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SUURI TAIDELAHJOITUS HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEOLLE 
ILKKA JUHANI TAKALO-ESKOLAN MAALAUKSIA, KOLLAASEJA SEKÄ ARKISTOAINEISTOA 
 

Hämeenlinnan taidemuseo sai vuonna 2021 kokoelmaansa merkittävän taidelahjoituksen, 

joka on kattava läpileikkaus Ilkka Juhani Takalo-Eskolan pitkästä, yli 60 vuotta kestäneestä 

taiteellisesta urasta. Lahjoituksessa on yli sata teosta. Lisäksi taidemuseo sai kokoelmaansa 

yksityishenkilöiltä Raimo Viitalan, Ella-Maija Anttila-Laitasalon, Werner Orjalan sekä Ester 

Heleniuksen maalauksia, kaikkiaan viisi teosta.  

Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmaa kartutetaan ammattitaiteilijoiden korkeatasoisilla 

taidehistoriallisilla tai nykytaiteen teoksilla. Kartuttamisen keskeisiä perusteita ovat: 

Hämeenlinnan ja Kanta-Hämeen alueeseen tekijöiden tai sisällön kautta liittyvä taide. 

Kokoelmaa kartutetaan myös teoksilla, jotka liittyvät kokoelmassa jo oleviin taiteilijoihin, 

teoksiin, tyylisuuntiin ja teemoihin tai taidemuseon näyttelyihin.  

 

Ilkka Juhani Takalo-Eskolan lahjoitus kattaa koko taiteellisen uran 
 
Kuvataiteilija Ilkka Juhani Takalo-Eskola (s. 1937) on lahjoittanut Hämeenlinnan 
taidemuseolle laajan teostensa kokonaisuuden. Hänen juurensa ovat Pohjois-Pohjanmaalla 
Oulaisissa. Hän on asunut ja työskennellyt Lohjalla ja vuodesta 1982 alkaen Forssassa. Ilkka 
Juhani Takalo-Eskola on kotimaista ja kansainvälistä tunnustusta saanut kuvataiteilija. Hän 
on Ars-Häme ry:n ja Suomen Taidemaalariliiton jäsen sekä Art Unidentified -ryhmän 
kunniajäsen Japanissa. Ars Fennica -elämäntyöpalkinnon hän sai vuonna 2006 ja 
palkintonäyttely nähtiin Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä seuraavana vuonna. 
Takalo-Eskola on myös kirjailija, runoilija ja kääntäjä, samoin valokuvaaminen on hänelle 
tärkeä ilmaisumuoto. 
 
Hämeenlinnan taidemuseon saamassa lahjoituksessa on maalauksia ja kollaaseja kaikkiaan 

runsaat sata teosta. Lahjoitukseen kuuluu myös arkistoaineistoa, kuten 

valokuvadokumentteja lukuisista performansseista. Entuudestaan Hämeenlinnan 

taidemuseon kokoelmassa on neljä hänen maalaustaan. Lahjoitus kattaa Takalo-Eskolan 

taiteellisen uran 1950-luvulta aina 2010-luvun lopulle saakka. Mukana on aivan 

ensimmäinen julkisesti esitelty ja nuorten näyttelyissä palkittu teos, valokuvan pohjalta 

syntynyt pieni Vastavaloon-tussipiirros vuodelta 1954. Viimeisimmät teokset ovat värikkäitä 

monotypiasarjoja, joissa taiteilija pelkistää avaruudellisia tiloja, liikettä ja rytmiä. Niissä on 



mukana läpi koko tuotannon esiintyvä vertauskuvallinen ja myyttinen kala-aihe. Sarjallisuus 

on taiteilijalle tyypillinen työskentelytapa. 

Lahjoituskokoelmassa tulevat esiin Takalo-Eskolan taiteen keskeiset teemat. Hän tarkastelee 

teoksissaan omia juuriaan ja minuutta, ihmisen olemassaoloa, ruumiillisuutta, ihmisen 

luontosuhdetta sekä rahan valtaa ja yhteisiä harhojamme. Hänen taidekäsityksensä on 

universaali ja kokonaisvaltainen ja sisältää elämän koko kirjon. ”Taide on osa evoluutiota, 

jatkuvaa luomiskertomusta. Taiteessa tunnen edelleen toivon säikeitä, jopa hurmioituneita 

valon välähdyksiä”, hän sanoo. Lahjoituksen toteutumisen yhteydessä hän toteaa: ”En koe 

eläväni vain autofiktiota varten. Mielessäni on autuaallista rauhaa tämän yhteiskunnan 

sijoittaessa oleellisia sirusia tuotannostani museolaitoksensa aktiivisiin uumeniin – lahjana 

itselleen, monille ja tulevaisuudellekin!” 

Kirjallisuus, filosofinen ja aforistinen pohdiskelu näkyy Takalo-Eskolan maalauksissa, joissa 

hän yhdistää usein kuvaa ja sanaa. Teemojen käsittely pohjautuu nähtyyn ja elettyyn 

todellisuuteen, jota hän kuvissaan analysoi ja tarvittaessa kyseenalaistaa. Hänen 

ilmaisulleen on ominaista villi ja vapaa surrealistinen ote, mielen syvien kerrosten ja 

ylitodellisen maailman hyväksyminen ja esittäminen. Takalo-Eskola on taiteilijana tarkkailija, 

osallistuja, idealisti, tutkija ja ihmettelijä. 

 
Luontosuhde – alastomuus – olemassaolo 

Ilkka Juhani Takalo-Eskolan takautuva Sammallautturi-näyttely oli Hämeenlinnan taidemuseossa vuonna 1995. 

Näyttelyn keskeisenä aihepiirinä oli suhteemme luontoon ja ihmisen tajuntaan liittyvät mysteerit ja 

salaisuudet. Tuolloin avajaisissa nähtiin ensimmäisen kerran Takalo-Eskolan ja Radoslaw Grytan Frakkiherrat-

performanssi. Alastomat, arvokkaat herrat tarkastelivat näyttelyä iholle maalatuissa frakeissaan. Alastomuus 

on Takalo-Eskolalle avointa läsnäoloa ja suoraa totuutta, vailla provokaatiota tai sensaatiohakuisuutta. Se on 

luottamuksen ja ystävyyden symboli. 

 

Sisällöllisenä teemana Takalo-Eskolan taiteessa on usein ajatus jatkuvasta liikkeestä ja rajattomuuden ideasta. 

Suon ylitys, horisonttien ylitys ja tuntemattoman kohtaaminen ovat niitä haasteita, joita hän on käsitellyt 

suoperformansseissaan. Hän on toteuttanut niitä muun muassa Loimaan Eksyssuolla jo 1970-luvulla sekä 

myöhemmin Torronsuolla ja Kailaanlammilla Tammelassa. 

 

Kansainvälisiä esiintymisiä ja näyttelyitä 

Takalo-Eskolan taiteellinen toiminta on läpi vuosikymmenten ollut aktiivista niin kotimaassa kuin 

kansainvälisestikin. Maalauksia, performansseja ja postitaidetta on nähty näyttelyissä ja taidetapahtumissa 

Euroopassa, Amerikassa ja erityisesti Aasiassa. Taiteilija on maamme performanssitaiteen uranuurtajia 1970-

luvulta alkaen ja kuuluu mm. avantgardistiseen ja monitaiteelliseen Elonkorjaajat-ryhmään. 

Performanssiteoksia hän on tehnyt näihin päiviin saakka. Hän oli maalauksillaan mukana Sydneyn biennaalissa 

vuonna 1990 sekä performanssiryhmän jäsenenä Venetsian biennaalissa vuonna 2003. Takalo-Eskolalla ja 

Kirsti-puolisolla oli useita performansseja ja TV-esiintymisiä Japanissa Osakan puutarha-alan maailmanäyttelyn 

yhteydessä vuonna 1990. Yksityisnäyttelyitä hänellä oli 1990-luvun mittaan Japanissa kaikkiaan yhteensä 

kaksikymmentä. Viimeisin laaja kotimainen näyttelykokonaisuus häneltä nähtiin kesällä 2021 Taidekeskus 

Salmelan Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa. 

 

 



 

Työtehtäviä taiteen tekemisen rinnalla 

Vientitehtävissä 1963–1978 (Saksaan); lehtityössä 1979–1982; taiteellinen johtaja, Taidekeskus Retretti, 1983–

1986; kuvataiteen ohjaava läänintaiteilija, Häme, 1986–90; kuraattori (Arto Kytöhongan kanssa), postitaiteen 

näyttely, Tampereen Nykytaiteen museo, 1989; kuraattori, kansainvälinen postitaiteen näyttely, Ateneumin 

taidemuseo, 1992–1993; kuraattori, Mäntän II kuvataideviikot, 1995; Kuvataideakatemia, maalauksen 

yliopettaja, 1995–2000 (Kuvataideakatemian rehtori 11/1995–7/1997) 
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