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Fifth Wall/Viides seinä
on vuoden 2013 Ympäristötaideteos

Huomio edustuksellisen keskustelun
sisältöön
Fifth Wall -teos oli ääni-installaatio, joka koostui
trusseista rakennetusta kenttäkaiutintornista
ja äänestä. Kaiuttimet välittivät suota ympäröivään ikimetsään eduskunnan 65. täysistuntoa,
joka pidettiin 6.6.2013.
Teos löytyy muun muassa täältä: http://
www.niittyvirta.com/work/fifth-wall/
Kunniakirjan myöntäjä, Ympäristötaiteen
säätiö, perustelee Saara-Maria Karirannan ja

(vaikkapa esityslistalla olleista pohjoismaisesta
turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä tai vaalilaista) kaikuu megafonitornista keskellä ikimetsän suota, kiinnittyy huomio väistämättä
keskustelun sisältöön. Kenelle puhutaan? Kenen
äänellä puhutaan? Kuunteleeko kukaan? Mitä
kuulee, jos kuulee?
Teoksen tekijöiden mukaan ”Teos Fifth Wall
kääntyy osoittamaan kasvanutta juopaa ihmistä
vanhemman luonnon ja ihmisen luomien yhteiskunnan rakenteiden välillä. Poliittisten puheiden
kohdistaminen yhä harvinaisemmiksi käyvälle
vanhalle metsälle paljastaa toimiemme riittämättömyyden luonnonsuojelussa. Kaupungistuva kuluttamiseen keskittyvä elämäntapa ja
luonnon näkeminen talouskasvuun tähtäävänä
ihmisen varallisuutena, ehtymättöminä resursseina ajaa meitä kauemmaksi vastavuoroisesta,
tasa-arvoisesta suhteesta luontoon. Poliittiset
edustuksellisen demokratian puheet kaikuvat
metsälle merkityksistä tyhjentyneinä.”

Pekka Niittyvirran teoksen valintaa vuoden
ympäristötaidekohteeksi haastavalla monitasoisuudella. Trussitorni, kaiuttimien suoltama puhe, ympäröivät suo ja metsä rakentavat
epävarman ja oudon tilan ja tapahtuman. Kun
Eduskunnan istunnosta välitetty keskustelu

Ympäristötaideteos -kunniakirja
Ympäristötaiteen säätiö valitsee vuosittain
yhden Suomessa toteutetun taideteoksen
vuoden ympäristötaideteokseksi. Valinnalla
säätiö haluaa nostaa esiin ympäristötaiteen

Ympäristötaiteen säätiön Vuoden ympäristötaideteos -kunniakirja vuodelta 2013 myönnettiin kuvanveistäjä Saara-Maria Karirannalle ja
valokuvataiteilija Pekka Niittyvirralle teoksesta
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erilaisia tekemisen tapoja ja sisältöjä, edistää
ympäristötaiteen tunnettuutta sekä erityisesti
kiittää ja kannustaa henkilöitä ja yhteisöjä, jotka
toiminnallaan pyrkivät parantamaan ympäristön laatua taiteen keinoin.
Kunniakirja vuoden ympäristötaideteokselle
on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Kunniakirja voidaan myöntää sekä pysyvälle että tilapäiselle
teokselle. Edellinen kunniakirja myönnettiin
Kuvanveistäjä Heli Ryhäsen ja kuvanveistäjä
Matti Kalkamon Ympyrähullut-teokselle, joka
sijaitsee Huittisen keskustan liikenneympyrässä.
Kunniakirjan ovat aiemmin saaneet mm. Denise
Ziegler, Jan-Erik Andersson ja Maaria Wirkkala
sekä Toisissa tiloissa -työryhmä.

Kuvia ja lisätietoja kunniakirjasta
Ympäristötaiteen säätiö, Erja Väyrynen,
044 098 7561, erja.vayrynen@ymparistotaide.fi,
www.ymparistotaide.fi
Saara-Maria Kariranta, www.kariranta.com,
saaramaria.kariranta@gmail.com,
puh. +358 40 832 6631
Pekka Niittyvirta, www.niittyvirta.com,
pekka@niittyvirta.com, puh. +358 400 729 670
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