
6.9.2017  MIKKELIN KAUPUNGIN MUSEOT 
   
  Mikkelin taidemuseo 
  Päämajamuseo 
  Suur-Savon museo  

Hallituskatu 8 E, 50100 Mikkeli 
Puhelin (015) 194 2424 
Faksi (015) 366 161 

 etunimi.sukunimi@mikkeli.fi  
Tiedote www.mikkeli.fi/museot 

 

 

 
FRAGMENTTEJA – Tommi Toija 

Mikkelin taidemuseo 22.9.2017 - 4.2.2018 
 

 
 
Kuvanveistäjä Tommi Toija (s. 1974) on tunnettu keraamisista hahmoistaan, jotka suurilla silmillään 
hämmästelevät ympärillään olevaa maailmaa. Taiteilija kutsuu näitä myötätuntoa herättäviä hahmo-jaan 
pikku ukkeleiksi. Ensimmäisen kerran tällainen hahmo oli esillä Mäntän kuvataideviikoilla vuonna 2003. 
Siitä lähtien ne ovat kulkeneet taiteilijan mukana. Pikku ukkeleista on myös kasvanut jättimäisiä versi-
oita, joista tunnetuin on vuonna 2014 Helsingin kauppatorilla pissalla ollut Bad Bad Boy. 
 
Toijan veistoshahmot ovat saaneet yleisön puolelleen inhimillisine piirteineen. Ne puhaltavat purkka-
palloja, pissaavat lattioille, hämmästelevät ilmapalloja, haastavat riitaakin. Veistoshahmot ovat siirtyneet 
myös paperille ja sekatekniikkatöihin. Veistosten materiaalia, keramiikkaa, Toija käsittelee rouheasti ja 
viimeistelemättömästi, mikä tuo teoksiin rujoutta, mutta myös persoonallisuutta. Värivalumat ja kera-
miikkakuhmut saavat rinnalleen joskus täydellisen pyöreitä purkkapalloja, saippuakuplia tai sileitä ilma-
palloja. Pyöreäpäiset hahmot vetoavat tunteisiin, altistavat katsojan kokemaan, ihmettelemään ja antau-
tumaan taiteen vietäväksi. 
 
Näyttelyripustuksellisesti Toijan keramiikkaveistokset sijoittuvat usein vapaasti näyttelytilojen lattioille, 
ei pelkästään juhlallisesti veistosjalustoille. Näin näyttelyssä vieraileva joutuu tai pääsee vaeltamaan näi-
den pikkumiesten ja –naisten joukkoon, olemaan yksi heistä. Ihmettely on molemminpuolista. 
 
Näyttely jatkaa Mikkelin taidemuseosta helmikuussa 2018 Joensuun taidemuseoon, jossa nähdään hie-
man muunneltu kokonaisuus.  
 
• Lapualta lähtöisin oleva Tommi Toija valmistui taiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2003. Hänel-lä 
on myös tutkinto Taideteollisen korkeakoulun sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osastolta (1995 – 
2000). Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Toija piti vuonna 2005. Hänen teoksiaan on mm. Kiasman, Amos An-
dersonin taidemuseon ja Helsingin taidemuseon kokoelmissa. Toija asuu ja työskentelee Helsingissä. 

 
Lisätietoja: 
http://www.tommitoija.fi 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Mikkelin taidemuseo, käyntiosoite Ristimäenkatu 5, postiosoite Hallituskatu 8 E, 50100 Mikkeli, puh. 
015 194 2424. www.mikkeli.fi/museot, museot(at)mikkeli.fi. Museo on avoinna talvikaudella (loka-huh-
tikuu) ke 12 – 19, to - su 10 - 17, ma-ti suljettu. Kesäkaudella (touko-syyskuu) ti 10 – 17, ke 12 – 19, to - su 
10 - 17 ma suljettu. Loka-huhtikuussa perjantaisin vapaapääsy. Pääsymaksu aikuiset 6 €, opiskelijat 3 €, 
alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Taidemuseossa käy myös valtakunnallinen museokortti. Ryhmille opastuk-
sia arkisin klo 8-17, puh (015) 194 2424, museot(at)mikkeli.fi. Varaukset museon toimistosta. Taidemu-
seon löydät myös Facebookista. 
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