat tallentuvat kameralla ja
muokkautuvat halutunlaisiksi. Tarmo luon-
nostelee työnsä kankaalle, maalausvai-
heessa mitään ei voi enää peittää eikä
korjata, toisin kuin öljymaalauksessa.
Tekniikka on läpikuultavaa ja korjaukset
näkyvät paksunnoksina eivätkä näytä
hyvältä. Tarmo puhuu ison työn proble-
matiikasta: isossa työssä virheetkin tun-
tuvat isoilta. Laimeat värit ovat todella
laimeita, suuressa mittakaavassa. Yhtä-
lailla isossa työssä onnistuminen tuntuu
erityisen hyvältä. Irmelille tuttua on myös
suru siitä, jos työ ei olekaan sellainen
kuin suunnitteli.

Luonnostelun jälki ja koko prosessi näkyy
valmiissa teoksissa. Ääriviivat ovat vah-
voja, kuten Tarmo itsekin. Luonnostelu
jatkuu maalaustyön edetessä. Irmeli leik-
kaa kalvosta ja paperista haluamiaan
muotoja ja kuvia, sijoittelee niitä maala-
uspohjalle ja kuvaa monta kuvaa. Hän
etsii oikeaa tasapainoa kuvaamisen avulla
ja kun lopulta sen löytää alkaa työstää
kuvia kankaalle. Arkkitehdin muovikalvo

on apuna silloin kun tehdään tarkkarajaisia
kuvioita, lumpeenlehtiä yms. Kalvosta
poistetaan maalattavan kuvion muoto ja
värjätään kangas oikeasta kohdasta. Tek-
niikka muistuttaa jossakin mielessä fres-
kotekniikkaa, siinäkin työstetään pieni
alue kerralla lähes valmiiksi muotteja
käyttäen. Työstettyyn kohtaan voi vain
lisätä, ei poistaa.

Maalaustyön edetessä taiteilija kiipeää
parvelle katselemaan prosessin etene-
mistä. Riittävä tila oman itsen ja valmis-
teilla olevan teoksen välillä edesauttaa
ongelmakohtien ratkaisemista. Parvelta
näkyy paljon sinisävyisiä töitä. Tarmo
myöntää, että siniset värit ovat dominoivia
hänen tuotannossaan, vaikkei hänellä ole
yhtä tiettyä lempiväriä. Pastelliliiduista
valikoituu kuitenkin joukko mieluisia vä-
rejä, jolloin ”inhokkivärejä” uhkaa jäädä
käyttämättä. Joudutaan tilanteeseen,
jossa inhokkiväri on pakko taltuttaa. Jos-
kus tällainen väri voi inspiroida jopa koko
teoksen.

Tarmon teokset syntyvät sisäisestä maa-
ilmasta, tunteiden ja valintojen kautta.
Kun vastaan tulee ongelmia, hän haluaa
ratkaista ne itse, muuten saattaa tulla
vastareaktio esitetylle parannusidealle.
Vähän niin kuin matematiikassakin, jos
ei keksi ratkaisua itse, ei ole myöskään
kyennyt ratkaisemaan laskua itse ja suo-
ritus ei ole oma. Taideteos on taiteilijan
luomistyön tulos. Se on lapsi, joka on

tekemällä tehty halutunlaiseksi. Suhde
teokseen säilyy läpi vuosien. Tapaaminen
luovutetun tai myydyn teoksen kanssa
aiheuttaa jälleennäkemisen riemua ja toi-
saalta halua koota poikaset siipien alle
suojaan, niin että elämäntyö jäisi elämään.

Siteeraan itseäni
Kesällä 2005 Tarmo alkoi valmistautua
seuraavan vuoden näyttelykierrokseen.
Myyttisten suurikokoisten maalausten
keskelle syntyi pieni teos, joka pysähdytti
taiteilijan tuttuudellaan. Värimaailma, muo-
tokieli ja viitteet realismiin saivat Irmelin
huudahtamaan: ”hyvänen aika, siteeraan
itseäni!”. Taiteilija saapui urallaan siihen
pisteeseen, jossa varhaisempi, 1970-
luvun tuotanto alkoi puskea uudemman
läpi. Lainat, muodot ja värit palasivat
varhaisesta taiteesta uuteen. Tekniikka
on uusi ja näkökulma muuttunut, mutta
Irmeli on sama. Sama Johanssonista
Tarmoksi sukunimen vaihtaneen isoisän
tytär, joka ensin kapinoi uutta sukuni-
meään, myöhemmin hyväksyi sen niin
omakseen, että olisi vaikeaa kuvitella
naista jonkun muun nimisenä. Tarmo ku-
vaa häntä niin hyvin. Vaivalloiset tekniikat,
isot pinnat, puutarha, jossa siemenestä
viljellään ja varjellaan kaunottaria malleiksi.

Kulminaatiokesänä Galleria Pihaton näyt-
telyssä Lappeenrannassa nähtiin Irmelin
isoisän muotokuva, joka avaa hyvin myös
Irmeliä taiteilijana. Isoisä Tarmo rinnastuu
maalauksessa merellä höyryävään vanhaan

Jäävuori ilmestyy 2005
28 x 34 öljyväri
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1 Reima Pietilä, Viimeksitulleista äärimmäiset. –Suomen taide. Vuosikirja 1968-1959. Porvoo 1959.
   Erik Kruskopf, Informalistinen ja ekspressionistinen muoto. –Suomen taiteilijaseura 125 vuotta 1864–1989. Juhlanäyttelyt.
2 E.J. Vehmas, Kahden tyylikauden rajalla Venetsian Biennalessa. Uusi Suomi 3.7.1960.

jäänmurtaja Tarmoon. Jäänmurtaja on
vahva laiva, se menee eteenpäin murtaen
esteet tieltään. Mustakylkisen Tarmon
puksuttaessa maalauksen keskivaiheilla,
etualalle on maalattu puutarhasta tuttuja
kukkivia miekkaliljoja. Aivan etualalla,
rantavedessä kelluu kaunis seppele isän
muistolle. Muotokuvassa kiteytyy Irmelin
raikas tapa projisoida mielen sisäinen
maailma lukuisiksi merkityksiksi kankaalle.

Aikakauden lapsi
Kaikki alkoi Roomasta 1960-luvun lopulla.
Yhtäältä voidaan puhua käänteestä taitei-
lijan uralla, toisaalta konkreettisesta alusta
tai syntymisestä taiteilijaksi. Rooma ja
sitä ympäröivä maaseutu avasivat Irmelin
silmät ikiaikaisuuteen. Tarmokkasti Irmeli
tutustui antiikin veistokokoelmaan, raken-
nusten fragmentteihin ja vaikuttui eri
aikakausien kerroksellisuudesta myös
nykyajassa. Tuolloin syntyi harrastus
kerätä kokemuksia ja tietoa maailman
ilmiöistä ja yhteiskunnasta. Kokemus oli
ratkaiseva Irmeli Tarmon koko taiteilijan
uralle ja määritti hänen suhdettaan vallalla
olleeseen informalistiseen suuntaukseen,
joka kantoi sisällään menneiden vuosisa-
tojen perintöä. Irmelin oivallukselle ja
informalismille oleellista oli laaja yleissi-
vistys taiteen alalla. Piti ymmärtää edel-
listen sukupolvien ja vuosisatojen merki-
tyksiä ja tärkeitä taiteilijoita voidakseen
vapautua oman taiteen tekemiseen.

Informalismissa oli kysymys vapaamuo-
toisesta suuntauksesta, johon Yhdysval-
tain abstrakti ekspressionismi vaikutti
syvästi. Se mitä Irmeli taiteessaan toteutti
ei varsinaisesti ollut informalismia, mutta
hän eli, imi ja hengitti sen värittämää
ilmaa, ponnisti siitä, halusipa tai ei. Ky-
seessä ei kuitenkaan ollut pelkästään
abstraktin ilmaisun kausi. Se, mikä ihmi-
sessä koettiin tuntemattomaksi ja tiedos-
tamattomaksi, pyrittiin päästämään esiin.
Myös Irmelille tyypillistä oli tuolloin ja on
edelleen sisäisen tunteen siirtyminen
kankaalle. Informalismissa sisäinen mai-
sema kasvoi aineelliseksi teokseksi, voi-
makkaasti vetoavaksi symboliksi.1 Italiaan

suuntaus ankkuroitui viimeistään vuoden
1960 Venetsian Biennaalin myötä. Bien-
naali oli tuona vuonna kauttaaltaan infor-
malistisen aatteen läpitunkema. Einari
Vehmas kirjoitti Biennaalista Uuden Suo-
men artikkelissa seuraavasti:

”…[nuoret] eivät usko maalauksen van-
hoihin sääntöihin ja määrättyihin rajoihin,
sillä he tuntevat olevansa keskellä raja-
tonta, tuntematonta kosmosta, missä
kaikki on mahdollista ja täynnä liikkuvaa
muuttuvaa elämää. Tämä romantiikka
onkin luonteeltaan suuressa määrin kos-
mista, mutta yhtä hyvin se saattaa kes-
kittyä johonkin luonnon yksityisominaisuu-

Villa Tordinia 1968
70 x 100 öljyväri

Kouvolan Taidemuseo

Medusa katsoo yli Julianehåbin
lahden 2002
150 x 220 hiili, akryyli kankaalle
(yksityiskohta)
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ja tekniikkakin on toisenlainen kuin öljy-
maalauksessa.

Toinen kulminaatiopiste Tarmon taiteelle
oli asuminen ja työskentely Grönlannissa.
Hänelle myönnettiin vuonna 1985 ensim-
mäinen Pohjoismaisen taidekeskuksen
ateljeestipendi kahdeksi kuukaudeksi
Julianehåbiin, Etelä-Grönlantiin. Rooma
perehdytti Tarmon eurooppalaisen kult-
tuurin historiaan ja yhteisiin myytteihimme:
vanha ja uusi ovat läsnä kaiken aikaa.
Grönlanti edustaa Tarmolle äärikokemus-
ta: paikkaa seikkailijasielulle. Häntä kiin-
nosti mennä ”ei mihinkään”, mutta siltikin
unenomaisen värikkääseen arktiseen
maailmaan.

Myöhemmin Grönlanti antoi uusia ideoita
jäävuoren olemuksesta. Se mikä jäävuo-
resta näkyy, on vain huippu jostakin val-
tavan suuresta. Tarmo kuvasi jäävuoria
ja teki niistä kollaaseja. Hän dokumentoi
grönlantilaista elämäntapaa arkisesta
näkökulmasta. Kuvat muuntuivat valtavan
suuriksi maalauksiksi. Meressä kelluvat
jäälautat eivät ole ikuisia, mutta mannerjää
voi olla miljoonia vuosia vanhaa.

Synteesi
Kokemukseen Grönlannista yhdistyy eu-
rooppalainen myyttinen perintö luonte-
vasti. Pohjoisilla vesillä kulkeneen Nor-
denskiöldin kartat 1800-luvulta ovat
innoittaneet Grönlannin kuva-aiheiston
muokkautumista mytologiseen ja moni-

ulotteiseen kertovuuteen. Kartoissa maa
kuvattiin aukaistuna, tuulet kuvattiin nai-
sen tai androgyynin olennon kasvoina
kartan eri reunoilla. Kartoissa näkyivät
laivareitit, karikot, pedot ja vaarat. Maa-
ilmankaikkeus kutistui näkyvään ja
”olemassa olevaan” maailmaan. Yhtälailla
maalaus jäävuoresta voi muodostua maa-
ilmankaikkeuden kartan kaarista ja myyt-
tisistä tuulista. Jäävuoren huippu vihjaisee
katsojalle, vain jäävuoren huippu näkyy,
mitä sen alta löytyy? Syntyy ajatus Plato-
nin ideaopin kaltaisesta kuvasta ja sen

takaisesta todellisuudesta. Se mitä
näemme, on vain varjo todellisuudesta,
huolimatta sen varjon kauneudesta. Kat-
sojan on Tarmon teosten edessä pysäh-
dyttävä kuuntelemaan myyttisten tuulten
kertomuksia. Myös antiikin Kreikan my-
tologisia ja varhaiskristillisiä symboleja
on yhdistetty Julianehåbin lahdella kellu-
vien jäävuorien keskelle.

Myöhempien Italian matkojen myötä ku-
vastoon on tarttunut valtavasti myyttistä
ainesta. Esimerkiksi Meduusa-myytti, joka

teen, mutta silloinkin tämä mikrokosmos
on kuin koko tulevaisuuden symboli…”2

Tarmon valitsema tie oli kuitenkin visuaa-
lisesti toinen kuin koko vuosikymmenen
hallinnut informalismi. Henkisesti Tarmo
kulki aatteen jalanjäljissä keräten myyttejä.
Myös hänen maalaustensa sisältö tulee
sisäisestä maailmasta. Maalausjälki näyt-
täytyi kuitenkin naturalistisina luonnon
tunnetilojen tutkimisena. Rooman maa-
seudun valo ja värit loistavat matkan välit-
tömän vaikutuspiirin teoksissa. Tarmo oli
kohdannut oivalluksen, että on luvallista
kuvata sitä, mitä on. Aatemaailmaan vai-
kuttivat tuolloin myös neorealismi ja ita-
lialaiset elokuvat, jotka johdattivat Tarmon
seuraavalla vuosikymmenellä lähes foto-
realistiseen maalaustyyliin. Näkemisen
pikkutarkka kuvaaminen oli tyypillistä
Tarmon 1970-luvun taiteelle. Tasoristeys
Tanttarissa  kertoo Tarmon päätöksestä
hyljätä taideteoriat. Teorioiden sijaan Tar-
mo suuntasi katseensa tavallisiin, pieniin
ja arkipäiväisiin asioihin; omiin löytöihin.

Suunnan muutos
1970-luku oli laajemminkin fotorealistista
aikaa, mutta Tarmon sisältöihin vaikuttivat
enemmän elokuvien sisällöt ja mytologi-
oiden ainainen läsnäolo. Realismin oli
alettava väistyä 1980-luvulle saavuttaessa
monestakin syystä. Askel uuteen suutaan
taiteellisessa tuotannossa oli herkistymi-
nen tärpätille. Tarmo joutui työskente-
lemään sen tosiasian kanssa, että akryy-
limaali ei ole yhtä intensiivinen väreiltään

Opetusneuvos Seppo Saarinen, muotokuva 2005
100 x 85 tempera, öljyväri

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Lappeenranta

Opetusneuvos Seppo Saarinen, muotokuva 2006
40 x 47 öljyväri, yksityiskokoelma
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täytyy toimia myös taideteoksena. Proses-
si alkaa tapaamisella. Luonnoslehtiönä
toimii myös tällä kerralla digitaalikamera
ja kannettava tietokone. Irmeli ohjeistaa
kuvattavaa pukeutumaan itselleen sopivalla
ja mieluisella tavalla. Tapaamisia on useita,
ja vaatekerrat vaihtuvat kuvattavan päivän
ja mielialan mukaan. Irmeli kiinnittää huo-
miota vaatteiden ohella ilmeisiin, eleisiin
ja ihmisen eri rooleihin erilaisissa tilanteis-
sa. Öljymaalausmuotokuvan tekeminen
vaatii pitkän ajan jo tekniikkansakin puo-
lesta.
Usein kun tilataan muotokuva, tilataan
”ammattiroolinen” muotokuva, ihminen
tietyssä asemassa. Irmeliä kiinnostaa
kuvattavassa myös henkinen maailma,
mihin tämä uskoo, millaiset myytit kan-
nattavat hänen elämäänsä. Ideologiat ja
semioottiset merkitykset muuttuvat hie-
novaraisesti näkyviksi muotokuvissa.
Monen tapaamiskerran jälkeen on synty-
nyt joukko valokuvia. Taiteilija on havainnut
yleisimmät ilmeet ja eleet ja hänelle on
syntynyt mielikuva henkilön todellisesta
ja kuvitteellisesta statuksesta. Irmeli koh-
telee kuvattavaa kunnioittavasti, sillä se
on hänelle luonteenomaista. Kunnioitus
myös näkyy lopputuloksessa.

Irmeli kokee muotokuvan maalaamisen
hyvin antoisaksi, sillä silloin hänellä on
lupa tutustua yhteen ihmiseen perin poh-
jin. Hän kokee tehtävän etuoikeudeksi ja
iloksi ja se näkyy hänen työskentelystään.
Virallisissa muotokuvissa taustat on usein

kreikkalaisessa kuvastossa edustaa nai-
sen pahoja voimia, on saanut rinnalleen
Kristillisestä symboliikasta tutun viatto-
muuden ja neitseellisyyden liljan. Kuva
pitää sisällään naiseuden pohdintaa, myyt-
tejä naiseuden monista vaatimuksista.
Elämän todellisuus näyttäytyy usein mo-
nelta kantilta, kaksina kasvoina. Tarmoa
riemastutti havaita muotitalo Versacen
liikemerkkinä myyttisen Meduusan pää.
Käärmeitä hiuspilvensä sisään kietonut
hahmo tavataan myös monimielisinä tul-
kintoina muistomerkeissä ja rakennusten
koristeaiheissa. ”Liikemerkillä esineellis-
tetään mytologiaa legitimoimaan esteet-
tistä ja kaupallista valtaa. Historiasta
jalostetaan arvopääomaa”, Tarmo pohtii.
”Kaikki kansat käyvät tätä vuoropuhelua
eri alueiden kulttuuristen merkkien välillä”,
hän jatkaa.

Sankarilaulu
Kunnian polut taiteessa – niminen yhteis-
näyttely Lappeenrannan Galleria Pihatos-
sa kesällä 2004 valotti Irmeli Tarmon
taiteilijuutta lisää. Näyttelyn nimi oli haas-
tava. Myös kunniattomia polkuja on, ja
niille on halukkaita. Irmelin lähtökohta
näyttelylle olivat Ateenan olympialaiset
vuonna 2004. Tai oikeammin niiden jäl-
keen järjestettyjen paraolympialaisten
suhde ruumiillisuuden palvontaan ja olym-
pialaisiin. Irmeli Tarmo osti liput paraolym-
pialaisiin ja meni katsomaan. Siitä koke-
muksesta syntyi Galleria Pihaton näytte-
lyyn liittyvä sankarius. Tarmon ajatus

näyttelyyn liittyen oli kertoa, kuinka san-
karit laskeutuvat alas ihmisten joukkoon
ja tulevat kuolevaisiksi, ja se, miten se
näkyy tämän päivän taiteessa. Sankarit
liittyvät läheisesti Tarmoa kiinnostavaan
myyttiseen aineistoon. Pitämässään lu-
ennossa näyttelyn yhteydessä Tarmo
ravisteli kuulijakuntaansa nostamalla esiin
meidän aikamme palvottuja sankareita.
Hän myös kyseenalaisti tekomme ihmis-
palvonnassa. Onko oikein, että länsimai-
nen ihminen nostetaan jumalaiseksi olen-
noksi ja ihanneihmiseksi kaikkialla
maailmassa, myös siellä, missä ihmisten
kuuluu näyttää erilaisilta? Maailmassa on
kautta aikojen kuvattu kauniita, täydellisiä
ihmisiä, ihmisvartaloita. Esimerkiksi antii-
kin kuvanveistäjät valitsivat useiden mal-
lien parhaita piirteitä ja yhdistivät niitä
omiin teoksiinsa päästen näennäiseen
täydellisyyteen.

Irmelin ote myytteihin näyttäytyy luennon
myötä kriittiseksi. Vaikka hän keräilee niitä
intohimoisesti ja seikkailee menneissä
vuosisadoissa, hän ei palvo mennyttä eikä
kumarra kuville. Irmeli rikkoo myyttejä ja
herättää niiden avulla kysymyksiä. Roh-
keasti hän muistutti luennossaan ranska-
laisesta taidemaalarista Jean Rustinista,
joka on kauhistuttanut ihmisiä rujoilla,
mentaalisesti sairaan näköisillä itseään
koskettelevilla alastomilla ihmishahmoilla.
Rustinin lähtökohdat eivät ole olleet rie-
naavat, vaan hän rakastaa ihmisrotua val-
tavirtaa vastaan. Ihmisen kauneus ei ole

muotilehtien esittämää glitteriä. Inhimilli-
syys tulee pintaa syvemmältä.

Jos aikakaudestamme jäisi jäljelle vain
muotilehtiä ja sovinnaisesti kauniita taide-
teoksia, olisi etninen puhdistus lähellä
toteutumistaan. Rustinin tavoin Irmeli Tar-
mo ajattelee maalauksillaan ja ottaa kantaa.

Irmeli Tarmon maalaukset, valokuvat, kol-
laasit ja grafiikka ovat kaunista katsoa.
Toisin kuin Rustinin teosten edessä tulee
vaivautunut olo, Irmelin teoksia katsellessa
tulee energinen ja hyvä olo. Mutta jos
haluaa, kuva voi johdattaa pienten yksityis-
kohtien kautta suurempiin kokonaisuuksiin.
Grönlannin maisemiin sijoitetut myytit
nauravat tietylle aikakaudelle, joka luuli ne
omistavansa. Kukaan ei voi omistaa ikiai-
kaisia asioita, kaikilla on niihin samanve-
roinen oikeus. Ja toisaalta jokainen maa-
laus on riemua elämän jatkumisesta ja
vanhojen myyttien läsnäolosta. Lopulta
yksittäiset asiat, yksityiskohdat ja teokset
eivät ole tärkeitä, vaan kokonaisuus, myyt-
tien tarkastelu ja liike ajassa menneeseen
ja tulevaan.

Spontaanista tilaustyöhön
Irmeli Tarmon maalaamat muotokuvat toi-
mivat kiinnostavana kurkistusaukkona
hänen työskentelyynsä. Muotokuvat hän
maalaa perinteisellä öljyväritekniikalla.
Ottaessaan työn vastaan, hän haluaa var-
mistua yhteistyön sujumisesta: työn tulos
ei saa olla ”vain muotokuva” vaan sen

Johtaja Irma Lindfors muotokuva 1995
73 x 60 öljyväri
Kuusankosken terveydenhuolto-oppilaitos
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maalattu hyvin vapaasti ja voimakkaasti.
Tausta on valittu henkilön aseman mu-
kaan, esimerkiksi Etelä-Karjalan koulutus-
kuntayhtymän johtajan, opetusneuvos
Seppo Saarisen muotokuvassa ikuista-
mispaikka oli häneen liittyvän ammattikor-
keakoulun tila. Pelkistettyyn taustaan
mahdollisesti maalatut viitteet ja symbolit
viestivät spesifejä asioita kuvatun elämäs-
tä. Muutaman kerran virallisen muotoku-
van lisäksi Irmeliltä tilattiin pienempi muo-
tokuva, joka oli tarkoitettu kuvatun hen-
kilön kotiin. Näin toimittiin myös Seppo
Saarisen tilauksen yhteydessä. Kyseessä
ei ollut minikopio suuresta muotokuvasta,
vaan vapaa-ajan muotokuva. Pienessä
muotokuvassa kuvattu näyttäytyi rennom-
pana, ehkä enemmän perheen isänä tai
muuten vapaalla olevana. Pieni muotoku-
va on tyyliltään intiimimpi. Sitä ei ole
tarkoitus katsella virallisissa neuvotteluis-

sa, muotokuvagallerioissa, vaan kotona.
Naisjohtajista on huomattavasti harvem-
min tehty muotokuvia. Irmeli Tarmo to-
teutti muotokuvan johtaja Irma Lindforsis-
ta. Naisen aseman kuvaaminen johtajana
on haasteellisempaa, koska konventioita
kuvaamiseen ei oikeastaan ole. Naiselli-
suuden ja aseman yhdistämisen Tarmo
koki erityisen kiinnostavana ja haasteel-
lisena.

Irmeli Tarmon muotokuvat pitävät sisällään
paljon enemmän elementtejä kuin mitä
tapaamisten aikana syntyneissä valoku-
vissa voi nähdä. Parhaimmillaankin valo-
kuvan ottamiseen käytetty aika on vain
murto-osa siitä ajasta, minkä taiteilija
käyttää ikuistettavansa kanssa. On oleel-
lista, että muotokuvamaalaus on huolel-
linen tutkielma, eikä valokuvasta tehty
kopio.

Itsenäinen seikkailija
Irmeli Tarmon taiteellista uraa leimaavat
voimakkaasti seikkailut, kliimaksit eri
puolilla maailmaa. Tällaisia kääntöpisteitä
ovat olleet Rooman ja Grönlannin lisäksi
muun muassa pistäytymiset Venetsiassa,
Berliinissä, Tanskassa, Pietarissa ja Ma-
lediiveillä. Jokaisesta kohtaamisesta on
takkiin tarttunut jotakin. Kun ympyrät
käyvät pikkukaupungissa liian ahtaiksi,
Irmeli matkustaa muualle hengittämään.
Palatakseen jälleen omaan salaiseen puu-
tarhaansa Kouvolaan Kotiharjulle.

Edellä esiin nostettujen Rooman ja Grön-
lannin ohella Malediivien vaikutus on ollut
varsin voimakas. Malediiveilla Irmeli koh-
tasi vedenalaisen maailman, jota hän
työsti pitkään valokuvaamalla ja vedosta-
malla polymeerigravyyreiksi. Syntyi koko-
naisia maalausten sarjoja, tutkielmia ve-

denalaisesta maail-
masta ja valon tait-
tumisesta välkkyväs-
sä vedessä.

Suuria tunteita
Mutta entä kotimaassa? Äidinkielenään
ruotsia puhuva taiteilija on Kouvolassa
harvinaisuus. Täällä taiteilijan elämää
leimaa eristäytyneisyys verrattuna pää-
kaupunkiseudun sosiaaliselle taiteilija-
elämälle. Irmelin valinta on tietoinen,
samoin muidenkin alueella elävien taitei-
lijoiden.

Kaukokaipuu ja tietynlainen yksinäisyys
paistavat Irmelin silmistä kun taiteen
tekemisen innostus hetkeksi väistyy.
Irmeli on löytänyt taiteilijaystäväkseen
sielun siskon, kuvanveistäjä Marjo Lahti-
sen, joka on sydämellään ymmärtänyt,
mistä Irmelin taiteessa on kyse. Marjon

kotitilalla, Verlassa on Hankoniemeksi
ristitty niemen kärki, suomenruotsalaisuu-
den saareke, Irmelille ”lahjoitettu” oma
tila. Hankoniemeen kätkeytyy kaukokai-
puu ja suuri ystävyys. Tämä myyttinen
paikka kaukana kaikesta on Marjon ys-
tävyyden myötävaikutuksella kulkeutunut
vuosina 2005–2006 tehtyihin suuriin maa-
lauksiin. Grönlannin aikojen maailmankaik-
keuden symboliikka on kylpenyt Hanko-
niemen aamu-usvassa lumpeitten
kehystämänä. Myyttiset tuulet ovat saa-
neet ystävän kasvot; Marjo lämpimänä
etelätuulena, suistavana itätuulena, kyl-

mänä pohjois-
tuulena ja sala-

peräisenä länsi-
tuulena puhaltaa

satumaan reunoilla.
Varhaiskristillisestä sym-

boliikasta tutuksi tullut kala polskii
ahvenen hahmossa maalauksen alaosas-
sa. Menneisyyden ikiaikaiset symbolit
ovat saaneet tutut kasvot ja samalla tutut
kasvot ovat saaneet ikiaikaisia merkityk-
siä. Verlan aamu-usva siirtyi myös Grön-
lannin jäävuoria esittäviin maalauksiin.
Vähitellen maailma pienenee, elementit
kohtaavat ja sulautuvat yhdeksi upeaksi
teokseksi, jolla on paljon enemmän ker-
rottavaa, kuin ensisilmäyksellä aavistaa-
kaan. Syntynyt taideteos ei ole autono-
minen esine, vaan osa ympäröivän tilan,
taiteilijan ja katsojan kohtaamista. Seik-
kailijageeni löytää rauhan pisteessä, josta
on jälleen hyvä ponnistaa kauas tulevaan.
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Tuulet 2006
150 x 220 kvartsihiekka, hiili, pigmentti, akryyli kankaalle

Kuusankosken terveydenhuolto-oppilaitos
(yksityiskohta)



Grönlanti

Qaqortoq/Julianehåb 1985. Irmeli Tarmo ja Frank Rubin Kööpenhaminasta.

Saavuin kesällä 1985 juhannuksen alla kahdeksi kuukaudeksi Grönlantiin. Kohtasin huikaisevan korkean
taivaan. Kymmeniä metrejä korkeat mustat savupilarit nousivat suorina korkeuksiin juhannusiltaa
juhlistamaan. Julianehåbilaiset polttivat autonrenkaita kilpaillen komeimmasta savusta. Tapasin oikeita
”pilvenpiirtäjiä”. Savupilarit ilmestyivät myöhemmin suuriin hiekkamaalauksiini kotimaassa.
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Grönlanti hiekkamaalaukset
akryyli, kvartsihiekka, pigmentti, hiili kankaalle
Näyttely Etelä-Karjalan taidemuseo 1989

vasemmalla Kasvihuoneilmiö 1989, 220 x 330, 4 osaa
keskellä Henkäys 1987, 160 x 530, 3 osaa
oikealla Enkeli 1988, 220 x 280, 3 osaa
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Isoisäni suomensi sukunimensä viime vuosisadan alussa
Tarmoksi, Suomeen hankitun jäänmurtajan innoittamana.
Nimeen tottuminen oli minulle nuorena työlästä. Kuten kaikki
lapset toivoin, että nimi olisi ollut neutraalimpi, paremmin
joukkoon sopiva. Nyt se istuu minulle kuin mukavaksi pidetty
vaate. Katson jäänmurtajaa ohi kulkiessani, … perheeseen
kuuluvaa Tarmoa.

Minulle myönnettiin hakemuksesta vuonna 1985 ensimmäinen
Pohjoismaisen taidekeskuksen ateljeestipendi kahdeksi
kuukaudeksi Julianehåbiin, Etelä-Grönlantiin. Qaqortoq on
paikkakunnan grönlantilainen nimi.

Näyttelyäni varten olen koonnut museojäänmurtaja Tarmolle
valokuvaamiani tuokiokuvia kylistä ja luonnosta. Ajallinen
välimatka on kypsyttänyt näkökulmaa. Kuvia tehdessäni olen
uskollinen lähteen autenttisuudelle. Olen kuitenkin säätänyt
näkökulmaa ja värejä, niin että ne näyttäytyvät tämän hetken
muistikuvieni kaltaisilta. Kuvakokoelma on nyt ensimmäisen
kerran esillä näyttelyssä.

Mieleeni juolahti, että Tarmo on alus, joka vielä museoitunakin
särkee jäitä, ainakin tässä näyttelyssä.

Tarmoa vastapäätä, ravintola Kairon naapurissa on Galleria
Uusikuva, Satamakatu 9:n kulmassa. Kun verhot gallerian
kadunpuoleisista ikkunoista avataan, uitan mustakylkisen
Tarmon, valkeat nimikirjaimet hohtaen, sisälle galleriaan.

Heijastumana siitä kuvamaailmasta, joka tällä hetkellä
nousee mieleeni, ajattelen kuvanveistäjä Johannes Takasta
ja Roomaa. Muistan lämpiminä tuokiot Takasen pojanpojan
Giovanni Takasen ja Alba Takasen kanssa lounaalla Villa
Lanten ateljeessa.

Minä tässä kahden maailman välimaastossa, vähän ugri ja
samalla leimaantunut eurooppalaisuuteen, anoppina mukavan
lempeä Toini-mummo, joka osasi leipoa mainioita
karjalanpiirakoita…

Irmeli Tarmo

TARMO&TARMO. 16.8.–31.8.2002
Tiistaina 20.8.2002 esittelen näyttelyni Valokuvia Grönlannista museojäänmurtaja Tarmolla
sekä Myyttien maa Galleria Uusikuvassa
Kokoontuminen Tarmon kannella klo 1800. Tervetuloa.

TARMO&TARMO

TARMO&TARMO 2002,
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Jäävuori 2002
valokuva digiprint

TARMO & TARMO  Valokuvia Grönlannista kesällä 1985

Ambulanssiveneemme ajaa hiljalleen kohti Qassimiutin kylää. Yhtäkkiä aamusumu hälvenee
ja kaukaisuudesta nousee näkyviin suuri kolossi… sitten toinen… jäävuoria avomerellä.
Aurinko valaisee hetkeksi huikaisevan näyn, vuorenkokoinen kappale puhdasta jäätä, tuhansien
vuosien takaa. Pinnalla siitä näkyy vain 1/8 osa.
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Jäävuori 2002
valokuva digiprint
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TARMO & TARMO  Valokuvia Grönlannista kesällä 1985

Hyljeshortsit – ekologinen, herttainen vaatekappale, eipä tarvitse varoa kylmällä kivellä istumista.
Grönlantilaisen naisen juhlapuku saadaan ripillepääsyn yhteydessä. Puku on osista koottu
kokonaisuus ja siirtyy äidiltä tyttärelle. Väriä ja muotoa korjaillaan iän ja kilojen mukaan.
Punainen on nuoren naisen väri. Myöhemmin se tummuu sinivioletin kautta melkeinpä mustaksi.
Miehet käyttävät juhlavaa valkoista anorakkia, arkena vaikkapa sinistä

TARMO & TARMO  Valokuvia Grönlannista kesällä 1985

Vaikka KGH Kuninkaallinen Grönlantilainen Osuuskauppa keskustukkuliikkeenä
on organisoinut jakelun ja väki on koottu kyliin yhdenmukaisiin tanskalaisiin
tyyppitaloihin asumaan, pyyntikulttuurin jälkiä on näkyvissä.
Hyljejahdin päätteeksi vuodat erotellaan lihoista ja jokainen saa osuutensa.
Lapset hyppäsivät narua hylkeensuolia pyörittäen.

Hyljeshortsit 2002
valokuva digiprint

Kamikki, juhlapuvun saapas 2002
valokuva digiprint



Pinnan alla katoavat maaihmisen omaksumat
merkit ja suunnistuskohteet, horisontti
ja ilmansuunnat, syntyivät pitkät boordit,
katkeamattomat kuvanauhat.
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Déjà vuVedenalaista
Hylättynä autiosaarella ilman yösijaa ja pieni päiväteltta
suojana trooppista ukkossadetta vastaan synnyttää
voimakkaita näkyjä ja muistoja, viidakko yöllä.
Unettomana seison katsellen tähtikirkasta yötaivasta ja
tähdenlennon aikana muistan toivoa. Tulisipa joku hakemaan
pois… Tyhmä tyttö!! Mitä kaikkea olisinkaan voinut toivoa,
hetki oli kiitänyt ohi.

Palmyria 1996
24 x 31 polymeerigravyyri


