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MIKKELIN TAIDEMUSEO

Kuvataiteilija Juhana Moisanderin 
(s.1977) videoinstallaatiosarjan 
Ethology of a Man, 2019–2021, 
kolme osaa on esillä Mikkelin taide-
museossa. Moisander tunnetaan 
ihmisen käyttäytymistä pohtivista 
teoksistaan. Tarkastelun kohteena 
ovat eettiset valinnat ja niiden seu-
raukset yksilön ja ryhmän toimin-
nassa. Taidehistoriasta ja kirjalli-
suudesta tutut teemat kiinnittyvät 
vahvasti nykyhetken yhteiskunnal-
liseen keskusteluun, ja heijastele-
vat samalla ihmisen valintoja kaik-
kina aikakausina. 

Jännitteisiä tilanteita kuvaavat teok-
set muodostavat emotionaalisesti 
vangitsevia kokonaisuuksia, jotka 
pitävät katsojan tiiviisti otteessaan. 
Esille nousee ihmisen henkinen 
kamppailu oikean ja väärän välillä. 
Ethology of a Man, 2019, käsittelee 

ryhmädynamiikkaa ja yksilön henki-
lökohtaisen valinnan kestävyyttä 
suuressa joukossa. Pied Piper, 2020, 
kohdentaa huomion valintojensa 
haavoittaman ihmisen sisäiseen yk-
sinäisyyteen. Ensimmäistä kertaa 
esillä oleva Pietà, 2021, puolestaan 
keskittyy ihmiseen, joka muista piit-
taamatta noudattaa omaa sisäistä 
tahtoaan ja jättää tekojensa seura-
ukset muiden kannettaviksi.
 
Harkittu äänimaisema laajentaa 
teosten fyysisiä ulottuvuuksia ja 
vahvistaa teosten juhlallista tun-
nelmaa. Visuaalisten mielleyhty-
mien kaari ulottuu kauas mennee-
seen ja sisällölliset viittaukset liu-
kuvat maallisesta kirkolliseen tai-
teeseen. Ihmisenä olemisen kipu-
pisteitä tarkastellaan esteettisesti, 
lähes hartaasti. Kokemus teosten 
äärellä voimistuu selittämättömän 

syväksi. Sukupolvien ketju on läs-
nä kaikissa ihmisen toimissa, sillä 
myös mennyt aika on olemassa ole-
vaa aikaa.

Juhana Moisanderin tuotantoon 
kuuluu myös useita paikkaan ja tee-
maan sidottuja tilaustöitä eri puo-
lilla Suomea. Ensimmäinen julkinen 
teos Justitia valmistui 2020 Lap-
peenrannan uuteen oikeustaloon. 
Uusin tilaustyö sijoittuu Mikkeliin 
kesällä avattavaan Sodan ja rauhan 
keskus Muistiin. Juhana Moisande-
rin teoksia on muun muassa Helsin-
gin taidemuseon HAMin, 
Espoon modernin taiteen museon 
EMMAn ja Jenni ja Antti Wihurin 
Säätiön kokoelmissa. Savonlinnas-
ta lähtöisin oleva taiteilija asuu ja 
työskentelee Karkkilassa.

www.juhanamoisander.com
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