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SISÄÄN – ULOS

IN – OUT

aihatuksen 18. kesänäyttely käsittelee maisemaa ja ympäristöä. Entiseen tapaan näyttely on Haihatuksessa
sisällä ja ulkona; talossa, vintillä, puutarhassa, pellolla ja ulkorakennuksissa.

he 18th Haihatus Summer exhibition
deals with landscape and environment. As usual, the exhibition is located in
and out; in the house, in the outbuildings out in the garden and the field.

Näyttelyn kuraattoreina toimivat kuvataiteilijat Tiia Matikainen, Pasi Mälkiä, Pauliina
Turakka Purhonen ja Kalle Turakka Purhonen. Työryhmä kiteytti näyttelyn ajatuksen
näin:

Curators, visual artists Tiia Matikainen,
Pasi Mälkiä, Pauliina Turakka Purhonen
and Kalle Turakka Purhonen gathered the
exhibition with the name Sisään – Ulos / In
– Out. The curator team summarized the
idea of the exhibition like this:

H

T

”Olemme ja kuljemme ympäristömme
seassa. Tarkastelemme kerrallaan vain
muutamia asioita, mitä tai ketä nyt sattuu
aisteihin ja ajatuksiin osumaan. Etäisyyttä
ottamalla voimme hahmottaa maiseman.
Katseltavana laajakankaana tai pienem pänä neliönä seinällä. Ikkunana, josta kat soa uteliaana ulos. Tai peilinä, josta
katsoa uteliaana sisään.

”We walk around in our environment. We
look at just a few things at a time, what or
who is going to hit our senses and
thoughts. By taking a distance we can fi gure out the landscape. Widescreen or
smaller square on the wall. As a window
to look curious out. Or a mirror to look cu rious in.

Kesänäyttelyn taiteilijoiksi olemme saa neet laajan kattauksen taiteilijoita, joiden
työtä ja taidetta yhdistävät teemat ympä ristöstä, maisemasta ja ihmisen suhde nii hin. Haihatus on paikkana erityisen sopiva
tämän näyttelyn järjestämiseen, koska
täällä maisema sekä ympäristö ovat eli mellinen osa Haihatuksen henkeä.

We have chosen a wide array of artists
whose work and art combine themes of
the environment, landscape and the hu man relationship with them. Haihatus is
particularly suitable location to organize
this exhibition, because the landscape
and environment are a vital part of the spi rit of Haihatus.
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NIRAN BAIBULAT

TEOS PUUTARHASSA JA HAIHATUSTALOSSA (HUONE 1)

ARTWORK IN THE GARDEN AND THE
HAIHATUS HOUSE (ROOM 1)

Lehtienlennätyskisa

Leaves Flying Competition

2017, Hymypatsas, tekijä tuntematon, seka tekniikka, tehdyt ja ei-tehdyt lehdet, lanka,
mehiläisvaha, valokuva.

2017, Face of Smile, unknown author, woo den statue, mixed media, manmade and nonmanmade leaves, thread, beeswax, photo.

ABOUT THE ARTIST

…Viime kaudella 14:nneksi sijoittunut
Metsävaahtera, Acer platanoides, aloitti
kisan onnistuneella kolmoislutz-kaksoistulppa-yhdistelmällä. Myös heti perään
tehdyt kolmoissalko ja kaksoisaskel meni vät putkeen. Vaahtera kruunasi hyvän al kunsa vielä onnistuneella kolmoisflipillä ja
ritillä ennen hidasta osiota. Kisassa näh tiin myös lopulta yhdeksänneksi sijoittu neen Polyesterin uskomaton neloslutz
takapainoitteisella kierteellä….

Niran Baibulat is a visual artist based in
Helsinki. Her mediums of expression are
installation and environmental art. In her
works, Baibulat applies common everyday
skills within a site-specific installation to
construct a space. She investigates an embodied approach to a place. In her many
works she has used walking as a constructive method of investigation.

TAITEILIJASTA
Niran Baibulat on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka tuotantoon kuuluu installaatioita
ja ympäristötaideteoksia. Hänen paikkasidonnaisissa installaatioissaan arkipäivän
taidot tulevat osaksi tilaa. Viimeaikaisissa
teoksissaan hän on käyttänyt työskentelymenetelmänä kävelemistä.

Photo by Marja Söderlund
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ULU BRAUN

TEOS KONTISSA

ARTWORK IN KONTTI

Puisto

The Park

2011, HD Video, 1-kanava projisointi,
05:45 min

2011, HD Video, 1-channel-projection,
05:45 min
Courtesy the artist
(ed. of 5, price on request)

TAITEILIJASTA
Ulu Braun on syntynyt Schongaussa, Saksassa. Nyt hän asuu ja työskentelee Berliinissä. Ulu on käyttänyt videota vuodesta
1997 lähtien tutkiakseen visuaalisten taiteiden ja auteur-elokuvan välistä kenttää. Hän
on toiminut avainhahmona videomaalauksen kehittämisessä ja merkittävässä roolissa
videokollaasi-tekniikan kehittämisessä ja
määrittelemisessä.

ABOUT THE ARTIST
Ulu Braun was born 1976 in Schongau,
Germany. He works and lives in Berlin. Ulu
has been using the medium of video to explore the field between the visual arts and auteur cinema since 1997. He is one of the
key figures who have transferred painting
into video art and has had a significant role
in defining and further developing the genre
of video collage.
Quotes on UB´s work:
"Bela Tarr on acid“ (Sarajevo 2017)
"A warm apocalypse“ (Berlin 2015)
"Am I dreaming?" (New York 2011)
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TEURI HAARLA

TEOS VEISTOSPUISTOSSA

ARTWORK IN THE SCULPTURE PARK

Yksi kaksi neliö juuri nyt kolme.

One two square root three right now.

Teos on asetelma maassa, osittain maan alla.
Se sisältää orgaanis-geometrisen veistoksen.
Asetelman alue on noin 15x15 metriä. Veis tos, valettu kevytbetonista, on noin 5x3 met riä. Hinta sopimuksen mukaan.

The work is an installation on earth, partly un der ground, including an organogeometric
sculpture. Installation area about 15x15 me ters. The sculpture, made of light concrete,
about 5X3 meters. The price of work: accor ding to negotiation.

TAITEILIJASTA
ABOUT THE ARTIST

Teuri Haarla (s. 1955) itseoppinut, aloitti
maateosten, “Kastematopeltojen ja vihannesmaiden” esittämisen taideteoksina vuonna 1986. Näin hän on yksi ensimmäisiä
ekologisia bio-taiteen tekijöitä Suomessa.
Oleellinen osa Teurin taidetta on hänen itse
kehittämänsä meditaatiotekniikka, jota hän
on nimittänyt “Biokänniksi” vuodesta 1989
alkaen.

Teuri Haarla (b. 1955) is a self-taught artist.
Teuri H. started working with his “Earthworm gardens and fields” in 1986. Thus he
is one of the first ecological bio-artists in
Finland. A vital part of Teuri’s work is his
self-made meditation technique, which he
has called as “Biodrunk”, since the year
1989.
www.biodrunk.com

www.biodrunk.com

Motto
Geometrinen on Alku Tahaton.
Siellä Hänen Lakinsa ja Vapautensa On
Sama.
Geometric is the Ur Spontaneous.
There One’s Law and Freedom Are the
Same.
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JOHANNA JUVONEN & BIAGIO ROSA

TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA (HUONE 4)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOM 4)

Kuvalaatikot
Image Boxes

2010–2014, osia sarjoista Realta' emerse e
scomparse ja Abruzzo

2010–2014

Infangibile - Unbreakable
Infangibile - Särkymätön

2014

2014

ABOUT THE ARTISTS

TAITEILIJOISTA

Finnish-italian artist couple deals in their art
with their own experiences
and the world's disasters using many various methods.

Suomalais-italialainen työpari käsittelee taiteessaan monin eri keinoin omia kokemuksiaan ja maailman katastrofeja.
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MIKKO KALLIO

TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA (HUONE 13)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOM 13)

Kesäyö
Summer night

2017, vesiväri, tussi, piirros, kollaasi paperil le, 4200 €

2017, watercolor, ink, drawing and collage on
paper, 4200 €

TAITEILIJASTA
ABOUT THE ARTIST
"Mikko Kallio tekee yksityiskohtaisia kol laaseja. Hän piirtää ja maalaa niihin pinta kuvioita jotka ovat samaan aikaan
viettelevän koristeellisia ja levottomuutta
herättäviä. Teoksissa esiintyy välitilassa
elävä hahmo, joka on sukua sekä kirjalli suuden että populaarikulttuurin vaeltajille,
ikuisille uuden näkökulman etsijöille"

”Mikko Kallio makes detailed collages. On
them, he draws and paints patterns that
are seductively decorative, yet evoke
unease. The character represented in his
works is someone that lives in a limbo and
is related to the vagabonds of both litera ture and popular culture, the eternal
searchers of a new perspective”

Veikko Halmetoja, kriitikko, kuraattori, gal leristi, Helsinki

Veikko Halmetoja, art critic, curator, galle rist, Helsinki

Mikko Kallion teoksia on monissa tärkeissä
julkisissa kokoelmissa kuten Nykytaiteen
museo Kiasmassa, Tampereen taidemuseossa, Helsingin taidemuseossa ja Suomen valtion taidekokoelmassa.

Mikko Kallio´s work is represented in severeal important Finnish public collections
like the Kiasma museum, Tampere Art Museum, Helsinki Art Museum and the State
of Finland.

Photo by Laura Vesa
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JOUNA KARSI

TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA JA

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE AND
IN THE ATTIC (ROOMS 13, 15)

VINTILLÄ

(HUONEET 13, 15)
Spring
Kevät

Dam

Pato

ABOUT THE ARTIST
TAITEILIJASTA

Jouna Karsi (born 1980) makes scenic
sculptures that have a strong atmosphere.

Turkulainen Jouna Karsi (s. 1980) tekee
vahvatunnelmaisia maisemaveistoksia.
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KATRI KEMPAS
TEOS VINTILLÄ (HUONE 20)

ARTWORK IN THE ATTIC
(ROOM 20)

Vuorille lähtenyt

The one who left to the
mountains

2017, veistosinstallaatio,
löydetty materiaali, maali,
5000 €

2017, sculptural installation
found object, paint, 5000 €

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

Katri Kempas asuu ja työskentelee Tampereella ja Reykjavikissa.

Based in Tampere and Reykjavik
I make sculptures and sculptural installations from found material and objects. I try
to find a way to express great mysteries of
life and of the meeting with beauty and The
Holy. One of the biggest paradoxies of life
is that in the moments of great failure, stan ding on the edge of a cliff, at a dead end
you actually get to experience the Holy the
easiest. My goal is to represent beauty and
delightful aesthetics even though I also express something that is painful.

Teen veistoksia ja veistosinstallaatioita löydetystä materiaalista. Etsin abstraktia esitystapaa elämän suurille mysteereille,
kauneuden ja Pyhän kohtaamiselle. Elämän
paradoksi on, että Pyhän kohtaaminen on
kaikista helpointa märkien rättien iskeytyessä vasten kasvoja, seistessä kallionkielekkeellä, umpikujasssa, josta ei tunnu
olevan pääsyä mihinkään suuntaan. Tavoittelen teoksellani kuitenkin kaunista ja miellyttävää estetiikkaa, vaikka kuvaankin myös
elämän pohjamutia ja kipuja.

I am inspired by mountains. In my installations there is always something about
mountains. They might be about a walk in
the mountains or something more symbolic.

Inspiroidun vuorimaisemasta ja installaatioissani on aina jollakin tavalla läsnä vuori,
oli kyse sitten kävelystä vuorilla tai vuoren
symboliikasta.

I work in intuitive way as if making an
abstract painting. Sometimes I let the paint
drop down on top of the installation, giving
it a finishing touch.

Työskentelen löydetyn materiaalin kanssa
intuitiivisesti, kuin abstaktria maalausta tehden. Välillä annan myös maalin tippua ja
roiskua työni päälle, kuin loppusilaukseksi.
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MAURI KORHONEN

TEOKSET PUUTARHASSA, HAIHATUSTALOSSA JA VINTILLÄ (HUONEET 11, 15)

ARTWORKS IN THE GARDEN, THE
HAIHATUS HOUSE AND THE ATTIC
(ROOMS 11, 15)

Ilmastonmuutos. Nyt!
2009, erinäinen määrä ”lasipalloja” eri puolilta
maailmaa, vanhoista ikkunoista tehdyissä vit riineissä (koko kompleksin pituus noin 5 m,
korkeimmillaan noin 190 cm)

Climate change. Now!
Christmas in Tuvalu
The Burning bush

Tuvalun joulu

Tree

Palava pensas
2016, pahvilaatikot, piikkilanka ja luodit (le veys 240cm , korkeus 140cm)
Puu

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST
I am a teacher of fine arts and have been
teaching in secondary and upper secondary
school levels since autumn 1984. Alongside
my day job I've been pursuing an artistic
career, and these days I make conceptual art
mostly by recycling various materials. I
have been using this method since 1994.

Olen koulutukseltani kuvataiteen opettaja ja
olen työskennellyt yläasteilla ja lukioissa
syksystä 1984 saakka. Leipätyön ohessa
olen harjoittanut kuvataiteellista ilmaisua ja
nykyään teen taidetta pääasiassa kierrätysmateriaaleista; olen tehnyt tällä tyylillä
teoksia vuodesta 1994 lähtien.
14

Suuri osa teosteni kerronnallisesta sisällöstä
tulee yleisen elämänmenon ihmettelystä,
jota pyrin ilmaisemaan arkisten kulutustarvikkeiden ja -materiaalien avulla. Yritän
tietoisesti esittää elämään liittyviä ristiriitaisuuksia – jotakin sellaista mitä Chaplin on
aikoinaan kuvannut sanomalla että ”lähikuvassa elämä on tragediaa mutta yleiskuvassa se on komediaa”.

Large part of the narrative content of my
work is inspired by everyday life, which I
intend to express using everyday consumer
goods and materials. I consciously try to
present contradictions of life - something
that Chaplin once described as "life is a tragedy when seen in close up, but a comedy
in long-shot".
The pieces come into existence if they are
meant to, chance is my favourite co-worker.
Time is another friend of mine: I like that
processing the artwork takes some time.
According to Cézanne, the artwork has to
be finished even if it's incomplete. This
thought fascinates me and I've even started
big projects without having all the necessary material at hand in my studio. I keep updating my works of art as more material
comes along - at the same time I'm trying to
keep the work sort of finished.

Teokset syntyvät jos syntyvät, sattuma on
paras työkavereistani. Toinen ystäväni on
aika: pidän siitä että aikaa kuluu työtä prosessoidessa. Cézannen mukaan teoksen on
oltava valmis vaikka se olisikin keskeneräinen. Tämä ajatus kiehtoo minua kovasti ja
olen aloittanut suuriakin projekteja ilman
että kaikki tarvittava materiaali olisi ollut
työhuoneella käytettävissäni. Päivitän työtäni sitä mukaa kun materiaalia kertyy lisää
– samalla koetan pitää teoksen ikään kuin
valmiina.
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PASI MÄLKIÄ

TEOKSET PUUTARHASSA JA AMFISSA:

ARTWORKS IN THE GARDEN AND AMFI

Metsäretkellä

Forest trip

2015 Läpivärjätty betoni, puu.

2015 Dyed concrete, wood.

Kukkuloilla on silmät

Hills have eyes

2017, Muovikuvut, sähkömoottorit. Koko
45x45x120cm.

2017, plastics, electric motors, 45x45x120cm.

ABOUT THE ARTIST
TAITEILIJASTA

Pasi Mälkiä is a Helsinki-based sculptor.
He gets inspiration for his work from graphic novels and animations. His works contain dreamlike characters and absurd
alignments through which one can perceive
the inner troubles of the human being and
his relationship with the surrounding world.

Pasi Mälkiä on helsinkiläinen kuvanveistäjä.
Innoitusta teoksiinsa hän hakee muun
muassa sarjakuvista ja animaatioista. Hänen
töissään esiintyy unenomaisia hahmoja ja
absurdeja rinnastuksia, joiden kautta voi
hahmottaa ihmisen sisäisiä tuntemuksia ja
suhdetta ympäröivään maailmaan.

Motto
Kaaos hallitsee.

16

PIA MÄNNIKKÖ
TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA JA VINTILLÄ
(HUONEET 16, 17, 19, 20)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS-HOUSE AND
ATTIC (ROOMS 16, 17, 19, 20)

Kuusinkijoki

River Kuusinki

2017, muste paperille,
150 cm x 95 cm. 1200 €

2017, ink on paper,
150 cm x 95 cm. 1200 €

Vielä elossa

Still alive

2017, polttamaton savi,
260 cm x 250 cm.
Hinta sopimuksen mukaan.

2017, unfired clay,
260 cm x 250 cm. Prize according to agree ment.

Kamara

Stratum

2015, video.
Kesto 4 minuuttia.

2015, video.
Duration 4 minutes.

Toiset ne kutoo

Some people knit

2017, maalarinteippi.
Yksittäiset osat 80-400 € / kpl.

2017, masking tape.
Prize 80-400 € per piece.

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

“Työskentelyni lähtökohta on usein ihmis kehon liike ja ulottuvuudet. Olen kiinnostu nut ihmisen henkilökohtaisesta tilasta ja
siitä, kuinka havainnoimme ympäristöäm me. Myös luonnon ilmiöt ja vaihtelevat
mittakaavat inspiroivat minua. Keskeistä
työskentelyprosessissani on ajan kulun
tallentaminen, erilaisten materiaalien ute lias käyttö sekä teosten kasvu ja muutos
työprosessin myötä.”

“Movement and the dimensions of the hu man body are my sources of reference
and research. I am interested in the per sonal space of an individual, and how we
perceive our surroundings. Natural pheno mena and different scales in nature inspi re me. Mapping time and attempting to
make its patterns visible is also an impor tant concept within my work. Making as a
process, curious use of materials and
creating objects that gradually grow and
change is central to my practice.”

Pia Männikkö on opiskellut kuvanveistoa ja
ympäristötaidetta The Glasgow School of
Art:ssa ja Kuvataideakatemiassa. Männikön
materiaalit ja välineet ovat monimuotoisia
arkipäiväisistä esineistä, tekstiilistä ja savesta valokuvaan ja videoon.

Pia Männikkö has studied sculpture and environmental art in Glasgow School of Art
and in the Finnish Art Academy. Her materials and methods are diverse—from everyday objects, textiles and clay to
photography and video.

Hänen veistoksiaan ja installaatioitaan on
ollut näyttelyissä ja taidetapahtumissa Suomessa ja ulkomailla, muun muassa Huuto
Galleriassa Helsingissä, Mäntän kuvataide-

Männikkö’s installations and sculptures
have been presented in various exhibitions
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viikoilla, Örebron OpenART -biennaalissa,
Rovaniemen ja Lahden taidemuseoissa, Armory Galleryssa Sydneyssä, ja The Royal
Scottish Academyssa Edinburghissa.

and art happenings, among others Huuto
Gallery, Mänttä Art Festival and Rovaniemi
Art Museum in Finland, OpenART biennale
in Örebro, Sweden, Armory Gallery in Sydney, Australia and The Royal Scottish Academy in Edinburgh, Scotland.

www.piamannikko.com
Kiitokset

www.piamannikko.com
Acknowledgements
KeraSil

Motto
Mielikuvitus antaa siivet.
Imagination gives you wings.
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TIIA MATIKAINEN

TEOS PUUTARHASSA

ARTWORK IN THE GARDEN

KABLOOM!

KABLOOM!

2017, maalattu keramiikka 67x120 cm

2017, painted ceramics, 67x120 cm

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

Tiia Matikainen on kuvanveistäjä, jolla on
nyrkit savessa, jalat betonissa ja pää pilvissä.

Tiia Matikainen is a sculptor, who has fists
in clay, feet in concrete and head in the
clouds.

Hän kuuluu näyttelyn kuraattoritiimiin.

She is one of the curators of this exhibition.
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SALLA MYLLYLÄ

TEOKSET SELOSTAMOTORNISSA JA
HAIHATUS-TALOSSA (HUONE 5)

ARTWORKS IN THE SELOSTAMOTORNI AND
HAIHATUS-HOUSE (ROOM 5)

Yo-cha

Yo-cha

2017, paikkasidonnainen installaatio, 2-kana vainen HD-video, äänetön, 6 min, pigmentti tuloste

2017, site-specific installation, 2-channel HDvideo, silent, 6 min, pigment print

Kevät

2017, site-specific installation, 2-channel HDvideo, silent, 3 min and 9 min

Spring

2017, paikkasidonnainen installaatio, 2-kana vainen HD-video, äänetön, 3 min ja 9 min

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

Työskentelen paikkasidonnaisesti piirustuksen, maalauksen ja liikkuvan kuvan välimaastossa. Tuloksena on arkipäivän videoita,
jotka ensiesitetään paikassa, jossa ne on kuvattu. Aikasarja-kuvaus ja ympäristöön sijoittuva piirtämisen ele ovat tärkeitä
työskentelyssäni.

My work, which is somewhere between drawing, painting and moving images, is always
connected to a specific place. The results are
everyday videos which are shown in the
same place where they were shot. Time lapse
photography and the gesture of drawing in
the environment are important in my work.
I have prepared two site specific works for
the summer exhibition.

Olen valmistanut Haihatus 2017 -näyttelyyn
kaksi paikkasidonnaista teosta. Yo-cha -työssä kuvasin peltomaisemaa riistakameralla
läpi talven ja kevään Selostamo-tornista käsin. Riistakamera on robusti laite, joka on
suunniteltu toimimaan pitkiä aikoja erilaisissa sääoloissa. Huipputerävien 3D-elokuvien
aikakaudella sen kotikutoinen kuvanlaatu
viehättää.

In the installation Yo-cha I have filmed the
field visible from ”Selostamo” tower using a
trail camera. The work follows the changing
seasons using this robust device with ”homemade” image quality.
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Kevät - videotyössä seurasin kevään tuloa
näyttelyrakennuksen kapean ja korkean ikkunan läpi. Maalasin talvella lasiin rajan ikkunan edessä olevalle sireenille ja seurasin
aikasarjakuvauksella näkymää aina alkukesään saakka. Tulos oli yllätys itsellenikin.
Molemmat teokset esitetään samassa tilassa
missä ne on kuvattu.

In the installation Spring I painted a mask for
a lilac tree on a narrow window in the exhibition house. I followed the coming spring
using time lapse photography. The result was
a surprise also for myself. Both works are
shown in the same space where they have
been filmed.
Acknowledgements

Kiitokset

National Council for the Visual Arts and
Board for Public Display Grants to Visual
Artists for supporting my work.

TAIKEn Visuaalisten taiteiden toimikunnalle
ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunnalle
työskentelyni tukemisesta.
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KARI NISKANEN
TEOKSET VEISTOSPUISTOSSA

ARTWORKS IN THE SCULPTURE PARK

Aune

Aune

Rautafari

Iron Fari

10-vuotiaan pitäisi osata kaikki
kaksoishypyt ja niiden yhdistelmät

The 10-year-old should know all the
twinjump types and their combinations

Kelkkamäessä kädet levällään
laskeminen hidastaa vauhtia

Outstreched arms in the slade slow the
speed going downhill

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

On vaikeata kertoa työskentelystä, mutta
yritetään. Kaikki alkoi vuonna 1998 kun
seitsemän ja puoli vuotta kestänyt ihmissuhde päättyi. Ilman kuvia olisin romahtanut. Olen itseoppinut romutaiteilija, ja
vanha rautaromu, jota voi hitsata; työkalut
ja peltotyökoneet, ovat rakkainta materiaaliani. Olen kyllä tehnyt myös muunlaista
kierrätystaidetta ja performansseja sekä vetänyt lasten ja nuorten työpajoja. Olen pitänyt useampia yksityisnäyttelyitä ja
osallistunut ryhmänäyttelyihin Ahvenanmaalla. Työt hakevat sisältönsä monelta
suunnalta. Ne voivat olla absurdin sanaleikin tapaisia tai nojata kipeisiin kokemuksiin
ja elämän kaaokseen. Tärkeätä on aiheesta
riippumatta tehdä töitä tosissaan ja ilman
estoja. Uskoa tekemisiinsä. Kun epäilyttää,
jatkaa rohkeasti eteenpäin.

A self-taught artist, who makes sculptures
of recycled materials, mainly old iron scrap.
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PILVI OJALA
TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA (HUONE 9)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOM 9)

Kansallismaisema
The National landscape

2015, aaltopahvi, värikynä, ei myynnissä.

2015, cardboard, coloured pencil, not in sale

Kansallismaisema II

The National landscape II

2017, tempera puulle, 400 €

2017, tempera on wood, 400 €

Kansallismaisema III

The National landscape III

2017, tempera puulle, 400 €

2017, tempera on wood, 400 €

Myrsky

The Tempest

2017, kapa-levy, paperi, vesiväri, 1500 €

2017, foamcore, paper, watercolour, 1500 €

Metsäkulissi

The Forest scene

2017, kapa-levy, paperi, vesiväri, 1500 €

2017, foamcore, paper, watercolour, 1500 €

Järvimaisema

The Lake view

2017, kapa-levy, paperi, vesiväri, 1500 €

2017, foamcore, paper, watercolour, 1500 €

ABOUT THE ARTIST
I have painted pictures and built three-dimensional images for the exhibition in Haihatus. These works represent different kind
of landscapes and while painting them I´ve
been reflecting the idea of the ideal - and on
the other hand - the actual, existing, Finnish
landscape.

TAITEILIJASTA
Olen maalannut ja rakentanut Haihatukseen
kuvia ja kolmiulotteisia teoksia, jotka esittävät erilaisia maisemia. Tehdessäni näitä
olen miettinyt muun muassa suomalaista
maisemaa ja sen ideaalia sekä todellisuutta.
Osa teoksista on saanut esikuvansa työväen- ja seuraintalojen näyttämöiden maisemakulisseista, osa esittää nykypäivän
maisemia matkamuistoesineiden tyyliin.
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HENRIK OLSSON
TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA
(HUONEET 8, 11)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOMS 8, 11)

Risut ja ruusut

Sticks and roses

2016

2016

Nils Holgersson sviitti

Holgersson suite

2016

2016

Risut ja ruusut

Sticks and roses

2016

2016

Peltomaisema

Field landscape

2015

2015

Pelto

Field

2015

2015

Peltomaisema

Field landscape

2015

2015

Pelto

Field

2015

2015

ABOUT THE ARTIST
TAITEILIJASTA

Nature is often the inspiration of my paintings. But I also draw inspiration from literature, movies and other art. Stealing in art
is not problem for me. It turns into something of my own anyway, and not so seldom
into something ironic and humorous.

Luonto on usein inspiraation lähteenä taiteessani, mutta yhtä hyvin inspiraationi voi
kummuta kirjallisuudesta, elokuvista tai
muiden tekemästä taiteesta. Minulle ei ole
mikään ongelma varastaa taiteessa niin paljon kuin mahdollista, sillä se mitä teen,
muuttuu joka tapauksessa oman näköisekseni. Ei ole myöskään kovin harvinaista,
että se kääntyy joksikin ironiseksi tai humoristiseksi.
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PAAVO PAUNU
TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA (HUONE 12)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOM 12)

Siunaus
Blessing

2017, akryyli ja öljy puulle, kipsi, polyuretaani
ja savi. Puu kiinalaista lastauslavaa.
230 x 180 x 70.

2017, acryl and oil on wood, plaster, polyuret hane and clay. Wood is from Chinese pallet.
230 x 180 x 70

Anteeksi

Forgive me

2017, akryyli ja öljy puulle, kipsi, polyuretaani
ja savi. Puu kiinalaista lastauslavaa.
280 x 160 x 80

2017, acryl and oil on wood, plaster, polyuret hane and clay. Wood is from Chinese pallet.
280 x 160 x 80

Ydin

Core

2017, akryyli ja öljy muovisavelle, puu.
230 x 44 x 30

2017, acryl and oil onn clay hardened with
palstics, wood. 230 x 44 x 30

Vala

Oath

2016, akryyli, kipsi, polyuretaani ja savi.
160 x 56 x 148

2016, acryl, plaster, polyurethane and clay.
160 x 56 x 148

TAITEILIJASTA
ABOUT THE ARTIST

Paavo Paunu on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 1990. Hän työskentelee
maalausten, veistosten ja installaatioiden
parissa. Hän tarkastelee teoksissaan maalaustaiteen ja kuvanveiston rajoja. Hänen
työskentelyään eivät rajoita veisto- tai maalaustaiteen tavanmukaiset välineet, esikuvat, tyylilajit tai viittaukset teoreettisiin
lähteisiin. Teosten ääni kuuluu kauempaa,
omasta maailmastaan, joka on ihmisen todellisuutta. Mielikuvat eroista, rajoista ja
niiden ylittämisestä syntyvät teosten sisäisestä maailmasta.

Paavo Paunu graduated from the Painting
Department at the Finnish Academy of
Fine Arts in 1990. He works with paintings,
sculptures and installations. I his work Paunu probes the relationship between painting
and sculpture. Paunu`s production is not limited by the conventional tools of sculpture
or painting, nor by any obvious role models, genres or references to theoretical
sources. The sound of his works resonates
from further away, from out of his own
world, which is, nevertheless, human reality. Ideas of differences, boundaries and
transcendence of them arise out of the
works inner world.

Motto
Tee työtäs laulellen

25

BENJAMIN PHILLIPS NOZDRACHEV
TEOKSET VEISTOSPUISTOSSA

ARTWORKS IN THE SCULPURE PARK

Ei-taikauskoinen mies japanilaisen
valaanpyyntialuksen harppuunoimana

Unsuperstitious man, harpooned by a
Japanese whaling ship

Löytötavarat, akryylimaali, spay, 900 €

Found objects, acrylic, aerosol. 900 €

Antikythera-mekanimi unelmoi

Antikythera mechanism dreaming

Löytötavarat, akryylimaali, spay, 1500 €

Found objects, acrylic, aerosol, 1500 €

Nousevan ja tähtienvälisen rap-taistelun
hullut suunnitelmat

Foolish plans of uprising and the
intergalactic rap battle

Löytötavarat, spay, 900 €

Found objects, aerosol, 900 €

Nykyajan ristiinnaulitsemisen
ilmentäminen

Delineation of modern crucifixion
Found objects, acrylic, artists own eye.
1400 €

Löytötavarat, akryylimaali, taiteilijan oma sil mä, 1400 €

Blood of a young wolf

Nuoren suden veri

Found objects, 750 €

Löytötavara, 750 €

The crux

Tärkein

Found objects, acrylic, 900 €

Löytötavarat, akryylimaali, 900 €

Antikythera mechanism end of
dreaming

Antitykhera-mekanismin unelmoinnin
loppu

Found objects, aerosol, acrylic, 1500 €

Löytötavarat, akryylimaali, spay, 1500 €

Beautiful day for another bloody
crucifixion

Kaunis päivä uudelle veriselle
ristiinnaulitsemiselle

Found objects, 900 €

Löytötavara, 900 €

Minus one tree

Miinus yksi puu

Found objects.

Löytötavara.3

ARTWORKS IN THE ATTIC (ROOM 14)
TEOKSET VINTILLA (HUONE 14)

FLOATING THINKING CUPBOARD:

Liikaa spagettia taskuissani ja karhu
ikkunani takana

Too much spaghetti in my pockets and a
bear outside my window

Löytötavara, öljy, 1750 €

Found objects, oil
1750 €

Kadotin kolmannen silmäni bensaaseman diskossa

I lost my third eye at a gas station disco

Löytötavara, 1750 €

Found objects
1750 €
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TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

Benjamin Phillips Nozdrachev (s. 1982,
Sydney, Australia) työskenteli Haihatuksen
taiteilijaresidenssissä toukokuussa 2017.

Born 1982, Sydney, Australia
Installations of Anti-Painting. Local found
and collected objects of the micro environment. Footpaths, car parks, lakesides, the
Haihatus basement. Tiny spirits of nature.
Both animal and earth. Elemental marks
and leftovers of the contemporary landscape and its people. Ancient and present. The
hindsight of nature.
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PIRKKO RANTATORIKKA

TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA
(HUONEET 1, 2, 4)

ARTWORK IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOMS 1, 2, 4)

Kesärenkaat

The Tyres for The Summer

2015, muste kankaalle, 180 x 140cm

2015, permanent pigment ink on canvas,
180 x 140cm

Euroopan ilta
2015, muste kankaalle, 190 x 140 cm

The Evening of Europe

Kulmilla 2

2015, permanent pigment ink on canvas,
190 x 140 cm

2015, muste kankaalle, 180 x140 cm

The Hoods 2
2015, permanent pigment ink on canvas,
180 x140 cm

TAITEILIJASTA
ABOUT THE ARTIST

Katsoa lähelle ja kauas

To See Near and Far

”Pirkko Rantatorikan teoksissa maalaus,
piirtäminen ja valokuva ovat erottamatto mia. Niistä muodostuu yhteisiä pintoja, ja
jos katsoo tarkkaan, huomaa näiden pin tojen kuhisevan yksityiskohtia. Aiheet lo mittuvat, kasvavat toisistaan, mittakaavat
kohtaavat. Kollaasien tapaan rakentuvissa
maalauksissa tapahtuu koko ajan. Tapah tumat eivät kuitenkaan ole välttämättä sa manaikaisia eivätkä muodosta aukottomia
kertomuksia – sen sijaan maalaukset viit taavat kauas aikaan ja tilaan”..

“Painting, drawing and photography are
inseparable aspects of Pirkko Rantatorik ka’s art. Together they constitute surfaces,
and if you look close enough, you see that
the surfaces swarm with detail. Motifs in terpenetrate and grow out of one another,
and scales clash. Built almost in the man ner of collages, the paintings are full of ac tion. Yet, the events are not necessarily
simultaneous, nor do they form conti nuous narratives – instead, the paintings
point to distant places and times.”

ote Martta Heikkilän artikkelista Pirkko
Rantatorikan näyttelyn saatteessa 2016

Part of Martta Heikkilä´s article 2016

” Aika, niin sanoi Austerlitz Greenwichin
observaatiohuoneessa, on kaikista keksin nöistämme keinotekoisin..”- ”..jos Newton
todella tarkoitti, että aika on sellainen virta
kuin Thames, niin missä on silloin ajan
alkulähde ja mihin mereen se lopulta las kee? Jokaisella virralla on, kuten tiedäm me, välttämättä kaksi rantaa. Mutta jos
asia nähdään näin, missä ovat ajan ran nat?... Millä lailla aikaan sidotut oliot ja
esineet eroavat niistä joita aika ei milloin kaan kosketa? Mitä tarkoittaa, että valon
ja pimeyden tunnit ovat kellossa samalla

”..thinking about real time. Is it time uninterrupted?.. Only the present comprehen ded?”.. “If I write in the present yet
digress, is that still real time? Real time, I
reasoned, cannot be divided into sections
like numbers on the face of a clock. If I
write about the past as I simultaneously
dwell in the present, am I still in real time?
Perhaps there is no past or future, only
the perpetual present that contains this tri nity of memory.”

otteet Patti Smith M Train
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kehällä? Eikö voisi sanoa, sanoi Auster litz, että aika itsekin on vuosisatojen ja
vuosituhansien ajan ollut eriaikainen?
Vasta melko äskettäinhän se on levittäyty nyt kaikkialle. ”..” Ajan ulkopuolelle, sanoi
Austerlitz, jäivät vielä jonkin aikaa sitten
oman maan takapajuiset ja syrjäiset seu dut melkein samalla lailla kuin aikoinaan
ne merentakaiset maat joita ei ollut vielä
löydetty, ja yhä on mahdollista jättäytyä
ajan ulkopuolelle jopa Lontoon kaltaisessa
ajan metropolissa. Vainajathan ovat ajan
ulkopuolella, samoin kuolevat ja monet
kotona tai sairaalassa makaavat potilaat,
eivätkä vain he, sillä jo pienikin henkilö kohtainen epäonni riittää leikkaamaan
meidät irti menneisyydestä ja tulevaisuu desta.”
otteet W.G. Sebald Austerlitz kustantamo
Tammi suomentaja Oili Suominen

www.rantatorikka.com
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SIMO ROUHIAINEN

TEOKSET VINTILLÄ (HUONE 18) JA
SANAVARASTOSSA

ARTWORKS IN THE ATTIC (ROOM 18) AND
IN THE SANAVARASTO

Maailman Taivaan Alla

Under the Earth Sky

Internet- ja valvontakameroiden kuvamateriaaliin perustuva vuorovaikutteinen videoinstallaatio.

Lightning Dance

ABOUT THE ARTISTI

Ukkosen Tanssi

Simo Rouhiainen is a media artist whose
installations and videos have been showed
worldwide. He makes also performance art
and the other art forms are fimiliar to him
too.

Säähavaintopalloon projisoitu videoteos.
TAITEILIJASTA
Simo Rouhiainen on mediataiteilija jonka
teoksia on esitetty installaatioina ja videoina maailmanlaajuisesti. Performanssi ja
muut taiteen alueetkaan eivät ole vieraita.
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JAAKKO RUUSKA

TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA (HUONE 6)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOM 6)

Helsinki–Savonlinna
Helsinki-Savonlinna

1-kanavainen videoteos / videoitu perfor manssi. Kesto 15 min. Kuvaus: Jaakko Ruus ka (Ilmari Säävälä). Ohjaus ja leikkaus:
Jaakko Ruuska. Äänisuunnittelu: Pinja Mus tajoki. Värimäärittely: Petri Falkenberg. Esiin tyjät: Laura Tervo, Jose Rahkonen, Jimi
Rahkonen, Ilmari Säävälä, Jaakko Ruuska.

Helsinki–Savonlinna arose originally out of
Jaakko Ruuska’s documentary film project
The Nature of My Heart (2016).
Single-channel video presentation / videoed
performance, duration 15 min, filmed by
Jaakko Ruuska (Ilmari Säävälä), directed and
edited by Jaakko Ruuska, sound: Pinja Mus tajoki, colour reproduction: Petri Falkenberg,
actors: Laura Tervo, Jose Rahkonen, Jimi
Rahkonen, Ilmari Säävälä, Jaakko Ruuska

Teos syntyi osana Jaakko Ruuskan
dokumentaarista elokuvaa, Luonto sisälläni
(2016).
Iso kartta 1:200 000 149 cm x 165 cm
Kuljettu reitti päivämäärittäin.

Large map 1:200 000 149 cm x 220 cm
Daily routes for the whole journey.

Pieni kartta 1:40 000 21 cm x 29,7 cm
Ensimmäisen päivän reitti.

Small map 1:40 000 21 cm x 29,7 cm
Route for the first day of the journey.

Taivaanrantaan katoamisesta
Auditiivinen tutkielma (vain suomeksi)
Kesto noin 30 min
Toteutus: Ilmari Säävälä

Disappearing over the Horizon
Audio study (in Finnish only)
Duration approx. 30 min
Produced by Ilmari Säävälä

Hinta: editio 1 / 5000 € (ei sisällä projisointi-tekniikkaa)

Price: Edition of 1 (one) = 5000 €, (excluding
the projection technique)

TAITEILIJASTA
ABOUT THE ARTIST

Jaakko Ruuska on helsinkiläinen elokuvantekijä, esitys- ja kuvataiteilija, jonka taiteel lista työtä määrittää dokumentarismi ja
ruumiillisuus. Hän on vuodesta 2010 lähtien ollut Toisissa tiloissa esitystaiteen kollektiivin jäsen. Helsinki-Savonlinna
videoinstallaation hän toteutti yhteistyössä
Ilmari Säävälän kanssa. Jaakko Ruuskaa ja
Ilmari Säävälää yhdistää kiinnostus kulttuurin katvealueita kohtaan.

Jaakko Ruuska is Helsinki based filmmaker, performance- and fine artist. Documentarism and corporeality are the guiding
methods of his artistic work. Since year
2010 Ruuska has been a member of live arts
collective Other Spaces. Helsinki-Savonlinna videoinstallation is made in collaboration with Ilmari Säävälä. Jaakko Ruuska
and Ilmari Säävälä share interest in the shadow regions of culture.
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Helsinki-Savonlinna -videoteosta ovat
tukeneet: Suomen Kulttuurirahaston
Etelä-Savon rahasto, Suomen
Elokuvasäätiö, Audiovisuaalisen kulttuurin
Edistämiskeskus AVEK ja Visuaalisen
kulttuurin edistämiskeskus VISEK

The Helsinki-Savonlinna video
presentation received support from: The
South Savo Fund of the Finnish Cultural
Foundation, the Finnish Film Fondation and
the Promotion Centre for Audiovisual
Culture.

Kiitokset

Acknowledgements

Sanni Priha, Heikki-Pekka Vaara, Elina
Vainio, Jarmo Lampela, Eeva Ruuska,
Raimo Ruuska, Ilkka Ruuska, Tommi
Timonharju, Hannu Priha, Petri Herrala,
Pasi Ratilainen, Juha Salminen, Pekka
Raukko, Jukka Antila, Satu Ovaska,
Tuukka Kivinen, Jaakko Pietiläinen, Toni
Panula / Hallavafilmi Oy, 7th Wave sekä
erityiset kiitokset kaikille meitä
matkallamme ennakkoluulottomasti
auttaneille!

We wish to express our thanks to Sanni
Priha, Heikki-Pekka Vaara, Elina Vainio,
Jarmo Lampela, Eeva Ruuska, Raimo
Ruuska, Ilkka Ruuska, Tommi Timonharju,
Hannu Priha, Petri Herrala, Pasi Ratilainen,
Juha Salminen, Pekka Raukko, Jukka
Antila, Satu Ovaska, Tuukka Kivinen,
Jaakko Pietiläinen, Toni Panula/Hallavafilmi
Oy, 7th Wave and especially all those who
were broad-minded enough to help us on
our way!

Motto
Mitä maiseman takana on?
What lies beyond the landscape?
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TUULI SAAREKAS

TEOKSET PUUTARHASSA JA HAIHATUSTALOSSA (HUONE 2)

ARTWORKS IN THE GARDEN AND IN THE
HAIHATUS HOUSE (ROOM 2)

Joutokasvit

Idle plants

2014–2017, installaatio, sekatekniikka,
7000 €

2014-2017, installation, mixed media,
7000 €

Aika

Time

2017, suihkulähde, 110 cm x 109 cm x 200
cm, vesi, alumiini ja ruostumaton teräs,
15 000 €

2017, fountain, 110 cm x 109 cm x 200 cm,
water, aluminum and stainless steel,
15 000 €

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

Tuuli Saarekas (s.1988) on Helsingissä
asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän
tekee taidetta ilmaistaakseen ihmisyyttään
ja elämää: olemista, oppimista ja kasvamista. Hänen teoksensa voikin vertauskuvallisesti olla esimerkiksi joukko yksilöllisiä
kasveja tai 2 metriä korkea alumiinista valettu kananmunakennopino, joka suihkulähteenä kierrättää elämälle välttämätöntä
vettä. Saarekas ajattelee, että teos on valmis
kun se on jotenkin ihmeellinen, mutta ymmärtäväinen. ”Ihmeellinen” on hänen mielestään elämää parhaiten kuvaava adjektiivi
ja ymmärrystä kysytään kaiken tämän järjettömyyden keskellä.

Tuuli Saarekas (b.1988) is a visual artist living and working in Helsinki. She creates
art to express her humanity and life: existing, learning and growing. Her works can
thus metaphorically be a bunch of personalized plants or 2 m high aluminum casted
eggboxpile, which as a fountain recycles
water that is necessary for life. Saarekas
thinks that the work of art is complete when
it’s somehow miraculous but understanding.
In her opinion ”miraculous” is the best adjective to describe life and understanding is
asked in the midst of this absurdity.

Motto
Jäitä hattuun bööna!
Ice in the hat cookie!
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JONNA SALONEN
TAITEILIJASTA
Kuljin metsässä, löysin
puunpalasen ja veistin.

TEOKSET HAIHATUSTALOSSA (HUONE 7)
Kuullun ymmärtäminen,
rusakko
2016, puu, 15x5 cm. 700 €

ABOUT THE ARTIST
I walked in the forest, I
found a piece of wood and
I carved.

Hirvi
2014–2015, puu, lyijykynä,
25 - 30 cm x 4 cm. 1500 €

Lahnan luut
2016, puu,
koko 10–13 x 1 cm 300 €

Voikukka
2015–2017, puu,
koko 15 x 2 cm 500 €

Yöperhonen
2016, puu, ei myynnissä.
Koko 109 x 55 cm.

Maamyyrät
2017, puu,
koko 30 x 12 cm. 700 €

Karhunkynsisammaleet
2016, puu,
koko 1–0,5 x 0,3 cm 200 €

Männynneulaset
2015–2016,
koko 0,5 x 3–5 cm.

ARTWORKS IN THE
HAIHATUS HOUSE
(ROOM 7)
Brown hare
2016, wood, 15 x 5 cm,
700 €

Elk
2014–2015, wood, pencil,
25–30 cm x 4 cm, 1500 €

Bream fish bones
2016, wood, 10–13 x 1 cm,
300 €

Dandelion
2015–2017, wood,
15 x 2 cm, 500 €

Night butterfly
2016, wood, 109 x 55 cm.
Not for sale.

Mole
2017, wood, 30 x 12 cm,
700 €

Bearnailsmoss
2016, wood,
1–0,5 x 0,3 cm, 200 €

Pine needles
2015–2016, 0,5 x 3–5 cm.

Tikan syömäpuu

Woodpecker eat tree

2017, puu, koko: 35 x 3 cm.
500 €

2017, wood, 35 x 3 cm,
500 €

Puulehti

Treeleaf

2015, puu, koko 7 x 4 cm
250 €

2017, wood, 35 x 3 cm,
500 €

Hauki

Pike

2017, puu, koko 11 x 3 cm.
300 €

2017, wood, 11 x 3 cm,
300 €

Pihlajanmarja

Rowanberry

2017, puu, pastelliliitu,
koko 1 x 1 cm 100 €

2017, wood, pastel,
1 x 1 cm, 100 €
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MINNAMARI TOUKOLA

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOMS 2, 4)

TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA (HUONEET 2, 4)
Elämäntie varrella maiseman

The Road Of Life Along The landscape

2013–2016 sekatekniikka, käytetyt materiaa lit; mm. maasta poimitut palaset (puiset, me talliset, kankaiset), rautalanka, lanka, 135 x
280 x 37cm. Teos on rakennettu pala palalta,
kiinnittämällä osat toisiinsa porattujen reikien
läpi ompelemalla tai rautalangalla.

2013–2016, mixed media, found materials,
135 x 280 x 37 cm.

River from the sea
2016, mixed media, found materials.
Artwork is presented both as an independent
work and as a part of an installation.

Joki merestä
25 x 530 x 110 cm, sekatekniikka, meren ran noilta kerätyt köydet, vaneri, pelti, puu, muo viset kukon jalat, rautalanka, naulat. Kaikki
osat liitetty kiinnitetty toisiinsa ompelein.
Teos on itsenäinen sekä osa installaatiota.

Messenger
2016, mixed media, found materials. Presented both as an independent work and as
a part of an installation.

Lähetti

The Flow of Time

38 x 45 x 5 cm, sekatekniikka, oksa, paperi,
rautalanka, lanka, lanka, puu, kuparilanka,
spray-maali. Itsenäinen teos sekä osa instal laatiota.

2010, mixed media; pieces from the River
Thames.

ABOUT THE ARTIST

Ajan virta

I make dimensional works for the people of
this time and for the future people.

Sekatekniikka, paloja Thames-joesta, 2010

Hintatiedustelut taiteilijalta
(minnamari.toukola@gmail.com)
TAITEILIJASTA
s.1982 Helsingissä
Teen ulotteisia teoksia tämän päivän ja tulevaisuuden ihmisille.
”Toukolan taide on visuaalista runoutta,
missä ylitajuiset ideat punoutuvat alitajuis ten muistojen mereen”.
Erkki Pirtola
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KALLE TURAKKA PURHONEN
TEOKSET PUUTARHASSA

ARTWORKS IN THE GARDEN

Vaahto Ukot

Foam men

2006–2017, sekatekniikka, à 500 € kpl tai
1000 € kaikki kolme.

2006–2017, mixed media, 500 €/piece or all
three 1000 €

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

Monitaiteilija, syntynyt, asuu ja työskentelee Porvoossa.

Multi-artist born, living and working in
Porvoo.

’

Motto
Olen mies, en eläin.
I’m a man, not an animal.
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PAULIINA TURAKKA PURHONEN

TEOS HAIHATUS-TALOSSA (HUONE 10)

ARTWORK IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOM 10)

Haihatus
Haihatus

akryylimaalaus, 2017

Acrylic painting, 2017

TAITEILIJASTA
ABOUT THE ARTIST

Olen maalaava kuvanveistäjä, ja kiinnostunut ihmisistä ja elämästä.

I am a painting sculptor, interested in people and life.

Motto
Täällä ollaan.
Here we are.
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MILJA VIITA
TEOS TÖRPÖSSÄ

ARTWORK IN THE TÖRPPÖ

Knorr, bellen, fluiten, tjokkenroll,
fluitenroll, klokkende, staaltonen,
rollende, belroll, bollende

Knorr, bellen, fluiten, tjokkenroll,
fluitenroll, klokkende, staaltonen,
rollende, belroll, bollende

Teosnimi koostuu termeistä joiden avulla ka narialinnun laulua analysoidaan.
Maalatut diat ja negatiivit, tuuli, monoääni.

The title of the art piece consists of the
terms used to analyze the song of the Canary Bird.
Hand-coloured slides and negatives, wind,
monaural sound.

TAITEILIJASTA
Milja Viita (1974) on Porvoossa asuva
kuva- ja mediataiteilija. Hänen teoksensa
ovat kokeellisista ja dokumentaarisista elementeistä koostuvia aikakudelmia.

ABOUT THE ARTIST
Milja Viita is Porvoo based artist working
with film and video. Her works consist of
experimental and documentary elements.

Kiitokset
Taiteen edistämiskeskus

Acknowledgements
Arts Promotion Centre Finland

http://miljaviita.live

http://miljaviita.live
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SAMPSA VIRKAJÄRVI

TEOS VEISTOSPUISTOSSA

ARTWORK IN THE SCULPTURE PARK

Luonnon järjestyksestä (muunnelma
ikiaikaisuudesta)

About order of the nature (a variation of
ancient times)

Savi, kananmuna, kaur, ohra. n. 8 x 3 m.

Clay, egg, oats,barley. c. 8 x 3 m.

TAITEILIJASTA

ABOUT THE ARTIST

Kuvataiteilija, dokumenttielokuvien tekijä,
joka tekee videoteoksia ja mm. peltosavesta
veistoksia, värejä sekä muista luonnonmateriaaleista pieniä ja hauraita teoksia.

a visual artist and documentary filmmaker,
who makes video art and clay sculptures,
earth colors and uses other natural materials
to his small and brittle works of art.

Luonnon järjestyksestä - teos on muunnelma ikiaikaisista teemoista: Keväästä, kaiken
katoavaisuudesta sekä aineen jatkuvasta
kiertokulusta tai nykyaikaisemmin ilmaistuna ekologisista materiaaleista tehtyä taidetta, joka katoaa ensi kesään mennessä.

About order of the nature -work is a variation about eternal themes: spring, vanitas,
continuous rotation of the substance or
more modernly expression - work of art
made of ecological materials which will disappear before next summer
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VIGGO WALLENSKÖLD

TEOKSET HAIHATUS-TALOSSA
(HUONEET 1, 11)

ARTWORKS IN THE HAIHATUS HOUSE
(ROOMS 1, 1)

Rökdal

Rökdal

2017, öljymaalaus kankaalle, 18 x 140 cm,
1800€

2017, oil on canvas, 18 x 140 cm, 1800 €

Tšornyi Gora City

2017, oil on canvas, 20 x 140 cm, 1800€

Tšornyi Gora City

Öljymaalaus kankaalle

The Radiator 1

Säteilijä 1

2017, oil on canvas, 30 x 130 cm, 1800 €

2017, öljymaalaus kankaalle, 30 x 130 cm,
1800 €

The Radiator 2
2017, oil on canvas, 34 x 120 cm, 1800 €

Säteilijä 2

The Radiator 3

2017, öljymaalaus kankaalle, 34 x 120 cm,
1800 €

2017, oil on canvas, 31 x 120 cm, 1800 €

Säteilijä 3
2017, öljymaalaus kankaalle, 31 x 120 cm,
1800 €

ABOUT THE ARTIST
Viggo Wallensköld (born 1969) is a painter
whose subjects are both human figure and
landscape. As for his human figures, he
mainly paints out of his imagination and his
landscapes both from observation and imagination, varying in different ways. In the
works of Viggo Wallensköld, the subject is
significant, but equally important is the visual structure of the image. In his human
subjects, he often describes diversity and
loneliness. In his landscapes, he usually
deals with a kind of squatting areas, factories, yards and forgotten and lonely areas.
The form of landscape paintings is often a
wide panorama.

TAITEILIJASTA
Viggo Wallensköld (s.1969) on taidemaalari, jonka aiheet ovat ihminen ja maisema.
Ihmisaiheensa hän tekee pääasiassa mielikuvituksestaan ja maisemansa sekä havainnosta että mielikuvituksesta eri tekotapoja
vaihdellen. Viggo Wallensköldin teoksissa
aihe on merkittävä, mutta yhtälailla tärkeää
on kuvan visuaalinen rakenne. Ihmisaiheissaan hän kuvaa usein erilaisuutta ja yksinäisyyttä. Maisemissaan hän käsittelee
tavallisesti eräänlaisia katvealueita, tehtaita,
ratapihoja ja eri tavoin unohdettuja ja yksinäisiä seutuja. Maisemamaalausten tila on
usein laaja panoraama.

Viggo Wallensköld has graduated from the
Academy of Fine Arts in 1995. He has received many awards for artistic work, such
as the 2002 Ducat Prize of the Finnish Art
Society. He was chosen as the Young Artist
of the Year 2005. In 2013 he was awar-

Viggo Wallensköld on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 1995. Hänelle on
myönnetty monia tunnustuksia taiteellisesta
työstä, kuten Suomen Taideyhdistyksen dukaattipalkinto vuonna 2002. Hänet valittiin
40

Vuoden 2005 Nuoreksi taiteilijaksi. Vuonna
2013 hän sai William Thuring –säätiön pääpalkinnon ja 2014 Svenska Litteratursällskapetin myöntämän Marcus Collin –säätiön
palkinnon. Viggo Wallensköldin teoksia on
useissa julkisissa kokoelmissa Suomessa ja
ulkomailla.

ded with The William Thuring Foundation´s
main prize and in 2014 the Marcus Collin
prize for Foundation for Swedish Culture in
Finland. Viggo Wallensköld's works are
included in several public collections both
in Finland and abroad.

Motto
Maalaus on sanaton kertomus.
Painting is a story without words.
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HAIHATUSKOKOELMAT ALUEELLA JA FANTASIASSA
HAIHATUS COLLECTION IN THE AREA AND FANTASIA

TAITEILIJAT | ARTISTS
Raimo Auvinen
Heikki ”Morgan” Hämäläinen
Johanna Juvonen & Biagio Rosa
Harald Karsten
Reino Koskinen
Virpi Lehto
Outi Markkanen
Randall Mossman
Kari Niskanen
Vesa Väänänen
250 – 700 €
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