
Länsisaksalainen taiteilija Dito Nemitz on kiinnostunut ti/asta varsin 
omaperäise/lä tava/la. 

Tila kiinnostaa 
Nemitzia 

- Jokainen taiteilija haluaa maalauksissaan tutkia jo
tain. Minua kiinnostaa tila ja haluaisin murtaa perinteisen 
tavan tarkastella asioita vain kaksi- tai kolmiulotteisesti, 
sanDe länsisaksalainen taiteilija 0 t toN e mit z , joka 
vierailee parhaillaan Hämeenlinnassa. 

Nemitzin nimi on saattanut tulla 
hämeenlinnalaisille tutuksi Art-Aulan
ko-näyttelyssä, jossa Nemitzillä on 
esillä kahdeksan työtä. 

45-vuotias Dtto Nemitz kertoo kä
sittävänsä tilan vähän samalla tavalla 
kuin sommitelman. Hän ei tyydy 
perinteisiin tilaratkaisuihin, vaan us
koo, että ti la voidaan käsittää monel
la tavalla. 

Nemitzin tavasta kuvata asioita 
kertoo eräs hänen varhaistuotantoon
sa kuuluva työ, jossa perspektiivi on 
kääntynyt nurinniskoin. - Normaalis
tihan etualalla olevat asiat näkyvät 
teoksessa selvinä ia taka-alalla ole-

val selvästi pienempinä. Minä pää
dyin tässä työssäni ralkaisuun, jossa 
tilanne on päinvastainen, Nemitz 
selittää. 

Nemitz on tehnyt varhaistuolan
toonsa kuuluvat kohopintaiset työnsä 
puupinnalle ja niiden tekotapa muis
tuttaa lähinnä käsityötä. Nemitzin 
myöhempään tuotantoon kuuluvat 
työt ovat selvästi maalauksellisia. 

Kölnistä kotoisin oleva Otto Nemitz 
viipyy perheineen Suomessa kuusi 
viikkoa. - Ainoa kunnon loma, min
kä oien koskaan pitänyt, hän virnis
tää. 



Bildunterschri ft : Der deut s che Künstler Ott o Nemi tz 

interessi er t sich in e iner eigenständi gen Wei se f ür 

den Raumo 

Nemi tz interew ert s i ch für den,_Haum 

Jeder Künstler _ öchte mit seinem Werk etwas unter

suchene Mich interess i ert der Rau~ o Ich möchte die 

traditionelle Art , die Ge enstände zwei - oder drei 

di mens i onal zu seh en , ver ändern , sagt der eutsche 

Künstler otto Nemi tz , der zur Zeit Gast i n Hämeen

linna ist o 

Vie l e Bewohner von Hämeenli nna haben emitz schon 

durch di e Ausstell ung Art Aulanko kennengelernt , 

wo er mit 8 I,,'lerk en vertr eten ist 0 

Der 45 - ji:ihrige l~emitz erzählt , dass er den Raum als 

eine Konstrukt ion (Kompos i t ion) verstehen möchte . 
I~Jrr g enüg en die tradi tionellen Raumlösungen nicht , 

sondern er gl aubt , dass man den Ratun auf v i ele Arten 

verstehen kann" 
Einen Eindr uck von Nemitz 'Art , Dinge zu schi ldern , 

gi bt ei n FriJhwer k , i n dem siel} die Perspekt i ve um
g ekehrt hat - normaler '\rJ"eise erschei nen di e Gegen

stände e i nes \liJ erkes i m Vordergrund deut lich und i 

Hinter grund wesentli ch klei ner , i n di esem Wer k ist 

di e Si tuation umgekehrt . 
Frühere hochfläch i ge Arbeiten hat Nemitz auf Holz 

ausg eft:.hrt 0 IhreEntstehungsweise k ommt dem Handwerk 

am nächsteno Später e Werke s ind vesentlich male -

ri s cher o 
otto Nemi tz , der in Köln l ebt , b l eibt 6 Wo chen in 

]'innland o Hein erster ordentlicher Urlaub , grinst er . 


