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Tekniikkani on akryyli kankaalle. Maaliaineiden virtaavuus ja prosessin vapaa eteneminen 
hetkessä, ovat työskentelylleni ominaista. Maalauksissani olen kiinnostunut ristiriidat 
huomioon ottaen rakentamaan ihmisestä kankaalle kokonaiskuvan. Kuin tutkielmana 
psyykkeestä, johon voivat sisältyä eri piirteet identiteetistä, persoonallisuudesta, 
tunnetiloista, ajattelusta, sekä vuorovaikutussuhteista. En maalaa muotokuvia, vaan 
todellisuuteen viittaavista lähtökohdista tulkintoja, joihin liittyy myös paljon kuvaamieni 
hahmojen sisäistä maailmaa.  

Teosteni energinen maalauksellisuus, värien vuoropuhelu ja figuratiivinen fyysisyys ovat 
sidoksissa mielentilojen, tietoisuuden, sekä piilotajunnan merkitysten ristiriitoihin ja 
häilyvyyteen. Maalausten lähtökohtina ihmisen toiminnan syyt, tarpeet, motiivit ja 
epäjohdonmukaisuus muodostavat synteesin, jota taiteilija voi yrittää teoksissaan kuvata. 
Yksittäinen teos syntyy usein lukuisissa pitkissä metodisissa maalaus-sessioissa. Teknisesti 
aikaa vaativa tapan työskennellä kymmenien ennalta sekoitettujen akryylivärien kanssa, 
vaatii ennen varsinaisen maalaustyöskentelyn alkua paljon valmistelua ja idean kehittelyä 
pitkälle.  

Juoksevilla akryyliväreillä vaakatasossa toteutettava ilmaisu välittyy kankaalla yhteen 
soljuvina vapaina ja energisinä väripintoina. Yksittäisistä näkyvistä liikkeistä ja vedoista 
koostuvien henkilöhahmojen fragmentaarinen rakenne luo oman illuusionsa maalausta 
läheltä tai kauempaa tarkasteltaessa. Maalausilmaisua voi luonnehtia esimerkiksi rujouden 
ja kaoottisen jännitteisyyden rinnastamisesta herkkiin, pehmeän hauraisiin, sisäistä voimaa 
ja arvokkuutta henkiviin pintoihin kankaalla. Räiskyvä maali materiaalina taipuu harkituiksi ja 
hallituiksi kuviksi ihmisyydestä. Ikään kuin maalaukset olisivat samaan aikaan sekä 
hallitsemattomia, että tiukasti kontrolloituja, kuten ihmismieli itsekin, sekoitus tietoisuutta ja 
alitajuntaa  

Sirpa Särkijärvi (s. 1974) valmistui Turun Piirustuskoulusta 1997. Valmistuttuaan hän on 
osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin ja pitänyt säännöllisesti yksityisnäyttelyitä. Viimeisin 
ysityisnäyttely oli maaliskuussa Joseph Nease Gallery:ssä, Minnesotassa, hänen teoksiaan 
on ollut esillä Turun taidemuseossa, Wäinö Aaltosen museossa, Rovaniemen 
taidemuseossa ja Kemper Museum:ssa, Kansas City, Missouri, USA. Särkijärven teoksia on 
mm. Wäinö Aaltosen museon, Turun ja Tampereen taidemuseon, Malmön taidemuseon ja 
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmissa. Hän asuu ja työskentelee Turussa.  
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My technique is acrylic on canvas. The flowability of the paint and the free progression of the process in 
a moment are characteristic of my work. In my paintings, I am interested in building a picture on the 
canvas of a human being in its totality, with all its contradictions. As a study on a psyche, it can include a 
variety of characteristics of identity, personality, emotions, thinking, and relational interactions. I'm not 
painting portraits, but interpretations from starting points beckoning to reality, which also involve a 
great deal from the inner worlds of the characters I have depicted. 
 
The energetic paintingness, the dialogue between colours, and the figurative physicality of my works are 
tied to the contradictions and vacillation of mental states, consciousness, and subconscious meaning. As 
starting points for paintings, the reasons behind human actions, needs, motives, and inconsistencies 
form a synthesis that an artist can try to depict in their works. An individual work is often created over a 
number of long methodical painting sessions. Technically, my time-demanding way of working, with 
dozens of pre-mixed acrylic colours, requires extensive preparation and idea development prior to the 
actual process of painting. 
 
The expression, implemented horizontally with runny acrylic colours, is conveyed on the canvas in the 
form of interflowing free and energetic colour surfaces. The fragmentary structure of the characters, 
consisting of single visible movements and strokes, creates its own illusion when perceived from up 
close or afar. The expression of the painting can be characterised as a juxtaposition of disfigurement and 
chaotic tension with the sensitivity, soft fragility, inner strength, and dignity emitting from surface of 
the canvas. Effervescent paint as a material transfigures into premeditated and controlled images of 
humanity. As if the paintings were both uncontrollable and tightly controlled at the same time, like the 
human mind itself, a mixture of consciousness and subconsciousness. 
 
Sirpa Särkijärvi (b. 1974) graduated from The Turku School of Fine Arts in 1997. After graduating, she 
has participated in numerous group exhibitions and has regularly held private exhibitions. The most 
recent private exhibition was in March 2019, in the Joseph Nease Gallery in Minnesota. Her works have 
been exhibited at the Turku Art Museum, Wäinö Aaltonen Museum of Art, Rovaniemi Art Museum, 
and the Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City, Missouri, USA. The works of Särkijärvi 
are included in the collections of the Wäinö Aaltonen Museum, the Turku and Tampere Art Museums, 
the Malmö Art Museum, and the Jenny and Antti Wihuri foundation. She lives and works in Turku, 
Finland. 
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