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Enrico Mazzone. Tarinoita metsästä, 2016
Enrico Mazzone (s. 1982 IT) 

Ulvilan kirjasto 18.1.–30.1.2016. 

Residenssi 29.11.2015-22.2.2016 

Yhteisötaidetta Rauman kuvataidekoulun

piirustustyöpajan kanssa. 

Enrico Mazzone kirjoittaa näyttelyesittelyssään:

Olen piirtänyt lapsesta asti epätodellisia fantasiatarinoita. Menetettyäni isoisäni, jolla oli tapana

soittaa minulle klarinettia, lohduttauduin piirtämällä muistoja melodiasta, mikä sai niiden

heijastuksena hänet elämään uudelleen ja tuntumaan taas läheisemmältä. Valitettavasti en ollut

tyytyväinen lähestymistapaan väreillä, mutta aloin pian toistaa ääriviivoja ensin huopakynillä, sen

jälkeen lyijykynällä... samassa suhteessa kiinnostukseni piirustukseen asteittain kasvoi. Lukion

jälkeen valitsin taideopinnot akatemiassa vierastaen kuitenkin edelleen geometrisiä muotoja…

Tämä sai minut haaveilemaan uusista fantasia-maailmoista, mikä oli minulle (ja on vieläkin)

kaikki kaikessa: "Kuinka saan ne elämään? ", olen aina miettinyt… ja mietin edelleen.

Vanhojen kaiverrusten tekninen taso ja logiikka kiehtoivat minua, mutta en voinut

samanaikaisuudesta johtuen osallistua kurssille. Tuntemattomat arvet, varjot ja naarmut

kiehtoivat mielikuvitustani. Niinpä aloin tehdä samanlaisia omalla tekniikallani tai

samankaltaisella kuin sellaiset suuret nimet kuten Bruegel, Cranach ja Bosch, jotka myöhemmin

korvasin Klingerillä, Muchalla ja Dalilla.

Tunteja, päiviä ja vuosia kalenteri täynnä kärsivällisyyttä, ja joskus yksinäisyyttä, pelastaen

muistojen kaikuja, joskus tyytyväisenä egoistina tietäen ne turvallisesti ohimeneviksi, mutta silti

ilman mitään tyydytystä.

Aloitettuani juoksun harjoittelun vuonna 2005, kiitos isäni, aloin nähdä asioita / tilanteita toisesta

perspektiivistä, en enää jääden vain menneeseen ankkuroiduksi, vaan kaivaen ne haudasta

tuodakseni päivänvaloon, ja nimen omaa vallitsevaan aikaan. Ja vaikka tulevaisuuteni ei ole

koskaan näyttänyt selkeältä ja suunnitellulta, turvalliselta ja voittoisalta, pidän arvokkaana sitä,

että olen löytänyt oman tekniikkani, ilmaisutyylini ja -kieleni.

Olen iloinen voidessani tuoda esille pienen symbolisen osan yhä jatkuvasta matkastani toivoen,

että voin välittää epäilyksiä, jännitystä ja vaikeuksia, mutta vain murtaakseni jään löytääksesi

itsesi kellumasta maagisessa maailmassa, maanalaisessa mutta valoisassa, turvallisessa ja

kevyessä.

Näyttelyn ovat järjestäneet Enrico Mazzone ja Arja-Riitta Ihalainen.

Joulukuussa Enrico Mazzone osallistui Taiteilijoiden Rauma -tapatumaan joulukuussa, jolloin

RaumArsin residenssiasunnossa oli avoimet ovet lautantaisin 5., 12. ja 19.12. klo 10.00-14.00.
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