
Ei ympäristökysymyksiä, posthumanismia tai 
identiteettipohdintaa: Mika Natri toi esille pelkän näyttelyn, 
jolla ei ole nimeä 

 

 
Näkymä Mika Natrin näyttelystä Auran galleriassa. Taaimmaisena maalaus Poikkeama #25.  
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Mika Natri. 

Auran galleria 27.3. asti. 

Turussa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija Mika Natri (s. 1969) valmistui Turun 
ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2003. Parinkymmenen 
yksityisnäyttelyn ja vähintään kaksinkertaisen ryhmänäyttelymäärän rutinoima taiteilija tietää jo 
varsin hyvin, miten virittää kokonaisuus taiteilijan taidokkaasti hallitseman (kuva)pinnan ja sen 
hienovaraisen plastisuuden muodostamaan syvyysilluusioon. 

Pelkistys onkin oiva tapa säätää näyttelytila mieleiselle aaltopituudelle. Saksalaisamerikkalaisen 
modernistiarkkitehti Mies van der Rohen (1886–1969) slogan "Less is More", vähemmän on 



enemmän, viittaa tosiaan minimalistiseen pelkistykseen, yhteen modernismin keskeisimmistä 
perusväittämistä. 

Omaperäistä Mika Natrin taiteessa on sen asettuminen tasapainoiluun toisenkin vastakkaisen 
käsiteparin – veistoksen ja tasopintakuvan – välille. 

 

 
Mika Natri: Poikkeama #21. 
 
 



 
Mika Natri: Elementti #17. 
 

Modernismin pääideologin Clement Greenbergin (1909–1994) mukaan jokaisen taiteenlajin tulee 
edetä kohti oman ilmaisunsa ydintä, joka kuvanveistossa on plastisuus ja maalauksessa tasopinta. 

Natrilla on lähtökohtaisesti veistäjän identiteetti. Sen lisäksi hän on aiemmin tutkinut sekä maalia 
materiaalina että betonia muotona, lopputuloksena käsiteparadoksit kolmiulotteinen maalaus ja 
tasopintaveistos. 

Natri osoittaa melkoista omapäisyyttä tehdessään näyttelyn, joka on näin vahvan formalistinen. 
Näyttelyssä ei ole ympäristökysymystä, posthumanismia eikä identiteettipohdintaa. Julkilausuman 
sijaan näytteille tuodaan pelkkä näyttely, jolla ei ole nimeä. 

 



 
Näkymä Mika Natrin näyttelystä Auran galleriassa. 
 

Myös teosluettelo on nimensä mukaisesti luettelo näyttelyssä esillä olevasta 29 teoksesta. 
Poikkeama-teoksia on 14, Elementti-teoksia on kahdeksan, Pino-teoksia kolme, Rulla-teoksia kaksi, 
Rullat- ja Nippu-teoksia yksi kumpaakin. Tarkka lukija päättelee, että Rulla-teoksessa on yksi rulla, 
kun Rullat-teoksessa niitä on useampia. 

Natrin säästeliään paletin ensivaikutelma korostaa valkoista, mustaa ja betoninharmaata, joita 
vaalea okra ja tumma sammal säestävät. Olisi houkuttelevaa lukea neliömäisen pohjan päälle 
maalattu ympyrä viittauksena venäläisen avantgarden suureen ukrainalaismestariin Kazimir 
Malevitsiin (Kiova 1879–1935), mustan ympyrän maalariin.  

Vähemmän poliittinen kysymys sisäkkäisten väriympyröiden matalareliefin tekotavasta askarruttaa 
vielä näyttelykäynnin jälkeenkin. 

Lars Saari  

 



 
Mika Natri: Poikkeama #25. 
 
 


