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Taidemaalari Carita Maury kutsui taiteilijaystävänsä, kuvataiteilijat Marja Malin, Pia Staffin ja 
Maria Wolframin pohtimaan yhteistä näyttelyideaa, jonka punaisena lankana kulkisi ihmisenä 
oleminen naisnäkökulmasta katsottuna. Carita Maury halusi koota yhteen moniäänisen 
tekijäjoukon käsittelemään niitä piilotekijöitä, jotka ovat kätkeytyneenä meissä kaikissa ja 
erityisesti naisena olemisessa. Mitä paljastamme itsestämme, mitä jätämme paljastamatta ja 
miksi? 
 
Taiteilijat vierailivat toistensa työhuoneilla. Nämä vierailut sysäsivät liikkeelle uudenlaisen ja uutta 
luovan keskinäisen vuorovaikutuksen. Tämä vuorostaan sai aikaan prosessin, jonka tuloksena 
Hyvinkään taidemuseossa on esillä moniääninen, kokeileva ja keskusteleva näyttely.  
Taiteilijoiden maalaukset sekä kolmiulotteiset ja tilalliset teokset luovat hätkähdyttävän ja 
visuaalisesti moniulotteisen kertomuksen tunteista, elämänkulkua jaksottavista rytmeistä ja 
rutiineista tai suunnanmuutoksista. Näyttely puhuu myös siitä kuinka kohtaamme toisemme, 
miten eri tekijät kuten ympäristö, sukupuoli tai sukupolvi vaikuttaa asenteisiimme. 
 
Marja Mali on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto). Marja Mali on 
taiteilija, jonka teoksia on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä 1980-luvulta lähtien. 
Hänen abstraktia ja esittävää kuvakieltä yhdistävissä maalauksissaan jokin kokemus, paikka tai 
tapahtuma voi olla lähtökohtana työskentelylle. Marja Malin maalauksissa viivat, värit ja muodot 
välittävät tunteita ja muistumia kankaalle. 
 
Taidemaalari Carita Maury on opiskellut Vapaassa taidekoulussa. Hän käyttää maalauksissaan 
erilaisia tekniikoita kuten tussia, temperaa, vesivärejä tai öljyä. Carita Maury työskentelee usein 
teemoittain, jokin määrätyn aiheen innoittamana. Tässä näyttelyssä olevat maalaukset 
käsittelevät ihmisyyteen liittyviä teemoja naisnäkökulmasta. Carita Maury käyttää 
maalauksissaan vanhaa temperatekniikkaa, jossa värit pääsevät loistamaan. 
 
Kuvataiteilija Pia Staff on valmistunut Aalto-yliopistosta Keramiikka- ja lasisuunnittelun 
koulutusohjelmasta ja tällä hetkellä hän suorittaa tohtorinopintoja samassa yliopistossa. 
Näyttelyn teoksissa Pia Staff yhdistää värikynäpiirroksia, kultausta ja kierrätystekstiilejä 
kollaasimaiseksi kerronnaksi. Teosten keskiössä on arkinen elämänkulku, jossa ihmisen 
kokemus maailmasta ja itsestä muovautuu koko ajan uudeksi. 
 
Taidemaalari Maria Wolfram on opiskelu taidetta mm. Chelsea College of Art and Design  
oppilaitoksessa Lontoossa. Maria Wolfram maalaa pääasiassa öljyväreillä ja pigmenteillä 
ihmishahmoja, usein nuoria naisia tai tyttöjä.  Naishahmot Maria Wolframin maalausten 
materiaalisuutta korostavat naishahmot ovat eräänlaisia ihmisyyden aakkosia. Ne kertovat 
tarinoita tunteista, kokemuksista ja mahdollisuuksista. Hyvinkään taidemuseon näyttelyssä on 
mukana naisattribuuteilla leikitteleviä tilateoksia.   
 
Piilossa - Paljaana -näyttelyyn liittyy julkaisu, joka ilmestyy 25.9. 

 


