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TAIDEMAALARI ALINA SINIVAARAN 
(s. 1978) dynaamiset urheiluaihei-
set maalaukset ovat hämmästyttävä 
yhdistelmä pelikenttien salaman-
nopeita tilanteita, skriineiltä heijas-
tuvaa kuvaa, katsomon kohinaa 
– tai tyhjentyneen kentän autiota 
hiljaisuutta. Suurikokoiset, energi-
set ja loisteliain värein toteutetut 
maalaukset levittäytyvät katsojan 
eteen urheilukuvaston tavoin, mutta 
perinteisen maalaustaiteen keinoin. 
Mikkelin taidemuseon näyttelyssä 
on esillä kolmisenkymmentä teosta 
vuosilta 2017–2020. 

Alina Sinivaaran tuotannossa polvei-

levat teemat, viimeisimpänä joukkue-

urheilun maailma, löytyvät omasta 

lähipiiristä ja suodattuvat kankaalle 

värikylläisinä ekspressiivisinä tulkin-

toina. Sinivaaralle maalaus on ennen 

kaikkea itseilmaisua, joka ilmenee vä-

rinä ja siveltimen liikkeenä kankaalle. 

Mielenkiintoinen kontrasti tekemisel-

le löytyy omasta kokemusmaailmasta 

kaukana olevista aiheista.

Maalatessani etsin erilaisia näkökul-

mia urheilun maailmaan. Tavoittelen 

maalauksillani aina luontevalta tun-

tuvaa ilmaisua, visuaalista variaatio-

ta ja värien vuoropuhelua. Uusi sisäl-

tö tarkoittaa minulle myös muutosta 

värimaailmassa, tekniikassa ja kuvan 

rakenteessa. Maalarina minua kiin-

nostaa tämä päättymätön maalauk-

sen matka.

Uusimmissa teoksissaan Alina Sini-

vaara kuvaa itse pelitilanteiden lisäk-

si urheiluhalleja, kenttiä ja pukuhuo-

neita. Hiljentyneet kentät, rapistuneet 

hallit sekä ilman yleisöä pelatut otte-

lut ovat myös kuvia nykyisestä, muut-

tuneesta maailmasta. Alina Sinivaa-

ran vuoropuhelu kankaan kanssa 

todistaa maalaustaiteen elinvoimas-

ta, sen kyvystä ottaa uusia askeleita 

ennakoimattomiin suuntiin.

 Alina Sinivaara valmistui taiteen 

maisteriksi Taideteollisesta korkea-

koulusta vuonna 2005 ja taidemaa-

lariksi Vapaasta Taidekoulusta 2007. 

Hän on opiskellut maalaustaidetta 

myös Espanjassa ja Virossa. Alina 

Sinivaara on pitänyt useita yksityis-

näyttelyitä ja osallistunut yhteis-

näyttelyihin. Mikkelin taidemuseon 

näyttely on hänen ensimmäinen yksi-

tyisnäyttelynsä taidemuseossa. Hä-

nen teoksiaan on mm. Valtion taide-

teostoimikunnan, Kuopion taidemu-

seon, Paulon säätiön ja Suomen Tai-

deyhdistyksen kokoelmissa. Sinivaara 

asuu ja työskentelee Helsingissä. 

www.alinasinivaara.fi

Taiteen edistämiskeskus on tuke-
nut taiteilijan työskentelyä.


