Kuvat: Haminan kaupunki/Jarno Koivula. - Kuvassa Haminan kaupungin 300-vuotisjuhliinsa Seurahuoneen Marski-kabinettiin vuonna 1952 tilaamansa suurteokset.
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Tove Janssonin maalaukset ja piirrokset ovat
esillä Haminan raatihuoneella kesällä 2022 nähtävänä myös kaupungin 300-vuotisjuhliinsa
tilaamat suurteokset

Maailmankuulun muumihahmojen luojan, kuvataiteilija ja kirjailija
Tove Janssonin (1914-2001) maalauksista ja piirroksista avautuu
Haminan historialliselle Raatihuoneelle näyttely, jossa korostuu
taiteilijan läheinen suhde mereen.
Taidenäyttelyn rungon muodostavat kymmenet Tove Janssonin
teokset taiteilijan perheen ja Moomin Characters -yhtiön kokoelmista,
ja jotkut näistä töistä ovat jopa ensikertaa yleisön nähtävissä.
Tove Jansson ja meri -näyttelyn keskiössä nähdään myös kaksi
Haminan kaupungin 300-vuotisjuhliinsa Tove Janssonilta tilaamaa,
yli viisi metriä leveää suurteosta. Toinen tauluista kuvaa
linnoituskaupungin historiaa sadoin hykerryttävin yksityiskohdin ja
toinen, kuin unenomaisesti, samaa tarinaa meren pohjalla. Nämä
Tove Janssonin 70 vuotta täyttävät suuret maalaukset tulevat ensi
kertaa taidenäyttelyyn, suuren yleisön nähtäville.
Tove Jansson ja meri -näyttelyn ilmeen suunnittelijana toimii vuoden
2020 Suomen Kansallismuseon Muumi-näyttelyn arkkitehti
Alexander Reichstein.
Merellä on keskeinen rooli Tove Janssonin taiteessa, ja Pellingin
saaristo olikin hänelle tärkeä paikka läpi elämän. Ennen kuin Tove
Jansson ja elämänkumppaninsa Tuulikki Pietilä saivat vuokrata
Klovharun saaren ja rakentaa talon sinne, vietettiin kesät Janssonien
suvun parissa Suur-Pellingin saarella.
Tove Janssonin taidemaalarin ura pääsi täyteen vauhtiin sodan
keskellä vuonna 1943 pidetyn yksityisnäyttelyn jälkeen. Varhaiset
maalaukset ovat yksityiskohtaisia, ja sadunomaisissa ja
salaperäisissä maisemissa heijastuvat surrealistiset virtaukset.
Sotavuosina Tove Jansson maalasi useita kukka-asetelmia, ja hän
piti pitkään kiinni
naturalismista.
Viisikymmenluvulla hänen tyylinsä uudistui, kun hän pyrki kohti
pelkistetympää ja hallitumpaa muotoa. Kuusikymmenluvun teokset
ovat suuria ja abstrakteja, mutta konkreettisuus on usein mukana
nimessä tai tunnistettavassa yksityiskohdassa.
Tove Janssonin taiteilijaura kesti yhteensä 70 vuotta. Hänelle
myönnettiin lukuisia palkintoja, muun muassa Nils Holgersson palkinto, Svenska Dagbladetin kirjallisuuspalkinto, Pro Finlandia mitali, Suomen valtion kirjallisuuspalkinto, Elsa Beskow -plaketti,
Suomi-palkinto sekä Ruotsin akatemian Stora priset. Ansioistaan
lastenkirjallisuuden parissa hänet palkittiin H. C. Andersen -mitalilla.
Tove Marika Janssonin syntymäpäivä 9. elokuuta on vuodesta 2020
lähtien ollut suositeltu liputuspäivä Suomessa. Liput nousevat
tuolloin salkoon Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen kunniaksi
Haminan raatihuoneen ympärillä, kuin myös koko Suomessa.
Tove Jansson ja meri -näyttely on jatkoa Haminan kaupungin
kesänäyttelyiden sarjalle. Kesällä 2021 ”IHMINEN”
-toimittaja Rauli Virtasen elämäntyönäyttely ja muotitaiteilija Jukka
Rintalan ”Kesäpalatsi” -näyttely keräsivät noin
kumpikin n. 12 000 kävijää.
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