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OPINNÄYTETYÖT / BA THESES

Broberg Carli, Noctambulismi  Ravintola Baari 20.4.–20.5.2016

Haro Selma, Yksinäisyydestä löytyy kaikki, merenrannasta vielä enemmän
Aboa Vetus & Ars Novan Omatila 22.4.–29.5.2016

Hirvonen Noora, Minä, sinua – EMPATHY Köysiratagalleria 16.–27.3.2016

Ihalainen Minna, installaatioita H2Ö, Ruissalon telakka 22.–23.7.2016

Kahra Hilda, yhteisnäyttely 30.4.–29.5., Kakolan Lääninvankilan entinen
tutkintavankila

Kantola Anne, Galleria Å 29.4.–22.5.2016

Kjemo Mira, Dear special lady… Köysiratagalleria 30.3.–10.4.2016

Korpela Aleksi, Tulkoon valkeus! Vanhan Suurtorin Galleria 12.2.–13.3.2016

Koskela Vilma, En ole vielä valinnut B-galleria 28.4.–22.5.2016

Kostamovaara Anni, yhteisnäyttely 30.4.–29.5., Kakolan Lääninvankilan
entinen tutkintavankila

Kumpulainen Ville, Out of Sight Titanik-galleria 18.3.–3.4.2016

Kunelius Kaisa, galleria Å 29.4.–22.5.2016

Leinovirtanen Oona, yhteisnäyttely 30.4.–29.5., Kakolan Lääninvankilan
entinen tutkintavankila

Mannila-Rosenqvist Maarit, taiteellinen opinnäytetyönäyttely Köysiratagalle-
riassa 2009, seuraava näyttely Gustavelundissa Tuusulassa syyskuussa 2016

Naukkarinen Johanna, Suuri Hysteria Turun taidemuseon Studio 1.4.–8.5.2016

Norman Milla, Köysiratagalleria 13.4.–19.4.2016

Oja Henna, yhteisnäyttely 30.4.–29.5., Kakolan Lääninvankilan
entinen tutkintavankila

Paananen Rainer, Seinä (The Wall), valokuvakirja, julkaisutilaisuus Turun 
Kirjakahvilassa 4.5.2016

Pietiläinen Nelli, Teeskentelen että elän ikuisesti
Vanhan Raatihuoneen galleria 27.5.–4.7.2016

Puolitaival Miina, yhteisnäyttely 30.4.–29.5., Kakolan Lääninvankilan
entinen tutkintavankila

Puolitaival Sofia, Häpeä, uniikkikirja

Romunen Ilona, Vanhan Raatihuoneen Galleria 22.4.–22.5.2016

Saarnia Mortti, A Young Man (Untitled Self-Portraits) valokuvakirja,
julkistaminen kesäkuussa 2016

Sandell Inari, Life Be Like Valokuvakeskus Peri 1.–24.04.2016

Seppälä Anna, Muotit, kirja

Terho Juulia, yhteisnäyttely 30.4.–29.5., Kakolan Lääninvankilan
entinen tutkintavankila

Vuonokari Anna-Kaisa, yhteisnäyttely 30.4.–29.5., Kakolan Lääninvankilan
entinen tutkintavankila

 
Monimuoto-opiskelijat / Blended learning -students

 
Autio Susanna, yhteisnäyttely Sanna Juujärvi-Bremerin kanssa 
syksyllä 2016, yhteydenotot: susanna.autio@gmail.com 

Ilveskorpi Sara, teokset esillä syksyllä 2016
sara.ilveskorpi@edu.turkuamk.fi 

Juujärvi-Bremer Sanna, yhteisnäyttely Susanna Aution kanssa 
syksyllä 2016, yhteydenotot: susanna.autio@gmail.com

Kivi Annika näyttelytiedot tulossa: www.annikakivi.com

Siipola Pasi, ryhmänäyttely Galleria 5, Oulu 9.11.–27.11.2016

Torpo Rose-Mari, Aarni-galleria, Espoo 28.9.–23.10.2016

Vainio Tiina, teokset esillä syksyllä 2016, tiina.vainio1@edu.turkuamk.fi



NYKYTAIDE OSANA ELÄMÄÄ

Turun ammattikorkeakoulu julkisti viime vuon-
na uuden, vahvasti kansainvälisen, strategian 
Excellence in Action, jonka teemavalikoimaan 
kuuluu hyvinvoinnin kehittäminen. Taide osana 
hyvää elämää on yksi osaamiskärjistä. Kuvatai-
teen koulutuksessa toteutamme strategiaa ny-
kytaiteen kautta. Se näkyy koulumme arjessa ja 
julkisissa tiloissa esillä olevissa näyttelyissä, julki-
sessa taiteessa, performansseissa ja installaatioissa. 

Aloitimme viime vuonna kaikkia Turun AMK:n 
koulutuksia ja tiloja koskevan Kampuksen tai-
deohjelman, jonka puitteissa maalauksen 
opiskelijat toteuttivat yhteistyössä taiteilija-
opettajan kanssa rehtorien työhuoneeseen seinä-
maalauksen, tulkinnan Turun AMK:n strategiasta. 
Seinämaalaus on saanut paljon myönteistä huomio-
ta, ja sen kautta nykytaide on läsnä ylimmän johdon 
arjessa. Nykytaiteella voidaan tuoda esille uusia 
näkökulmia ja kriittistä ajattelua, avata keskusteluja 
ajankohtaisista teemoista ja herättää tunteita. Ny-
kytaide on tärkeä osa elämää. Parhaimmillaan se 
kääntää katseen ja luo unohtumattoman ainutker-
taisen kokemuksen teoksen katsojalle, sen kokijalle.
 
Kuvataiteen koulutuksessa opiskelevat ovat opin-
tojensa alusta alkaen osa alueellista nykytaiteen 
kenttää. Turku luo nykytaiteen kaupunkina erin-
omaiset puitteet ja verkostoitumisen mahdol-
lisuudet tuleville kuvataiteilijoille. Alueellinen 
yhteistyö, nykytaiteen turkulainen ekosysteemi, 
on kuvataiteen koulutuksen elinehto. Sen kaut-
ta työelämä on integroitunut osaksi koulutusta.

Nykytaidetta yhdessä

Kuuntelemme tarkkaan kuvataiteen neuvottelukun-
nan, työelämän edustajien, näkemyksiä kuvataiteili-
joiden tämän päivän ja tulevaisuuden osaamistarpeis-
ta. Neuvottelukunta nosti viime syksynä kuvataiteen 
koulutuksen kehittämisen kannalta keskeisiksi asioik-
si nykytaiteen kansainvälisyyden, taiteilijavetoi-

sen verkostomaisen toiminnan, visuaalisten alojen 
uudet menetelmät sekä julkisen taiteen prosessit.
 
Toimimme yhdessä erilaisten työelämän tahojen
kanssa. Lukuvuoden 2015–2016 aikana olemme 
tehneet yhteistyötä näyttelyiden muodossa mm. 
ravintoloiden Blanko ja Pinella kanssa ja toteutta-
neet opiskelija- sekä taiteilijaopettajayhteistyönä 
tilausteoksen Suomen valokuvataiteen museol-
le Helsinkiin. Turun konserttitalon VINO-gallerian 
näyttelyt ovat vaihtuneet puolivuosittain. Keväällä 
2016 VINO-galleriassa on esillä kuvataiteen opis-
kelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteisnäytte-
ly. Opiskelijat järjestivät avoimia taidetyöpajoja 

Turun ja Halikon vastaanottokeskuksissa syksyllä 
2015. He halusivat tarjota turvapaikanhakijoille tai-
detyöpajoissa taiteen keinoja purkaa ajatuksiaan.

Nykytaidetta kotimaisissa ja kansainvälisissä
hankkeissa

Kuvataiteen koulutuksessa suunnittelemme ja toteu-
tamme hankkeita nykytaiteen tutkimusryhmässä. Tut-
kimusryhmä näkee nykytaiteen jatkuvana muutoksen 
tilana. Nykytaide on moniaistista, saavutettavaa, en-
nakkoluulotonta, rohkeaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä 
kyseenalaistavaa ja taiteen kenttää haastavaa. Hank-
keiden erilaiset oppimisympäristöt ovat oleellinen osa 
kuvataiteen koulutusta. Niistä oppivat kaikki: opiskeli-
jat, osallistujat, taiteilijaopettajat ja hanketyöntekijät.

Viime vuonna toteutimme OKM:n rahoittaman Ny-
kytaiteen saavutettavuus -hankkeen. Siinä Turun 
AMK:n kuvataiteen ja toimintaterapian opiskelijat 
järjestivät syksyllä 2015 Etäisyyden haju -yhteisötai-
deprojektissa kolme työpajaa ruotsinkielisten kehi-
tysvammaisten (Flätan), erityislasten (Pääskynpesän 
päiväkoti) ja mielenterveyskuntoutujien (Tsemppi-Ta-
lo) kanssa. Valtakunnallinen ESR-hanke Taiteilijan 
ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) ja 
kansainvälinen EU:n Creative Europe -ohjelman In 
Public – In Particular hanke käynnistyivät kumpikin 
syksyllä 2015. Taideakatemia toimii kummassakin 
hankkeessa koordinaattorina. Valtakunnallisessa 
TaideART-hankkeessa ovat mukana kaikki kuvataitei-
lijoita kouluttavat ammattikorkeakoulut, ja In Public 
– In Particular -hankkeessa on mukana kansainvälisiä 
kumppaneitamme Belgiasta, Irlannista ja Kroatiasta.
 
Nykytaide on kansainvälistä, ja valmistuvalla ku-
vataiteilijalla tuleekin olla hyvät valmiudet toi-
mia maailmanlaajuisilla foorumeilla. Lukuvuonna 
2015–2016 vilkkaan opiskelijavaihdon lisäksi hen-
kilökunta on vieraillut mm. Espanjassa, Islannissa, 
Tanskassa ja Virossa erilaisten verkostojen ja yhteis-
työn avausten muodossa. Kansainvälinen dialogi 
on tärkeää kuvataiteen opetuksen kehittämisessä.

Nykytaiteen kentälle valmistuvat ja jatkuvan oppi-
misen mahdollisuudet

Turun Piirustuskoulu NYT 2016 -julkaisu esittelee 
lukuvuonna 2015–2016 kuvataiteilija (AMK) -tut-
kinnolla valmistuvien opiskelijoiden teoksia ja aja-
tuksia nykytaiteen tekemisestä. Osa valmistuvista 
on aikuisopiskelijoita, joiden opinnot toteutettiin 
monimuotoisesti.  Kuvataiteen uusi monimuo-
to-opiskelu on osoittautunut vetovoimaiseksi ja 
erinomaiseksi tavaksi kouluttautua taiteen ken-
tän toimijaksi. Kuvataiteen koulutusta toteute-
taan myös avoimen AMK:n kautta yhteistyössä Sa-
lon kansalaisopiston ja Paasikivi-opiston kanssa.  

Taideakatemiassa alkoi syksyllä 2015 kaksi kulttuuri-
alan YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, jotka on 
suunnattu toimijoille, joilla on vahva motivaatio so-
veltaa osaamistaan kulttuurityöelämän uusiin tarpei-
siin. Tänä päivänä tarvitaan tekijöitä, jotka pystyvät 
joustavaan työskentelyyn uudenlaisissa toimintaym-
päristöissä ja moniammatillisissa ryhmissä. Luovan 
tuottajan YAMK-koulutus on tarkoitettu henkilöille, 
joilla on vahva tuotannollinen osaaminen. Soveltavan 
taiteen YAMK-koulutus on puolestaan henkilöille, joil-
la on vahva osaaminen omalta taiteen tai taidekasva-
tuksen alaltaan tai taidetyöskentelyn ohjaamisesta. 
Ensimmäinen soveltavan taiteen koulutuksen haku oli 
suunnattu kuvataiteilijoille, ja he valmistuvat kuluvan 
vuoden aikana nykytaiteen kentälle uusin valmiuksin. 
Taideakatemian YAMK-koulutuksiin on haku vuosit-
tain, ja tämän kevään soveltavan taiteen haku on avat-
tu laajemmin kulttuurialan AMK-tutkinnon omaaville.
 
Minkälaisia valmiuksia kuvataiteilija tarvitsee toi-
miakseen kansainvälisesti erilaisissa verkostoissa ja 
kollektiiveissa?  Kuvataiteen koulutuksen jatkuvaan 
kehittämiseen kuuluu täydennyskoulutustarpeiden 
kartoittaminen ja räätälöityjen koulutusten toteut-
taminen. Visuaalisten alojen täydennyskoulutustar-
peeseen tuotamme tänä vuonna koulutusta valta-
kunnallisen TaideART -hankkeen puitteissa. Etsimme 
samalla uusia yhteistyön muotoja, joissa yhdistämme 
voimamme ja luomme uusia nykytaiteen toimintaym-

Taina Erävaara & Susana Nevado, Universitat Politècnica de 
València 2015. Kuva: Timo Tanskanen



päristöjä ja keskustelun avauksia tulevaisuuden vaa-
timukset huomioon ottaen. Osallistumme keskuste-
luun taiteilijan moninaisista rooleista: vapaan taiteen 
toimijuudesta taiteen soveltamisen käytänteisiin.
 
Yhteistyön tekeminen, omien ajattelumallien pur-
kaminen ja lukuisat arkiset tilanteet ja kohtaa-
miset kollegoiden, opettajien ja opiskelijoiden 
kanssa tekevät työstämme sekä alati innosta-
vaa että yllätyksellistä. Nykytaide on osa elämää.

Taina Erävaara
Kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö 

CONTEMPORARY ART AS PART OF LIFE

The Turku University of Applied Sciences released 
last year a new, strong international strategy “Ex-
cellence in Action” which includes the develop-
ment of well-being. Art as part of good life is one 
of the spearheads. Visual arts education imple-
ments the strategy through contemporary art. 
This can be seen in the everyday life of our school 
and the public in exhibitions in public premises, 
in public art, in performances and installations.
 
We started last year a Campus Art Program which cov-
ers all the degree programs and facilities of the Turku 
University of Applied Sciences.  Under this program 
the painting students executed in collaboration with 
artist teacher a wall painting in the rectors’ office, 
an interpretation of the Turku University of Applied 
Sciences strategy. The wall painting has received a lot 
of positive attention and through it contemporary art 
is present in the top management everyday life. Con-
temporary art can bring out new perspectives and 
critical thinking, open discussions on topical themes 
and evoke emotions. Contemporary art is an impor-
tant part of life. At its best contemporary art turns the 
gaze and creates unforgettable unique experiences.

Fine Arts students are from the beginning of their 
studies part of the regional field of contemporary 

art. Turku as a city of contemporary art creates ex-
cellent conditions and networking opportunities 
for future visual artists. Regional co-operation, Tur-
ku-based ecosystem of contemporary art, is the 
lifeblood of visual arts education. Through this 
work life has been integrated into the training.

Contemporary art in co-operation

We carefully listen to the views of fine arts advi-
sory board and working life representatives con-
cerning the current and future need for skills. The 
internalization of contemporary art, artist-driv-
en network activity, the new methods of visual 
arts and public art processes were by the advi-
sory board raised to the center of the develop-
ment of visual art education. We work in co-op-
eration with various working life representatives. 

During the academic year 2015–2016 we have 
worked together in the form of exhibitions for ex-
ample with restaurants Blanko and Pinella. We have 
also implemented with students and artist teachers 
a customized work to Finnish Museum of Photogra-
phy in Helsinki. Turku Concert Hall VINO-gallery ex-
hibitions have segued every six months. In the spring 
of 2016 there will be a joint exhibition of visual arts 
students and asylum seekers in VINO-gallery. Stu-
dents organized open art workshops in Turku and 
Halikko reception centers in the autumn of 2015. 
They wanted to offer asylum seekers art work-
shops to unload their thoughts by means of art.

Contemporary national and international projects

In visual arts education we plan and carry out research 
projects of contemporary art. The research team sees 
a continual change in the status of contemporary 
art. Contemporary art is multisensory, accessible, 
open-minded, adventurous, questioning social phe-
nomena and challenging the field of art. The different 
learning environments of the projects are an essential 
part of visual arts education. Students, participants, 
artist teachers and project staff all learn from them.

Last year we carried out the Accessibility of Con-
temporary Art-project funded by the Ministry of 
Education. The students of Arts Academy and occu-
pational therapy in the Turku University of Applied 
Sciences organized an event of community art – The 
Smell of Distance – in the autumn of 2015 with 
three workshops for the Swedish-speaking mentally 
handicapped children (Flätan), children with special 
needs (Pääskynpesä kindergarten) and mental healt 
rehabilitees (Tsemppi-house). The national ESF pro-
ject on Earning Logic and Models for Artists (Taide-
ART) and international EU funded Creative Europe 
Program in Public – In Particular projects began in 
the fall of 2015, both of them coordinated by Arts 
Academy. The national TaideART project involves all 
the universities of applied sciences educating artists 
and Public – In Particular project has international 
project partners from Belgium, Ireland and Croatia.

Contemporary art is international and gradu-
ating artists must therefore be well prepared 
to work in global forums. In the academic year 
2015–2016 in addition to the vibrant student 
exchange the teaching staff visited among oth-
ers in Spain, Iceland, Denmark and Estonia and 
participated in  various networks and co-opera-
tion openings. International dialogue is impor-
tant in the development of visual arts education. 

Contemporary art graduates and lifelong learning 
opportunities

The Turku School of Fine Arts NOW 2016 publica-
tion presents the artworks and views of the stu-
dents graduating in the academic year 2015–2016 
as a Bachelor of Fine Arts. Some of the graduates 
are adult multi-form students. The new multi-form 
studies on fine arts have proved to be attractive and 
an excellent way to educate oneself to an actor of 
art field. Visual arts training is carried out in the 
Open University of Applied Sciences in cooperation 
with Salo Community College and Paasikivi Institute.
In the autumn 2015 two degree programs leading to 

master’s degree in culture were started in Arts Acade-
my. These programs are aimed at students with strong 
motivation to apply their artistic expertise in the new 
needs of the work life. Today there is a need for the 
actors capable of flexible working in new kinds of ope- 
rational environments and in multidisciplinary groups. 
The master’s training for creative producers is intend-
ed for individuals who have productional abilities. The 
master’s training for applying art in turn is aimed at 
people who have strong knowledge in their art field and 
the field of art education as well as in instructing artistic 
work. The first application to the education of applying 
art was aimed at visual artists who during the current 
year will graduate with the latest capabilities to the 
field of contemporary art. There is an annual applica-
tion to Arts Academy master’s program and this spring 
the application to studies of applying art is more wide-
ly open to those with a bachelor’s degree in culture.
 
What are the abilities necessary to an artist to func-
tion in various international networks and collectives? 
The continuous development of visual art education 
includes defining the needs of continual training and 
implementing tailor-made education. This year we 
produce education to the needs of continual training 
in visual arts within the framework of the national 
project TaideART. At the same time we are looking for 
new forms of co-operation where we join forces and 
create the new environments of contemporary art 
and openings for discussions taking into account the 
future requirements. We participate in the discussion 
about the artist’s multifaceted roles ranging from the 
actor of free art to the practices on application of art.

Collaborating, challenging existing mental models, and 
numerous everyday situations and encounters with 
colleagues, teachers and students make our work both 
ever inspiring and surprising. Contemporary art is a 
part of life.

Taina Erävaara
Head of Education and Research in Fine Arts  



Taiteen tekoja /
Acts of art 

Kuvataiteen opiskelijat tekevät ja esittävät teoksiaan erilaisissa ympäristöissä. Tu-
run AMK:n ICT-cityssä oli esillä installaatioista koostuva näyttely 6th Space 30.5.–
4.6.2015; Iiris Soinnun, Vilma Iivanaisen ja Emma Larkovuon teos Väliintuleminen näkyy 
vasemman ylälaidan kuvassa. Sen vieressä on kuva Raision IKEAssa esillä olleesta va-
loinstallaatiosta, jonka toteuttivat Sara Ilveskorpi, Annika Kivi, Mikael Rydenfelt, 
Rose-Marie Torpo, Susanna Autio ja Tiina Vainio.  Vino-galleria Turun Konserttitalossa 
ja Köysiratagalleria Taideakatemiassa ovat vakiintuneet nuorten kuvataiteilijoiden gal-
leriatiloiksi. Vino-galleria on näkyvillä vasemman alalaidan kuvassa. Yllä olevassa 
kuvassa on esillä Jussi Riihelän teos Banaanilaatikkopanssarivaunu Köysiratagallerian 
näyttelystä Tool  (26.1.–7.2.2016). Viereisen sivun oikeassa alalaidassa on kuva seinä-
maalauksesta, jonka ovat tehneet Jonna Halli, Maria Kivilaakso, Emmi Länsman ja Iiris 
Rusi Susana Nevadon ohjauksessa. Seinämaalaus tehtiin rehtorien työhuoneeseen ICT-ci-
tyyn uuden strategian Excellence in Action innoittamana. Alla on installointikuva Renja 
Leinon ja Ville Kumpulaisen videoteoksesta, joka oli mukana Suomen valokuvataiteen mu-
seon päänäyttelyssä Pimiö – Darkroom (20.8.2015 –31.1.2016).



Taiteilija-opettaja ohjaajana, osallistujana ja 
arvioijana

Syksyllä 2015 toteutettiin yhteisötaidehanke Turun 
AMK:n kuvataiteen ja toimintaterapia-opiskelijoiden 
sekä ruotsinkielisen työ- ja toimintakeskus Flätanin 
kehitysvammaisten aikuisten kesken. Ohjasin työs-
kentelyä. Yhteisötaideprojekti haastoi tarkastelemaan 
monia asioita: taiteilijan, opettajan ja opiskelijan iden-
titeettiä sekä roolia toiminnassa ja sitä, miten tasa-ar-
vo toteutuu yhteisötaiteellisessa työskentelyssä.  

Pohdin yhteisötaiteilijan tarkkailijan, toimittajan, tul-
kitsijan ja aktivistin rooleja: 

Työpajaan osallistuvat ovat kerääntyneet kahden 
pöydän ympärille työskentelemään maalaten kiviä, 
valmistaen leijoja sekä kaarnaveneitä ja kiinnittäen 
niihin tervehdyksiä vieraille ihmisille. Teokset on tar-
koitus myöhemmin sijoittaa Turun jokirannassa ole-
vaan puistoon.  Minä asetun pöydän ääreen ja aloi-
tan ryhmän mukana työskentelyn.  Samalla tiedostan 
roolini arvioitsijana. Olisin voinut jäädä myös sivuun 
ja tarkkailla prosessia etäältä ja itse osallistumatta.  
Oletukseni kuitenkin oli, että toimimalla näin olisin 
herättänyt liikaa huomiota ja olisi mahdollisesti häi-
rinnyt tunnelmaa herkässä ryhmäytymisen ja yhdessä 
tekemisen prosessissa.    

Sosiokulttuurinen innostaminen yhdistää yhteisötai-
detta ja opetustyötä

Mielestäni mahdollisuudet onnistuneeseen taiteili-
juuteen yhteisötaidehankkeessa liittyvät myös on-
nistuneeseen ohjaukseen. Taiteilijan tai taideopis-
kelijan kyky sosiokulttuuriseen innostamiseen on 
tärkeää myös opetuksessa ja ohjauksessa. Mielestäni 
siis opettajan on oltava herkästi mukana prosessissa 
ja kyettävä kannustamaan opiskelijoita. Sen lisäksi 
opettajan on kyettävä näkemään tarkkailijan roolissa 
yhteisön eri toimijoiden roolit ja tuettava mm. sellai-
sia opiskelijoita, joilla mahdollisesti on hankaluuksia 
toimia ryhmässä tai sitoutua yhteiseen hankkeeseen. 

Yhteisötaiteen diskurssin, puhetavan, voidaan näin 
olettaa lähenevän taidepedagogiikan diskurssia, joka 
on sävyltään positiivinen ja kannustava. Taidepuhetta 
voidaan verrata taidemaailman puhetapaan, joka on 
usein sävyltään kriittinen. Toisaalta kriittinen sävy ei 
aina ole poissa yhteisötaiteellisesta työskentelystä-
kään, jos yhteisötaidehanke on luonteeltaan vaikkapa 
yhteiskuntakriittinen tai poliittinen.

Yhteisötaiteessa taiteilijan rooli muuttuu yksinäisestä 
luovan työn tekijästä, ideoijasta ja toteuttajasta toi-
senlaiseksi. Perinteisesti myyttisenä nähty taiteilija 
laskeutuu arjen tasolle ja asettaa itsensä yhteisön kes-
kelle kansalaiseksi. Hän antaa osaamisensa yhteisön 
käyttöön ja harjoittaa taitojaan toisten hyväksi. Tai-
teilija toimii edelleen oman ammattinsa edustajana, 
mutta toimii samalla taiteellisen toiminnan mahdol-
listajana, organisaattorina, joka ideoi ja järjestää edel-
lytyksiä toiminnalle.  Opiskelijan ammatti-identiteetti 
on luonnollisesti kehittymisvaiheessa ja kypsymässä. 
Siksi ajattelen, että hänen voi olla helpompi kokea it-
sensä tasavertaisena osana yhteisöä kuin ammattitai-
teilijan, joka on jo ehtinyt muodostaa itsestään tietyn 
ammattikuvan. Hyppääminen uuteen rooliin, osaksi 
yhteisöä, voi olla haastavampi prosessi.

Itsestään selvän tasa-arvon kyseenalaistaminen

Usein yhteisötaiteen teoriassa painotetaan vahvasti 
jokaisen osallistujan tasa-arvoisuutta ja päätöksen-
tekoa. Yhteisön “palkkiona” pidetään usein hankkeen 
henkisiä merkityksiä, kuten yhteisöllisyyden luomista 
ja mahdollisen pysyvän teoksen virkistävää tai ilah-
duttavaa vaikutusta yhteisölleen. Voidaan kuitenkin 
ajatella, että tasa-arvon on ulotuttava myös hankkeen 
resursointiin. Lienee perusteltua ulottaa se myös ta-
loudelliseen tasa-arvoon mahdollisuuksien mukaan.

18.9.2015 Barkerin puisto, Turku. Sataa kaatamalla. 
Yhteisötaidetyöpajan osallistujat ja minä olemme 
juuri lähettäneet Föri-ajelulla kaarnaveneitä ajeleh-
timaan Aurajokeen. Jokaisessa niissä on erilainen 
viesti tuntemattomalle: ”Hej på dig, har en bra dag!” 
Nyt viemme maalattuja kiviä puistoon, jotta kulkijat 

voisivat löytää niitä maasta ja ottaa halutessaan 
tervehdyksin varustetun kiven mukaansa muistok-
si. Taiteilijana voisin ajatella, että tämä työpajan 
päätös on huipentuma: juhla, avajaiset ja tähtihet-
ki taiteilijalle. Mutta sataa ja kaikki on märkää. Ei 
yleisöspektaakkelia tässä säässä. Mitähän työpajan 
osallistujat nyt ajattelevat? Ovatko he pettyneitä? 
Työpajan osallistujilla on kuitenkin hauskaa. He ovat 
onnellisia, vitsailevat ja kiittävät toisiaan tästä yhteis-
työstä. Tehty työ on saatu päätökseen ja kokemus on 
ollut hyvä. Toivotaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. 
Tärkeintä on ollut prosessi ja yhdessä tekeminen. 
Hyppään taiteilijan roolista yhteiseen ilonpitoon.

Erika Adamsson
pt. tuntiopettaja, maalaus

Artist teacher as instructor, participant and 
evaluator

In the autumn of 2015 I conducted a communi-
ty art project with the Turku University of Applied 
Sciences art and occupational therapy students as 
well as with the disabled adult students of Swed-
ish work and activity center Flätan. I instructed the 
project work. The community art project challenged 
to look at many things: artist’s, teacher’s and stu-
dent’s identity and role in the operation, and how 
equality is actualized in community artistic work.
I reflect the roles of artist, community observer, per-
former, interpreter and activist:

Participants in the workshop are gathered around 
two tables to work painting stones, making kites and 
bark boats and attaching them their greetings to 
strangers. The works will later be placed in the Turku 
riverside park. I settle myself at the table and start 
working with the group. At the same time I recognize 
my role as an evaluator. I could have stayed on the 
side and observe the process from a distance and ac-
tually participate. However, my hypothesis was that 
by doing so I would have attracted too much attention 
and would possibly disturb the atmosphere of the sen-
sitive grouping and working together in the process.

Kuva: Maija Käyhkö



Sociocultural inspiring combines community 
art and educational work

I think that the possibilities for an artist to be suc-
cessful in the community art project are related to 
successful guidance. The artist’s or art student’s 
ability to socio-cultural empowerment is important 
also in teaching and guidance. In my view, there-
fore, the teacher must be highly involved in the 
process and be able to encourage the students. 
In addition the teacher in the role of an observer 
must be able to see the roles of the different ac-
tors and support among others those students who 
may have trouble to work in a group or commit to 
a common project. Community art discourse, the 
way of speaking, can thus be assumed to verge on 
art pedagogy discourse, which has positive and en-
couraging tone. Art discourse can be compared with 
the art world’s often critical manner of speaking. 
On the other hand critical tone is not always absent 
from the community art work even if the communi-
ty art project is of socially critical or political nature. 

In community art the artist’s role changes from 
the lonely creator, brainstormer and performer to 
a different kind of role. Traditionally mythical artist 
descends to the level of everyday life and positions 
himself as a citizen in the middle of his communi-
ty. He provides his expertise in the use community 
and practices his skills for the benefit of others. The 
artist still works as representative of his profession, 
but also serves as an enabler of artistic activity, the 
organizer, who generates ideas and organizes the 
conditions of operation. Student’s professional iden-
tity is, of course, evolving and maturing. That is why 
I think it may be easier for him to experience himself 
as an equal part of community than as a profession-
al artist who has already formed himself a certain 
professional image. Jumping into a new role, into 
the community, can be a more challenging process.

Questioning of the self-evident equality

Often community art theory strongly emphasizes 
each participant’s equality and decision-making. 
The ”remuneration” is often seen to be the spiritual 
meanings of the project, such as the creation of 
collectivity and possible permanent work’s refresh-
ing and gratifying impact on the community. How-
ever, one can assume that equality must extend 
to the project resourcing. It seems justified to ex-
tend it also to economic equality as far as possible. 

09.18.2015 Barker Park, Turku, Finland. It’s pouring. 
Community art workshop participants and I have 
just sent Föri-bark cruising boats floating in the Riv-
er Aura. Each of them has a different message to a 
stranger: ”Hej på dig, ha en bra dag”. Now we are 
exporting painted stones to the park so that the trav-
elers can find them on the ground and take a stone 
as a souvenir if they will. As an artist I think that this 
ending is the culmination of the workshop: celebra-
tion, opening ceremony and a highlight to the artist. 
But it is raining and everything is wet. No public spec-
tacle in this weather. I wonder what the workshop 
participants now think. Are they disappointed? How-
ever, workshop participants have a lot of fun. They 
are happy, making jokes and thanking each other for 
this cooperation. The work has been completed and 
the experience has been good. Let’s hope for new 
opportunities of cooperation. The most important 
thing has been the process and working together. 
I skip from the role of the artist to the shared fun.

Erika Adamsson
Lecturer, Fine Arts

TaideART – Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja 
toimeentulo 1.11.2015–31.10.2017

Taiteilijan ja taiteen merkitys osana nyky-yhteiskun-
taa on kiistaton, mutta elääkö taiteilija työllään? Tai-
teilijan toimeentulo on edelleen epävarmaa ja satun-
naista – etenkin kuvataiteilijoiden toimeentulotaso 
on merkittävästi pudonnut viime vuosikymmenen 
aikana. TaideART-hankkeessa etsitään taiteilijoille 
uusia toimeentulon malleja, lavennetaan taiteilijan 
osaamista ja pyritään vaikuttamaan rakenteisiin. 

TaideART-hankkeessa tarjotaan taiteilijoille koulu-
tusta ja tuotetaan uusia metodeja ja koulutuskoko-
naisuuksia yhteistyössä työelämän kanssa. Taiteen 
kenttä on kansainvälinen, monialainen ja taiteilijan 
rooli alati muuttuva. TaideART-hankkeen koulutuk-
sissa taiteilijoille ja taidealan opiskelijoille tarjotaan 
opetusta ja ohjausta mm. kansainvälisen osaamisen 
syventämisessä, julkisen taiteen prosessien osaa-
misessa, asiakaslähtöisen taiteellisen työn ja yritys-
yhteistyön toimintatapojen monipuolistamisessa 
ja monialaisessa yhteistyössä. Esimerkiksi Turussa 
järjestetään tänä vuonna Taiteilija kansainvälisenä 
toimijana ja Palvelumuotoilua taiteilijoille -seminaa-
rit.  Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat yritys-
ten lisäksi julkiset ja kunnalliset laitokset, taidealan 
organisaatiot ja erilaiset vapaan kentän toimijat.
 
Hanke on valtakunnallinen, ja siinä ovat muka-
na kaikki Suomen kuvataiteilijoita kouluttavat 
ammattikorkeakoulut. TaideART-hankkeen ra-
hoittajana on Hämeen ELY-keskus (OKM:n valta-
kunnallisella ESR-rahoituksella), ja hanketta koor-
dinoi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Taide ART – Earning Logic and Models for 
Artists

The importance of an artist and art as a part of to-
day’s society is undeniable, but can an artist make 
a living? The artist’s income is still uncertain and 

sporadic - especially visual artist’s subsistence lev-
el has dropped significantly over the past decade. 
The TaideART project will search for new earning 
logic and models for artists, expand an artist’s pro-
fessionalism and influence the prevailing structures.

The TaideART project provides training for artists 
and develops new methods and training models in 
collaboration with work life. Contemporary art is 
international, multidisciplinary and the role of an 
artist is ever-changing. The TaideART project offers 
artists and art students training and tutoring for 
example in deepening international knowledge, in 
public art process expertise, in customer-oriented ar-
tistic work and in the diversification of the business 
co-operation and multidisciplinary collaboration. 
For example seminars on artist as an internation-
al actor and service design for artists will be held 
in Turku this year. Project collaborators include, in 
addition to companies, public and municipal insti-
tutions, art organizations and professional artists.

The project is nationwide and it includes all Finnish 
universities of applied sciences that train visual art-
ists. The TaideART project is funded by ELY Centre of 
Häme (ESF funding from the Ministry of Education 
and Culture) and the project is coordinated by the 
Turku University of Applied Sciences Arts Academy. 
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Rooftop Party (detail), 2008, orig. 100 x 130 cm, (Barcelona)

M arkus Henttonen

Kahden ensimmäisen, monipuolisen ja valokuvakäsitystäni huimasti syventävän opiskeluvuoden jälkeen 
suoritin kuuden viikon mittaisen työharjoittelun Barcelonassa. Matka oli monella tapaa käänteentekevä 
ja tulevaisuuden suuntaa antava. Kuvasin Barcelonassa ensimmäisen ison projektini, josta tuli loppu-
työnäyttely Paral-lel City ja samanniminen, Mustan Taiteen julkaisema kirja. 

Heti valmistumiseni jälkeen muutin pariksi vuodeksi Barcelonaan, jossa työskentelin valokuvataiteilija-
na, kuvaten samalla toimeksiantoja lehtiin. Työskentelen edelleen samaan tapaan, molemmat puolet 
täydentävät toisiaan. Kipinä uuteen ja ennennäkemättömään on yhä säilynyt. Viimeiset kolme vuotta 
olen asunut ja työskennellyt Berliinissä. Valokuvajana en koe edelleenkään olevani valmis. Asetan ri-
man itselleni koko ajan korkeammalle, haluan kehittyä ja oppia jatkuvasti lisää. Valokuvaus on minulle 
elämäntapa – keino tutustua uusiin ihmisiin ja ympäristöihin, sekä samalla luoda ja kertoa maailmasta 
omat tarinani.

After the two first diverse study years which deepened my conception of photography I did my six weeks 
long practical training in Barcelona. The training time was in many ways revolutionary and showed me my 
future direction. In Barcelona I photographed my first big project which became my thesis work exhibition 
Paral-lel City and resulted in a book with the same name and published by Musta Taide.
 
Right after graduation I moved to Barcelona for a couple of years where I worked as a photograph artist 
taking photos for various magazine assignments. I still work in the same way, both sides complement each 
other. The sparkle in front of everything new and unequalled has remained. 
 
The last three years I have lived and worked in Berlin. As a photographer I still feel myself incomplete. I set 
my bar higher and higher all the time.  I have a continuous desire to develop myself and learn more. Pho-
tography is for me a way of life – a way to explore new people and environments at the same time creating 
and telling my own stories about the world.

www.markushenttonen.com



Katri  I k ävalko
Opiskelin Turun Taideakatemiassa 2005–2009. Muistan lämpimästi sen päivän, kun Anu (silloinen Halme) soitti 
minulle odottaessani junaa Turun rautatieasemalla. Akkuni loppui, ja yritin epätoivoisesti etsiä pistoketta, jossa 
ladata puhelintani. Soittaessani hänelle takaisin sain loistouutisen: olin valittu opiskelijaksi taideakatemiaan.

Opiskeluni aikana erikoistuin eritoten taidegrafiikkaan. Kivilitografia vetosi minuun sekä teknisesti, vedosjälkensä 
että mahdollisuuksiensa vuoksi niin paljon, että päätin lähteä puolen vuoden vaihto-opiskelu -jaksoksi Belgiaan 
Antwerpenin Kuninkaalliseen Taideakatemiaan.Turun Taideakatemiasta valmistuttuani palasin Antwerpeniin 
tekemään maisterintutkinnon. Paras päätös elämässäni! Paneuduin litografiaan intohimoisesti, mikä ilmeisesti 
näkyy myös tänä päivänä. Kyseinen periodi Belgiassa avasi ovia kansainvälisesti. Olen sittemmin työskennellyt 
laajalti sekä kotimaassa että ulkomailla. Muun muassa taiteilijaresidenssit ja näyttelyt ovat avittaneet monenlai-
siin mahdollisuuksiin ja kontakteihin. Olen matkustanut ympäri maailmaa, tutustunut eri kulttuureihin, eri työ-
huoneisiin, moniin taiteilijoihin, joiden työskentelyyn voin samaistua.

Parasta kuitenkin on ikuinen oppiminen; vaikka monta vuotta on vierähtänyt valmistumisesta, koko ajan uusien 
ihmisten sekä uusien ympäristöjen myötä opin ja ammennan aina lisää. Nykyään saan onnekseni oman työs-
kentelyni ohella jakaa tietoa ja taitoja myös opettamisen merkeissä. Parhaat muistoni Turun Taideakatemiasta 
ovat oman vuosikurssini persoonista. Jopa opettajat sanoivat, että kenties kerran neljässä vuodessa tulee näin 
harvinainen joukko samaan huoneeseen. Sen huomasin itsekin. Meitä oli 14 opiskelijaa, jokainen eri taustoista 
ja joka ikinen erilainen. Huomasimme sen jo hyvissä ajoin. Olemme edelleen yhteyksissä ja jokainen on tehnyt 
valmistumisen jälkeen upeaa työtä omalla sarallaan. Tästä kaikesta myös kiitos mahtavan innostaville opettajille.

I studied in Turku Arts Academy in 2005–2009. I reminisce the day when Anu (at that time Halme) called me 
while I was waiting for a train at Turku railway station. My phone battery was running down and I desperately 
tried to find a plug to charge it. When I called her back she told me the great news: I was selected as a student 
in Ats Academy.

During my studies I specialised especially in graphic arts. Stone lithography appealed to me technically because 
of its draft surface and possibilities so much that after half a year I decided to go to six months exchange period 
to Belgium to the Royal Academy of Fine Arts Antwerp. After graduating from Turku Arts Academy I went back to 
Antwerp to finish my master’s degree. The best decision in my life! I applied myself fervently in lithography which 
can obviously be seen in my works also today. This period in Belgium opened me international doors. I have later 
worked widely both at home and abroad. Artist residencies and exhibitions among other things have furthered 
many kinds of prospects and contacts. I have travelled around the world, become acquainted with different cul-
tures, various workrooms, many artists and been able to identify with their work.

The best however is constant learning. Even many years after my graduation I learn and gain influence from new 
people and working environments. Nowadays I am lucky to have a chance to share my knowledge and skills as 
a teacher. My best memories from Turku Arts Academy come from the personalities in my own class. Even the 
teachers said that perhaps once in four years there is such a rare group of students in the same room. We were 
14 students, each one with a different background and individuality. We noticed that ourselves at an early stage. 
We still stay in contact and each one of us has after the graduation created a great professional career. For all this 
thanks to the inspiring teachers.
                    
kartiorama@gmail.com

Circle Of Dreams, 2013, Kivilitografia, 2,63 x 2,88 m



M ik ko Kuorink i

Opintojen alussa kuvittelin, johtuen ehkä työväenluokan taustastani, hankkivani ns. järkevän ammatin, 
esimerkiksi lehtikuvaajana. Pian kuitenkin huomasin käyttäväni aikani ennemminkin videoiden teke-
miseen ja kirjoittamiseen. Valokuvalinjalla uusien työskentelytapojen etsimistä tuettiin ja siihen myös 
rohkaistiin. Varmasti tämä avoimuus vaikutti siihen, että lähtökohtani taiteeseen on muovautunut läh-
tökohtaisesti kokeelliseksi.

Turun jälkeen valmistuin taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta, ja siitä eteenpäin olen teh-
nyt näyttelyitä, kuratoinut, käynyt residensseissä, opettanut, luennoinut, vetänyt työpajoja ja ohjannut 
opinnäytteitä. Joitain vuosia sitten perustin Ruler-työryhmän, joka järjestää näyttelyitä, tapahtumia, 
luentoja ja keskustelutilaisuuksia sekä toimii julkaisijana. Ruler on alusta asti merkinnyt minulle pyr-
kimystä kontribuoida olemassa olevaan kenttään jotakin enemmän kuin vain oman näyttelytoimintani 
puitteissa on mahdollista.

At the beginning of my studies I imagined, based perhaps on my working-class background, that I would 
get myself a so called reasonable profession, for example newspaper photographer. I soon noticed, 
however, that most of my time went to writing and making videoes. The study program of photography 
in Turku Arts Academy endorsed and also encouraged finding new ways to work. This open-minded 
support certainly shaped my experimental approach to art. 

After my studies in Turku I graduated as Master of Arts from the University of Art and Design Helsinki. 
From that onwards I have arranged exhibitions, worked as curator, visited residences, taught, given 
lectures, run workshops and advised thesis. A few years ago I established a Ruler work group which 
arranges exhibitions, events, lectures and discussion gatherings and acts as a publisher. From the very 
beginning Ruler has meant to me an effort to contribute the existing field with something more than 
what is possible within the limits of my own exhibition work.

www.kuorinki.com

Master of Existence, 2014, vaaterekki, marssirumpu
Kuva: Norbert Miguletz / Frankfurter Kunstverein



B enjamin O rlow

Opiskelin kuvanveistoa Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa vuosina 2005–2009. Muistan kai-
vanneeni ensimmäisenä opiskeluvuotenani sitä, että opinnot olisivat ohi ja että valmistuisin, jotta lo-
pulta voisin alkaa todella työskennellä taiteilijana. Kuitenkin oivalsin, että koulu tarjosi monia sellaisia 
etuja ja työpajoja, joita minulla ei oppilaitoksen ulkopuolella olisi. Ajattelin, että minun on parasta al-
kaa työskennellä saman tien juuri siten kuin halusin. En juurikaan kiinnittänyt huomiota opintojaksoihin 
tai siihen, mitä ohjaajat halusivat. Tein vain omia projektejani käyttäen koulun työpajoja, ateljee-tilois-
sa ja tietokoneluokissa. Olin koululla usein seitsemänä päivänä viikossa, tavallisesti menin kahdeksaksi 
aamulla ja tein töitä siihen asti, kun ovet illalla sulkeutuivat.

Olin sopinut piirustuksen opettajan kanssa, että voin maalata piirustuksen tiloissa silloin, kun ne eivät 
olleet käytössä. Olin myös saanut suostuteltua koulutuspäälliköltä luvan käyttää studiotilaa maalaami-
seen – sen lisäksi, että minulla oli käytössäni veistotila. Maalasin, ja kun maalaukset kuivuivat, työsken-
telin veistosten parissa. Ja kun en voinut tehdä kumpaakaan, kirjoitin hakemuksia ja tein muita tehtäviä 
tietokoneluokassa.

Minusta tuntuu, että sillä vapaudella, jonka opettajat suostuivat minulle antamaan, oli vahva vaikutus 
taiteellisen työskentelyni kehittymiselle. Luulen, että monissa muissa laitoksissa tällainen ei olisi ollut 
mahdollista. 

I studied at the Sculpture Departement at the Arts Academy 2005–2009. During the first year I remem-
ber longing for the course to be over and being a graduate, so that I could finally start actually working 
as an artist. At that moment I realised that by being in school, I had access to all kinds of facilities and 
materials I wouldn’t have when school was over, and that I should just start working as I wanted straight 
away. And it was great. I didn’t pay to much attention to any of the courses or what the tutors wanted 
and just did my own projects using the workshops, studios and media lab. I would go in seven days a 
week, usually arriving at 8 in the morning and stay until the building closed.

I had made an agreement with the drawing teacher that I could paint in the drawing space on the days 
when it wasn’t in use, and I had convinced the head of the painting departement to give me a studio 
space there as well, in addition to the one I had in the sculpture departement where I was based. I 
would paint and when the paintings were drying I would go and work on the sculptures and when I 
couldn’t do that I would write applications and other work in the media-lab.

I feel like the teachers allowing me to take all these liberties was instrumental in how I developed my 
practice as an artist, and I think something that would not have been possible at most institutions. 

www.benjaminorlow.com



Jari  Si lomäk i

Pääsy Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan toisella yrittämällä 1997 oli siihenastisen elämäni 
merkittävin tapahtuma. Odotukset oppilaitosta kohtaan eivät olleet kuitenkaan realistisia. Ensimmäi-
nen koulupäivä oli pettymys ja niin oli viimeinenkin – tosin eri syystä. Alussa hämmästelin koulun uusia 
keskeneräisiä tiloja ja verkkaista opiskelutahtia. Lopussa hämmästelin ajan nopeaa kulkua ja mutkaton-
ta opiskelijaelämää, nyt oli pärjättävä yksin. 
 
Tämä pelko ajoi minut jatkamaan opintoja Taideteolliseen korkeakouluun. Opinnot Taikissa jäivät kui-
tenkin hajanaisiksi. Syy oli Turkuun valmistamani lopputyö, joka kuljetti minua maailmalla kaupungista 
toiseen viiden vuoden ajan. 
 
Tällä hetkellä toimin vapaana taiteilijana, sekä valmistelen väitöskirjaa Aalto-yliopistossa. Tutkimukseni 
kohteena on valokuvaajien henkilö- ja näyttelijäohjauksen metodit. Aihe, jonka pariin ajauduin viime 
vuosituhannella, niin Turussa.

Getting to study in Turku University of Applied Sciences Arts Academy after the second try in 1997 was 
the most significant event of my life that far. However, my expectations towards the Academy were not 
very realistic. The first study day was a disappointment, so was the last one - but for another reason. In 
the beginning I marvelled at the unfinished premises and slow study pace, in the end the flow of time 
and uncomplicated student life. Now I had to get along by myself.
 
This fear drove me to continue my studies in the University of Art and Design Helsinki. The studies, 
however, remained random. The reason for this was my thesis work in Turku which took me around the 
world from town to town for five years. 
 
At the moment I am working as a free artist and prepare my doctoral thesis in Aalto University. The 
subject of my studies is the methods of individual and actor guidance on photography. A subject I just 
drifted into during last millennium, in Turku actually.

www.jarisilomaki.com
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Susanna Autio

Teoksia

Alumiinivalu, akryyli, akvarelli, etsaus, hius, hopeavalu, kangas, kartonki, keramiikka, kesäkurpitsa-zuc-
chini, kipsivalu, kirjonta, kirjankansi, kluutti, koirankarva, kopiosiirto, koriste-esine, kuivaneula, kuivattu 
kaninkorva, kuvansiirto keramiikalle, lanka, lanttu, lateksi, litografia, luu, lyijykynä, mehiläisvaha, mu-
nakoiso, muovailuvaha, muropaketti, mustajuuri, nahka, nauris, ompelu, paperimassa, papyrus, pâte de 
verre, pellavapaperi, pigmenttisiirto, polymeerigravyyri, porkkana, posliinimaalaus, posliinipaperisavi, 
pronssivalu, puupiirros, puuvärikynä, pyyheliina, retiisi, ruistaikina, serigrafia, syanotypia, tempera, tur-
kis, tussi, valokuva ja kamaa.

Opinnäytetyössäni tutustun identiteetin syntyyn, sosiaaliseen identiteettiin ja minäkuvaan. Mietin mit-
kä asiat, tapahtumat, sanat ja stereotypiat ovat omaan identiteettiini mahdollisesti vaikuttaneet. Tutkin 
identiteettiäni omakuvasarjojen kautta.

Works

Aluminium casting, acrylic, aubergine, black salsify, bone, book cover, bee wax, bronze casting, camera 
obscura, carrot, carton, ceramics, cereal box, cloth, color pencil, copy transfer, dog hair, dried rabbit 
ears, dry point, etching, embroidery, fur, ink, human hair, knick-knack, latex, leather, linen paper, mod-
eling clay, photography, papier-maché, papyrus, pâte de verre, pencil, pigment transfer, plaster cast, 
polymer fotogravure, porcelain paper clay, porcelain painting, serigraphy, sewing, silver cast, stone li-
thography, swede, syanotype, redish, rye dough, tempera, threat, towel, transfer on ceramics, turnip, 
watercolor, wood engraving and stuff.

In my thesis I’m orienting on identity and self-image. I am using self-portraits to survey which incidents 
or social stereotypes have influenced on my own identity and how it is formed.

susanna.autio@gmail.com
http://susannaautio.wix.com/susanna-autio

“Just another pretty face” 2015, kirjonta lateksille ja pellavapaperi
 (19 x 13 x 11)



Carl i  Brob erg

”On väärin olettaa, että taide vaatii katsojan.” – J.D. Morrison

”It is wrong to assume that art needs the spectator in order to be.” – J.D. Morrison

Carli.Broberg@gmail.com

Mandala, 2014, Akryyli seinämaalaus, 196 x 196 cm



S elma Haro

Olen hiertämättömässä yhteydessä maailman kanssa, olen
loppumattomassa vedessä minä Olen, ja olen olematta. Olen
uudella tavalla minä, minulla ei enää ole samaa kaikua, olen
minuutta kaiken kautta, olen kaikessa ja kaikkien kanssa, en
pelkää enkä horjahtele enää samoin tai yhtä syviin.

Yksinäisyydestä löytyy kaikki, merenrannasta vielä enemmän. Kerään
kiviä ja tunnen olevani tärkeä, olevani tässä ja valossa, löytäväni uusia ihmeitä
muutaman askeleen välein. 

I am in a continuous unity with the world, I am in never-ending water, I Am, and yet I am nothing. 
I am myself in an unfamiliar way, my echo is nothing like before, I am me through everything, I am 
everything and with everything, I am no longer afraid, I will not falter like before or fall in too deep.

Anything and everything can be found from solitude and sea. I collect stones and feel meaningful. 
Here where the now and light coincide a miracle can be found. 

haro.selma@gmail.com
cargocollective.com/selmaharo

Hohtavia totuuksia, 2015, öljy paperille, 60 x 65 cm



No ora H ir vonen

Minä, sinua
EMPATHY

En tunne tarinaasi, mutta tämä on mitä näen. Kaikesta vihasta, epäluulosta, pettymyksestä huolimatta 
lähestyn sinua kuin kirkasta liekkiä ihmetellen ja rakastaen. Viha typistyy itseensä. Tunnistan tarpeen 
hyväksyä itsessäni rakkaus toisia ihmisiä kohtaan.

Syvennyn taiteilijaidentiteettini muodostumiseen vaikuttavaan dialogiin pyytämällä ihmisiä ryhtymään 
osaksi teosta. Katsomalla tarkkaan voin aloittaa ymmärtämisen.

Enemmän ja enemmän minua kiinnostaa sosiaalinen työskentely. Tavaran tuottaminen itsensä takia 
arveluttaa.

Visuaalinen taidekokemus ei tahdo taipua verbaaliin analyysiin. Tarvitaan toisenlainen tapa käsitellä 
todellisuutta, jossa kaikki ei ole loogisesti jatkuvaa.

Et ymmärtäisi, jos yrittäisin kertoa, siksi minun on näytettävä. 

Me, you
EMPATHY

I don’t know your story; this is what I see. Regardless of all the hate, distrust, disappointment I approach 
you with wonder and love as if you were the brightest star. Hate crumbles in itself. I recognize the need 
for accepting this love for others in myself.

I engage myself in the dialogue by requesting people to take part in the artwork not just as models but 
also as voices of their own. Watching intensely I may yet begin to understand.

More and more, I am interested in social practise. It is easier to find value in actions rather than
objects.

Visual experience of art may not easily translate to a verbal analysis. Another way of contemplating 
reality is needed, for not all is logically continuous.

You wouldn’t understand if I tried to tell you. This is why I need you to see.

www.noorahirvonen.com
Minä, sinua, 2016, vesiväri & korttipaperi, 14 x 9 cm
Yksityiskohta teoksesta



M inna I halainen

Havaintoja ihmisyydestä vaihtelevilla tekniikoilla.

Observations of humanity with varying techniques.

nanehilia@yahoo.com

Itsekritiikki, 2016



S ara I lveskorpi

Olen luonnonsuojelija. Kierrätän kulttuurin ja historian konventioita, ja lampaideni sarvillaan kolhimaa 
seinämateriaalia. Kerään muistikuvia, identiteetin rakennusaineita, kuvia pojasta Savonlinnan torilla, 
pehmolohi kainalossa. 

Teen yhteisötaidetta, performansseja, veistoksia, grafiikkaa ja installaatioita. Nykyhetki on ajan harha-
kuva, oman mielemme rakenteiden heijastuma. Kuinka luoda kokemus ennen tulkintaa?

I am a nature conservationist. I recycle the conventions of culture and history, and as well as fractions 
of wall bruised by the horns of my sheeps. I collect visual memories, components of identity, images of 
a boy in Savonlinna market square, with his salmon shaped plushie.

I work with community and performance art, sculptures, prints and installations. The present is an 
illusion of time, a reflection of our own mind structures. How to generate an experience before inter-
pretation?

www.sarailveskorpi.com
Instagram: sara.ilveskorpi.artist

November-In colour, 2015. Woodcut, 42 x 42 cm



S anna Juujär vi-Bremer

Ilmastolla ja elämän olosuhteilla on erittäin suuri vaikutus ihmisen olemukseen. Koen, että minuun ja 
näin ollen taiteeseeni vaikuttavat kaksi vastakohtaista tekijää: kaamoksen pimeys ja kesäyön aurinko. 
Vastavoimat kamppailevat ja hakevat paikkaansa teoksissani, mikä ilmenee jyrkkinä kontrasteina, kuten 
liikkeenä ja staattisuutena, valona ja varjoina, toivona ja epätoivona. 

 
The climate and circumstances of life have a huge impact on human essence. I feel that there are two 
opposite parts, midnight sun and darkness of a polar night are impacting on me and therefore on my 
art. Counterforces are struggling of the space which is shown by powerful contrasts in my works; In 
the movement and stagnation, lights and shadows, hope and despair.

www.sjuujarvi.wix.com/juujarvibremer

Just old, 2015, öljyväri mdf-levylle, 100 x 103 cm



H ilda Kahra

_HILDA_KAHRA_
Syntynyt: Trollhättanissa Saabin tehtailla, 1985.

Tulin Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan koska halusin oppia maalaamaan. Mulla oli semmo-
nen kuva päässä. Se on aina mun mukana se kuva, se kertoo päivästä (kesäpäivä), jolloin sain valtiolta 
siskon ja veljen. Veikko oli sen sosiaalityöntekijän nimi, ja he saapuivat valkoisessa autossa. Mun sisko 
oli kauan heppa, ja hänen veljensä kulki Batman-paidassa.  Heidän kaikki tavaransa oli kahdessa isossa 
mustassa roskapussissa.
 
Kuva on värikuva.
En ole nyt ehtinyt maalata tätä kuvaa, mulla on aika usein hirvee kiire.

CURRENT STATUS_HILDA KAHRA_LAST UPDATED 28. January. 2016. 17:35

I am into investigating minimalist artist Agnes Martin right now. I just heard she has
connections to Gertrude Stein. Me, Gertrude and Alice B Toklas spent a whole summer together
some years ago. A rose is a rose is a rose said Gertrude. All I could think of was Jack and Rose
and how the romanticized, classic conflict considering love and class issues escalates in to the
Atlantic followed by Titanic. Rose was her name, she was naive, idealistic and beautiful.

 

http://hildakahra.blogspot.fi/



Anne Kantola

Nykytaiteilijana olen kiinnostunut informaatiosta. Minkä tahansa määrällisen informaation voi näyttää 
taideteoksen sisäisten muotojen toistamisen avulla. Tavoitteenani on olla osittain rationaalinen taiteili-
ja, joka usein yhdistää teoksissaan jonkinlaista informaatiota sekä esimerkiksi tunnetta.

Opinnäytetyöni on toistollinen installaatioteos, joka näyttää konkreettisesti, miten nykyajan teknologia 
lähentää koko maailmaa. Teoksen pienet hashtag-muodot kuvastavat jokainen oikeaa, olemassa olevaa 
aihetunnistinta.

As a contemporary artist I am interested in information. Any given quantitative information can be 
shown by duplicating the shapes inside the art work. My goal is to be a partly rational artist who com-
bines some kind of information and for example emotions in her art works. 

My art thesis is duplicative installation, which display concretely how nowadays technology brings 
the whole world closer. The small hashtag shapes of the art work reflect each other the real, existing 
hashtag.

www.annekantola.fi



Annik a Kivi

Minällä voi nykyään olla julkinen representaatio, jota tuotetaan itselle sekä muille. Mediassa esitte-
lemme useimmiten ne kohtaukset elämästä, joista on positiivista sanottavaa. Ilmapiiri suosii menes-
tystä, sosiaalisuutta ja hyvää ulkonäköä, ihmisten itse osallistuessa aktiivisesti kulissien ylläpitoon ja 
luomiseen.  

Teokseni ovat tutkielmia ihanteisiin liittyvistä pakkomielteistä. Maalaan todellisuutta valokuvaamalla, 
harkitusti kerros kerrokselta.

”Self” may nowadays have a public representation which is produced deliberately. Athmosphere in 
media favors success, sociability and good appearances, and the people themselves actively participa-
te in the maintenance and creation of the scenes and constructions in social media. With my artworks 
I study obsessive ideals. I paint reality photographically, deliberately layer by layer.

www.annikakivi.com

Kimppu, 2016, yksityiskohta



M ira Kjemo

Teokseni saavat usein alkunsa arkisista valokuvista. Valokuvat tuovat todellisuuden tuntua, jonka poh-
jalta piirrän ja maalaan enemmän tai vähemmän sepitettyjä tarinoita. Teoksissani omaksun tarkkailijan 
roolin, kuvan pinnalla ja sen ulkopuolella. 

Lopputyönäyttelyni teokset pohjautuvat lomakuviin. Rajauksien avulla kohdistan katseeni subjektiin, ja 
kuvateksteillä käännän kuvattujen katsetta minuun objektina.  En ole niinkään kiinnostunut siitä, että 
vastaavatko kuvat todellisuutta, koska harvemmin meidän todellisuutemme kuitenkaan kohtaavat. 

I often draw the inspiration to my pieces from everyday photographs. The photos give a sense of reali-
ty and offer a base that I can draw and paint more or less made up stories from. In my pieces I take the 
role of an observer, within or outside of the surface of the picture. 

The pieces in my final work exhibition are based on vacation photos. I focus in on the subject in the 
paintings / drawings and show my pictureds’ sight with the help of writings. I do not bother myself if 
the pieces match reality or not since our own realities rarely match anyway. 

www.mirakjemo.tumblr.com

I don’t like blond hair. White hair and white eyebrows look like old people. 
2015, lyijykynä ja akryyli paperille, 10 x 15 cm, yksityiskohta



Aleksi  Korp ela

”Ilman riskiä ei ole uskoa. Usko on nimenomaan vastakohta sisäisen äärettömän intohimon ja objektii-
visen epävarmuuden välillä. Jos pystyn käsittämään Jumalan objektiivisesti, en usko, mutta juuri siksi, 
että en siihen pysty, minun täytyy uskoa...”

“Without risk there is no faith. Faith is precisely the contradiction between the infinite passion of the 
individual’s inwardness and the objective uncertainty. If I am capable of grasping God objectively, I do 
not believe, but precisely because I cannot do this I must believe...”

SØren Kierkegaard –

Ensimmäinen päivä, 2016, öljy kankaalle, halkaisija 66 cm



Vilma Koskela

En ole vielä valinnut.

Vaikka teko on aina jotakin, joka on päätetty tehdä. Aktiivinen valinta, toiminta. 
Sokea toisto on vapautta valita, että ei toimi, ei tee.
Missä tilanteessa epätietoisuus tekee valinnasta epävalidin?

Toisto on kiertokulku, rakenne. Se elättää tapoja, valta vakiinnuttaa sillä paikkansa.

Ennen esteettisyyttä, teokseni ovat ideoita, performatiivisia ajatuksia, jotka sattuvat löytämään muo-
tonsa visuaalisuudessa. 

Valitut toistot kulkevat mukana niin materiaalin toisteisuutena kuin myös hengityksenä, tekojen ja 
tottumusten liukuhihnana.

I haven’t chosen yet.

Even though an act is always something that has been decided to be done. An active choice, an action.
Blind repetition is liberty to choose not to act, not to do.
At what point does unawareness make the choice nonvalid?

Repetition is circulation, structure. It sustains habits, power establishes its position by repetition.

Before aesthetic my artworks are ideas, performative thoughts. They just happen to find their forms in 
visuality.

The chosen repetitions appear as repeated materials, but also as breathing, as a continuum of acts and 
customs.

vienohelmeri@gmail.com

Development aid I, 2015, installaatio, yksityiskohta



Anni  Kostamovaara

Taiteessa minua kiinnostaa yhä enemmän poisjättäminen. Tekniikka, jossa kuvan illuusio luodaan jotain 
poistamalla tai maalaamatta jättämisellä. Illuusio ihmiskasvoista voi syntyä, vaikka puolet kasvoista 
on varjossa, ”poissa”. Viiva tai väri saattaa olla tarpeeton, aukolla ja tyhjällä kohdalla on enemmän 
merkitystä.

Maalauksissani hahmojen rajat näyttävät usein liukuvan, ja kohteet ovat ikään kuin rajojensa ulkopuo-
lella, silti pysähtyneinä paikalleen. Haluan tutkia niitä elementtejä, jotka kuvasta voi poistaa rikkomat-
ta kuitenkaan mahdollisuutta kokonaisuuden hahmottamiseen. Tällä ajatuksella olen leikitellyt muun 
muassa tuhansista rautanauloista koostuvissa teoksissani.

Vaikka koen vahvasti olevani maalari, olen opiskeluaikana leikitellyt erilaisilla materiaaleilla, kuten van-
hoilla valokuvilla, kaakeleilla ja rautanauloilla. Teokseni ovatkin aina enemmän tai vähemmän tietoista 
etsimistä kuvallisen poissaolon ja läsnäolon välimaastossa.

Työskentelyni punaisena lankana on kysymys, miksi kuva houkuttelee pysähtymään ääreensä aina yhä 
uudelleen.

Often when looking at the painting one is examining the footprint, the marks that are there to be 
seen. I am rather interested in the question why do we “see” the painting despite its non-representati-
ve or delusive elements?

The questions about representation have been following me in my own artistic work from the begin-
ning. I have noticed that surprisingly the picture can become more complete and coherent when the 
visual information is abolished.

For me the experimentations with different materials and techniques, for example using old photo-
graphs and hardware nails, have been more or less conscious acts of finding out the line between 
pictorial absence and presence. My approach is often more tampering than analytical, more searching 
than discovering.

anni.kostamovaara@gmail.com



Vil le  Kumpulainen

Vanhojen kuvien, esineiden ja uudelleenrakennettujen päiväkirjatekstien tulkinnan kautta yritän pääs-
tä sinne, missä loppuu niiden alkuperäinen olemus, käyttötarkoitus ja kirjoitus. Sanat ja esineet ovat 
minulle kuin vanhoja valokuvia – purkamalla ja uudelleen rakentamalla ne kuvallistuvat ja kääntyvät, 
kuin uudeksi kuvaksi.

I search for an explanation for my affection of memories and the past, the empty spaces and breaks 
between generations. I reflect on how dismantling the archive materials and rewriting them fills those 
blank slots for me. I picture and render what is left unsaid by mixing different layers of time and vi-
sions into each other. Through photos, objects and rebuilt diary texts, I strive towards the point where 
their original essence, words and use end.

villehenrikkumpulainen@gmail.com



Kaisa Kunelius

”Mikään pinta, mikään kuori ei estä ulkoisen ja sisäisen keskinäistä vaihtoa ja vuorovaikutusta. Todelli-
suus ei ole teatterinäytös, jota saamme seurata katsomon pimeydestä. Kenenkään ei ole sallittu jäädä 
katsomoon. Jokainen on sekä katsomossa että näyttämöllä, ja ihmisen katse muuttaa maailmaa. Vie-
läkin enemmän: se tekee uusia todellisuuksia. Jokainen ihmisen tekemä esine, kaikki kaupungit, joissa 
asumme, ovat yhtäaikaisesti sekä ainetta että sieluntiloja. Ilman korvaa ei ole ääniä, ilman kelloa ei ole 
aikaa, ilman ajatusta ei ole ikuisuutta.”

Leena Krohn 

”No surface, no shell can prevent the mutual change and interplay between the internal and the ex-
ternal. Reality is not a theatre show which we can watch from the darkness of an auditorium. No-one 
is allowed to stay in auditorium. Everyone is both in auditorium and on the stage and a human’s look 
changes the world. Even more: it makes new realities. Every man-made object, all the cities we live in, 
are both matter and states of mind. There are no noises without ears, time without clocks and without 
thought there is no eternal.”

Leena Krohn

kkunelius@gmail.com

yksityiskohta installaatiokokeilusta



Oona Leinovir tanen

mimmone mieleentulema
ni semmone leino
mieli?
Leino.
leino?
leino.

(ei muutaku, venga vamos)

 
how is the association 
so that’s the leino
mind?
Leino.
leino?
leino.
 
(no more than, come let’s go)

oona.leino@gmail.com
www.cargocollective.com/oonaleinovirtanen

Yksityiskohta etukäteisviitteestä, 2016, sekatekniikka



M aarit  M annila-Rosenqvist

Kiinnostukseni on todellisuuden variaatioissa, kääntöpuolissa. Minua kiehtoo mysteeri ihmisessä, 
miten kukin kiinnittyy omaan todellisuuteensa.

Vaikka istuisimme samalla tuolilla ja katsoisimme samaa näkymää, näemme, koemme ja aistimme to-
dellisuuden omista lähtökohdistamme. Muuttuvaa ja erilaista. Silti todellisuudella on ydin, jonka kaikki 
kohtaamme. Ihmisyys.

Tilanteet muovaavat ihmistä, ulospäin päämäärättömältä näyttävä hapuilu voi olla prosessi, joka vie 
eteenpäin. 

Todellisuus on aaltoliikettä ja hetki hetkeltä rakentuvaa jatkumoa. Kun kaikki on auki ja levällään, on 
järjestettävä kaaos ja luotava uusi olemisen tila ja tapa.

Musta ja valkoinen. Mustavalkoinen.

Vuodesta 2014 olen työskennellyt akateemikko Outi Heiskasen Oheistaidekodissa, ja hoidan Oheistai-
dekodin grafiikan työpajaopetusta. Toimin myös Vehmaan taiteen ystävät ry:n kulttuuriohjaajana tällä 
hetkellä.

Asun ja työskentelen Vehmaalla.

My interest is in the reality of variations, in mirror sides. I am fascinated by the mystery in human, 
how one is attached to his own reality.

Although we’d sit in the same chair and looked the same view, we see, we feel and we sense the reality 
of our own purposes. Changing and diffrent. Yet reality has a same core which we all face. Humanity.

Situations are shaping people, aimless fumbling that we see outside may be a process that takes 
forward within.

The reality is wave motion and moment by moment growing continuum. When everything is open and 
all over the place, one has to organize chaos and create a new state of being and a way.

Black and white. white and black.

From 2014 I have worked in academician Outi Heiskanen Oheistaidekoti and been taking care of it´s 
graphics workshop. Also at the moment i´m a cultural instructor in Vehmaan Taiteenystävät Ry. 
I live and work in the Vehmaa.

maarit.mannilarosenqvist@gmail.com



Johanna Nauk k arinen

Olemme perineet kuvan. Vanhan, kuluneen, mustavalkoisen kuvan. Kuvassa on nainen. Hän hourailee, 
kouristelee, puhuu sopimattomia. Hänen kehonsa nykii, hän hikoilee ja hengittää nopeasti, tuolilla 
hän etsii mukavaa asentoa sitä koskaan löytämättä. Hän on häpeä. Hän on häpeä aviomiehelleen, 
vanhemmilleen, lapsilleen ja erityisesti hän on häpeä yhteiskunnalle, jossa hän elää. Häntä kutsutaan 
hysteerikoksi. Kuten myös monia muita hänen kaltaisiaan.

Opinnäytetyöni Suuri hysteria käsittelee historiallista hysteria-sairautta ja sen visuaalista perintöä. Se 
laajentaa työskentelyäni valokuvasta muun taiteen puolelle ja on myös on linkki taiteellisen ja tutkivan 
puoleni välillä. 

We have inherited a picture. An old, worn-out, black and white picture. In the picture there is a 
woman. She raves, judders and talks inappropriate things. Her body twitches, she is sweating and 
breathing fast. On a chair she tries to find a comfortable position without actually ever finding it. She 
is an embarrassment. She is an embarrassment to her husband, to her parents, to her children and 
especially she is an embarrassment to society where she lives in. They call her a hysteric. Just like they 
call many others like her.

My graduation work Grand Hysteria draws it’s inspiration from the historical illness of hysteria and it’s 
visual heritage. It widens my working methods from photography to other mediums of art and it works 
as a link between the artistic and the researching side of mine.  

mari.johanna.naukkarinen@gmail.com
cargocollective.com/johannanaukkarinen     

Yksityiskohta teoksesta Globus Hystericus, 2016
valokuva ja digitaalinen piirros



M illa  Norman

toimin oppaanasi (epätoivottuihin piirteisiisi)

t a k e  y o u r  p r o t e i n  p i l l s  a n d  p u t  y o u r  h e l m e t  o n

I´ll guide you (through your undesirable traits)

t a k e  y o u r  p r o t e i n  p i l l s  a n d  p u t  y o u r  h e l m e t  o n

www.millanorman.tumblr.com



Henna Oja

Totuus ei ole tämä. Tämä on tunne ja pelko siitä, että todellisuus on mielen luomaa yksityiskohtaista 
harhaa.

The truth is not this. This is a feeling and a fear that reality is an elaborate delusion created by the 
mind.

www.cargocollective.com/hennaoja



R ainer  Paananen

Seinä on fiktiivinen tarina, jossa valokuvallinen abstraktio kohtaa todellisuuden. Visuaaliset
arvoitukset muodostavat kehän, jonka realistisessa keskiössä seison yhdessä isäni kanssa.

The Wall is a fictional story where the abstraction of photography meets reality. Visual riddles
form a circle and in its realistic center I stand with my father.

http://cargocollective.com/rainerpaananen
rainerpaananen@gmail.com

Seinä (The Wall), 2015



Nell i  Pieti läinen

Teeskentelen että elän ikuisesti

Minä en halua kuolla. Pelkään katoamista, olematonta. Pelkään sitä enemmän kuin tahtoisin myöntää. 
Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu kun kuolemme. Se on suuri mysteeri ja salaisuus. Saankohan siihen 
koskaan vastausta? Minä kaipaan varmuutta ikuisuudesta.  
Tämä on lohdutusta kuolemaa pelkääville: kimallusta ja taikaa. Romanttinen kuvaus kuolemasta, sillä 
oikeaa kuolemaa en uskalla edes ajatella.

I don’t want to die. I’m too scared of disappearing into nothingness. Actually, I’m more afraid of dying, 
than I would even like to admit. No one knows what happens when we die. Death is a great mystery 
and a secret. Shall I ever get the answer? I dream of eternity. 
This is comfort for the ones that fear death. Its magic and glisten. It’s a romantic idea of death. Becau-
se the real death is too terrifying for me to even to think about.

http://nellipietilainen.tumblr.com/

Ehkä jo kimallan, 2015, 11 x 11 cm, lyijykynä paperille



M iina Puolitaival

Aarre on jo olemassa; etsijän tehtävä on etsiä.

Ei mikään ole niin vakavaa kuin ensin luulisi.

The treasure already exists; it is the seeker’s job to seek.

Nothing is as serious as it first would seem.

miinapuolitaival.tumblr.com



S ofia  Puolitaival

Teen vähän, mutta tunteella. Aloittaminen on jo saavutus sinänsä. 

I don’t do that much but when I do the result is filled with emotion. Starting is already
an achievement in itself. 

puolitaival.sofia@gmail.com
http://cargocollective.com/sofiapuolitaival

Ja taas minä hukutan itseni sinuun, 2013, pigmenttivedos, 102 x 76 cm
yksityiskohta teoksesta



I lona Romunen

Minua kiinnostaa, kuinka pelko ohjaa ihmisen käyttäytymistä.
Vaikkei edes huomaisi, se työntää jostain pois ja johonkin suuntaan.

I am interested in how fear influences human behavior.
Even if we didn’t notice, it pushes us in some direction. 

ilona.romunen@gmail.com

Akryyli mdf:lle, yksityiskohta, 2015



M or tti  S aarnia

Kuvaan     itseäni     ollakseni   joku.
Maailmassa          on            7             miljardia  ihmistä,        ja 
joskus   minun                on    vaikea     olla 
             
             yksi heistä. 

I  take  self-portraits  to  be  somebody.
There’s        7         billion            people        in          this         world   &
sometimes         I        have      a       hard        time        just      to         be

                                                                                                   one of them.

www.morttisaarnia.com
msaarnia(at)gmail.com

Untitled, 2012, pigment print, 50 x 50 cm



I nari  S andell

Työni on yhdistelmä arkitodellisuutta ja medioitunutta eskapismia. Internet on aivan yhtä todellista 
kuin arki ”in real life”, ja siksi juuri niiden törmäys tekee niin kipeää.

My work is a combination of everyday reality and mediated escapism. Internet is just as real as what 
happens “in real life”, and that’s why the two collide so severely.

www.inarisandell.com
Inari.sandell@gmail.com

Swimming Pools (Drunk), 2014, Chromaluxe vedos, 120 x 90 cm
yksityiskohta teoksesta



Anna S eppälä

On olemassa loputon määrä kauniita ja monipuolisia leivontamuotteja. Valikoiman ollessa lähes raja-
ton voi sopivan muotin valinta olla vaikeaa. Meidän on hyvä harkita, mitä me tarvitsemme: pienempiä 
vai isompia muotteja ja mitä varten muotit ovat. Olemmeko valmiita kokeilemaan uusia muotileivon-
naisia vai leivommeko mieluummin perinteisiä kakkuja ja pikkuleipiä.

There is an endless number of beautiful and diverse baking moulds. It can be difficult to choose a 
suitable mould when their variety is almost unlimited. We should consider what we need: smaller or 
bigger moulds and for what purpose are the moulds made? Are we ready to try new trendy pastries or 
do we prefer baking traditional cakes and biscuits?

http://annaseppala.tumblr.com

Ruokailu: joulu III, 2015



Pasi  Si ip ola

        WHITE LIGHT

             

                                                                      pasisiipola.com



Juulia  Terho

Haluan koota kokonaisen maailman minua aina häiritsevästä ja kiehtovasta epämääräisyydestä.

Järjestän harhailemalla.

Yritän ympäröidä katsojan teoksellani siten, että jopa objektin ja subjektin raja voisi hämärtyä.

The vagueness fascinates and bothers me so I try to build an integrity of it.

I structure by meandering.

I try to blur the line between subject and object by enfolding the viewer with my work.

www.instagram.com/juuliaterho
juuliaterho@gmail.com

Yksityiskohta installaatiosta, 2016



Rose -M ari  Torp o

Työskentelyssäni pohdin maalauksen peruslähtökohtia, värin ja viivan suhdetta. Tutkin äänen, kehon ja 
värin vuorovaikutusta. Maalauksissani tärkeintä ovat liike, rytmi, kerroksellisuus ja väripintojen luomat 
uudet tilat. Maalausprosessi on etusijalla, ja kokeilemalla eri materiaaleja työstän sarjallisia teoksia. 

Maalauksen kokemisessa minua kiinnostaa moniaistisuus ja tilallisuus.

My work explores fundamental elements of painting, the relationship between colour and line. I am 
researching the interaction between sound, body and colour. In my paintings important factors are 
movement, rhythm, layering and new spaces by colour. My working is process-based and through 
experimentation of different materials I create a series of images.

In experiencing painting I’m interested in spatiality and multi-sensorial approaches. 

www.rosemaritorpo.com

Maalaus, 2016 (yksityiskohta ja lattia), sekatekniikka kankaalle
130 x 130 cm



Tiina Vainio

Työskentelen mielelläni yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tekemiseni on itselleni näin merkityksellisem-
pää ja uskon vastapuolenkin saavan sitä jotain. 

Oheisen grafiikan vedoksen painolaatta on toteutettu yhteistyössä kirjanpainajatoukkien ja kuusen-
tähtikirjaajien kanssa. Sovimme, että heidän hylättyään tieverkostonsa, käytävänsä, voin käyttää niitä 
painolaattana ja tuoda näin esiin myös heidän arkkitehtonisen suunnittelunsa kauneuden ja tarkoi-
tuksenmukaisuuden, pienen osan yhteisen pallomme kauneutta, jossa jokaisella on tehtävänsä, oli se 
sitten vaikkapa puiden kelottaminen.

An important aspect of creating artwork is that I am able to work in co-operation with others. That 
way my work is more touching to me, it gives my work more meaning and I believe that the partners 
will also get something of it.  
 
The picture below has been fulfilled with spruce bark beetles and six-dentated bark beetles. We 
agreed with them that I may use their carvings on a tree trunk as a printing plate for my wood engra-
ving graphics after they have left the carved ways in the tree. In that way I am able to present their 
own practical architecture, its beauty and expediency. Our planet is a special place where everything 
that surrounds us plays an important part, also spruce bark beetles and six-dentated bark beetles who 
are carving and killing the trees.

www.tiinavainio.fi
Instagram: vainiotiina

Our planet, osa moniosaisesta teoksesta, 2015, puupiirros paperille
18 x 18 cm 



Anna-Kaisa Vuonok ari

Teen taidetta päästäkseni kosketukseen ympärilläni olevaan.
Piirtämällä, veistämällä ja kirjoittamalla luon itselleni oman hiljaisen tilan, jossa asioita
on helpompi ymmärtää.

I do art to get in touch with things around me.  
While drawing, forging and writing, I create some space for myself in this crowded world.  
In that space, things are silent and easier to carry on, and more possible to understand.

akvuono@gmail.com
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