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ANTERO LAINEEN HILJAINEN HETKI GALLERIA ARXISSA
Antero Laineen maalauksissa ja keramiikkaveistoksissa on tiettyä hiljaisuutta. Kaikki kuvassa on tärkeää,
kaikki on tarkkaan harkittua. Ja huumori on läsnä! Antero vaikuttaa tuntevan luonnon. Hänen aistikkaissa ja
huolitelluissa maalauksissaan kokemus lumesta on läsnä; miltä se tuntuu, miltä se kuulostaa. Sateenvarjon
alla tapahtuvan kohtaamisen yllä avautuvat pilvet. Mehiläiset aaltoilemassa poispäin nälkäisestä ja
yllättyneestä karhusta. Laine kuvaa myös arkista elämää. Uida, kävellä metsissä, nukkua, työskennellä.
Laineen pitkäaikainen ohjaaja ja mentori, kuvataiteilija Outi Kirves kuvaa Anteron työskentelyä: ” Minulla
on ollut ilo seurata Anteron keskittynyttä ja pohdiskelevaa työskentelyä, joka etenee johdonmukaisesti:
Ensin tarkkaan piirretty luonnos, sitten värisuunnitelma, suurista linjoista edetään kohti pienempiä, mutta
tärkeitä yksityiskohtia. Tämä sama työskentelytapa koskee muitakin hänen käyttämiään tekniikoita,
keramiikkaa ja tekstiilitöitä. Eläimet, luonto, vuodenajat ja ihminen arkisissa toimissaan ovat hänen
keskeisiä aiheitaan. Ehkäpä juuri tämä työtä pelkäämätön uppoutuneisuus, sommittelun ja jokaisen
värisävyn tarkka harkinta ja kaikki tuo käytetty aika luo Anteron teoksiin niiden sisäisen intensiteetin ja
tunteen ohikiitävien hetkien merkityksellisyydestä.”
Antero Laine valmistui vuonna 2006 Kaarisillasta kuva-artesaaniksi. Valmistumisensa jälkeen Laine on
työskennellyt Kaarisillassa Lahdessa kokopäiväisenä taiteilijana. Laine tekee pääasiassa akryylimaalauksia ja
keramiikkatöitä. Hänellä on ollut aiemmin kaksi yksityisnäyttelyä, joiden lisäksi hän on osallistunut
kymmeniin yhteisnäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla.
Antero Laine on Kettukin Vuoden 2018 taiteilija. Kettuki nimittää vuosittain Kettukin Vuoden taiteilijan
avoimen hakumenettelyn kautta. Antero Laineen valitsi Vuoden taiteilijaksi ehdokkaiden joukosta
ruotsalainen kuvataiteilija Lotte Nilsson-Välimaa, joka toimii myös Laineen yksityisnäyttelyn kuraattorina.
Vuoden taiteilijoita on valittu vuodesta 2004 saakka. Laine saa palkinnoksi valinnastaan tuhannen euron
stipendin, jonka mahdollistaa Assi ja Erkki Liikasen perustama nimikkorahasto Kansan Sivistysrahastossa.
Antero Laineen yksityisnäyttely Galleria Arxissa Hämeenlinnassa 10.10.–8.11.2018.
Avajaiset tiistaina 9.10.2018 klo 18, tervetuloa!
Näyttelyn avaa Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2. vpj Kirsi Ojansuu-Kaunisto
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Erityistaidetoiminta on taidetoiminnan ala, jota ei nimensä mukaisesti olisi ilman erityistä tukea. Erityistaidetoiminnan
alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden
taidetoiminta. Kansainvälisesti erityistaidetoiminta lukeutuu outsider-taiteen kentälle.
Vuonna 2002 perustettu KETTUKI ry (Ent. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry) toimii erityistaidetoiminnan
kentän edunvalvojana ja erityistaidetoiminnan alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona. Kettuki edustaa kaikkia
erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa. Osallisuus taiteessa ja kulttuurissa on jokaisen oikeus. Kettukin
päämääränä on yhdenvertainen taide.
Kaarisilta ry on järjestänyt vuodesta 1987 lähtien Taide- ja Toimintakeskuksessa erityistukea tarvitseville henkilöille
kuvataidetta, musiikkia, kädentaitoja ja liikuntaa. Vuodesta 2003 lähtien on annettu kolmevuotista ammatillista
peruskoulutusta erityisopetuksena kuvataiteen ja musiikin aloilla.
Kaarisilta ylläpitää Art Kaarisilta – galleriaa Helsingissä, Sanomatalossa. Kansainvälinen Kaarisilta Biennale –
kuvataidetapahtuma järjestetään joka toinen vuosi. Näyttelytoiminnan tavoitteena on luoda vuoropuhelua
taiteilijoiden, yleisön ja taidemaailman välillä, esitellä mielenkiintoista, korkeatasoista taidetta sekä edistää
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa taiteilijoiden välillä.
www.kaarisilta.fi
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