
Ismo Jokiahon mustemaalauksis-
sa yhdistyvät kaksi erilaista
maailmaa, länsimaisen taiteen
traditio itämaistyyppiseen sumi-e
mustemaalauksen herkkyyteen.
Jokiahon  näyttely “Itämaisittain”
avautuu näyttelytila Silmänruoas-
sa helmikuussa.
   “Monitasoisten kuvien aineet-
tomuus assosioituu ajatuksiin hen
kisestä  ja fyysisestä maailmasta,
kulkemisesta “paljain jaloin”
kohti  omaa henkilökohtaista
vapautumista ja sisäistä
maailmaa”, kuvailee taiteilija itse.
  Maalaamisen ilo on hänelle
olennainen syy taiteen teke-
miseen, ulkopuoliset virtaukset tai
ajankohtaisuudet eivät häntä
kiinnosta tai sido.

Miksi itämaista?
  – Japanilaistyyppinen taide on
aina kiinnostanut. Turussa

asuessani harrastin myös
iaidoa, japanilaista budolajia,
jossa keskitytään miekan
käyttöön. Se syvensi
harrastusta. Japania osaan sen
verran, että tiedän, että
käyttämäni merkit tarkoit-
tavat, mutta en uskalla sanoa
osaavani kieltä.
   Silmänruoan näyttelyssä on
töitä 2000-luvulta, suurin osa
mustemaalauksia, mutta mu-
kana on myös muutama
öljyvärityö, joiden sisältö
nousee samoista teemoista
kuin mustetöissä.
– Yksi hyvin käytännön-
läheinen syy öljyväritöiden
vähäisyyteen  on se, että
työskentelen  kotona. Kotiin,
jossa on pieniä lapsia,
öljyvärit eivät oikein sovi.
Mustemaalaus on periaat-
teessa kuin vesiväri, mutta se
on  anteeksiantamaton.

Kerran tehtyä ei voi juurikaan
korjailla tai muuntaa
jälkeenpäin.

Tiesitkö aina alkavasi
taiteilijaksi?
   – Lukioikään asti olin oikeas-
taan kiinnostunut musiikista ja
jos suoraan sanotaan niin
kuvataide ei silloin kiinnostanut
ollenkaan. Lukion jälkeen
lähdin kiertelemään Eurooppaa
ja suuria museoita. Siinä tuli
imettyä taidetta kuin sieni,
itsekään sitä huomaamatta. Kun
sitten saavuin Brysseliin ja näin
uusexpressionistien näyttelyn,
sinä yönä minuun iski
venetsiantauti  eli meni taiteen
takia hermot. Ajattelin että pitää
kokeilla tekemistä itse.
   Se oli alksysäys maalaa-
miselle. Myöhemmin Jokiaho
lähti opiskelemaan Joensuuhun
kulttuurintutkimusta, maalaa-

minen pysyi  rinnalla koko
ajan. Ensimmäisen yksi-
tyisnäyttelynsä hän piti
vuonna 1994.
   Nykyään tamperelais-
tunut, alun perin lohjalai-
nen Jokiaho on graafinen
suunnittelija ja
työskentelee markkinoin-
tiviestinnän parissa.
Ruoveden Silmänruoka
löytyi näyttelytilaksi
oikeastaan sattumalta.
   – Vietämme kesät yleen-
sä Ähtärissä mökillä.
Poikkeamme reissulla
milloin missäkin, usein
myös Ruovedellä
katsomassa ja kuulos-
telemassa lähiseutujen
kulttuuritarjontaa.Ismo
Jokiahon näyttely
Itämaisittain näyttelytila
Silmänruoassa 5.2.-2.3.

Idän ja lännen risteyksessä
Mielenrauhan kuvia

Surfin bird
(kurki lentää) (muste
ja vesiväri paperille)
koko 43 x 53 cm

Kaadu seitsemästi
nouse kahdeksasti
( muste paperille)
koko 53 x 43 cm

“Maalausteni välityksellä etsin
kokemusta, hetkeä tai olemisen
tapaa, jossa yhdistyy kauneuden ja
hiljaisuuden kokemus”, kuvailee
taiteen tekemisen motiiviaan Ismo
Jokiaho.


