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Taiteiden kesä
oli lahja

Konstens sommar
var en gåva

The Summer of Arts
was a gift

Koronan vuoksi moni suomalainen jäi vaille
taide-elämyksiä. Siksi Suomen kulttuurirahasto SKR halusi tarjota ihmisille kohtaamisia
taiteilijoiden kanssa: taidelahjoja. Painotimme
kohtaamisen syvyyttä. Taiteilijoiden ei tarvinnut
etsiä suurinta mahdollisinta yleisöä, vaan syytä
antaa juuri tämä teos juuri näille ihmisille.
Syntyi teoksia ja kohtaamisia, joilla oli tarkoitus:
kiitollisuutta, antamisen halua.

På grund av coronan var det mången finländare
som blev utan några konstupplevelser. Därför
ville Finska kulturfonden SKR erbjuda människor möten med konstnärer: konstgåvor. Vi betonade djupet i mötena. Konstnärerna behövde inte
söka den största möjliga publiken, utan snarare
en orsak att ge ett visst verk till just vissa människor. Det uppstod verk och möten som hade ett
syfte: tacksamhet och en vilja att ge.

Mukaan valittiin vastavalmistuneita taiteilijoita, sillä heidän työmarkkinatilanteensa on
ollut koronan vuoksi erityisen raastava. Koska
halusimme huomioida kaikki eri taiteenalat,
annamme tässä kirjassa tilan myös nuorille
runoilijoille. Runot tilattiin yhteistyössä Nuoren
Voiman Liiton kanssa. Kaikkinensa Taiteiden
kesä tarjosi työtilaisuuden 118 taiteilijalle ja teoksia nähtiin kaikilla 17 SKR:n maakuntarahaston
alueella.

Med valdes nyexaminerade konstnärer, eftersom deras ställning på arbetsmarknaden har
varit särskilt påfrestande på grund av coronan.
Eftersom vi ville uppmärksamma alla konstarter,
ger vi i den här boken även utrymme för unga
poeter. Dikterna beställdes i samarbete med Nuoren Voiman Liitto. Sammanlagt erbjöd Konstens
sommar ett arbetstillfälle för 118 konstnärer, och
verk presenterades inom SKR:s alla 17 landskapsfonders områden.

Due to Corona, many Finns were left without
the ability to experience art. On that account,
the Finnish Cultural Foundation SKR wanted
to grant people encounters with artists: art gifts.
We emphasized the depth of the encounter.
The artists were not required to find the largest
possible audience. Rather, the reason to give their
gift to specific people was highlighted. Thus, the
artworks and encounters bore meaning: gratitude and the will to give.

Rosa Meriläinen
KULTA ry:n pääsihteeri

Rosa Meriläinen
Generalsekreterare för KULTA rf

Recently graduated artists were selected after the
pandemic affected their employability in an excruciating manner. As we wanted to pay attention
to all artistic practices, this book also gives space
to young poets. The poetry was commissioned in
co-operation with Nuoren Voiman Liitto. Altogether, the Summer of Arts employed 118 artists
and their works were displayed in all of SKR’s 17
regional fund districts.
Rosa Meriläinen
Secretary General of KULTA ry
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Terhi
Adler

Whatever-näyttely on laboratorio tilalliselle sarjakuvalle, joka testailee uuden taidemuodon mahdollisuuksia.
Tilallinen sarjakuva on sarjakuvan, veistostaiteen ja
installaation hybridi, joka täytyy kokea paikan päällä.
Olisiko mahdollista saavuttaa tilassa sama immersion
taso kuin sarjakuvakirjaa lukiessa? Millaista olisi astua
osaksi sarjakuvaa? Olisiko sarjakuvan mahdollista olla
interaktiivinen?
Whatever kertoo kolmikymppisestä Tytöstä, joka elää
parhaan kaverinsa Kissan ja terapeutti-Kasvinsa kanssa
kämppiksinä, ja yrittää selviytyä tylsästä mutta kaoottisesta elämästään deittiäppien, pätkätöiden ja parantavien kristallien kanssa. Hahmot ovat tällä kertaa
jumittuneet outoihin, ennenkokemattomiin tiloihin.
Näyttely järjestettiin Kanneltalossa, Helsingissä.

Terhi Adler (s.1989)
on poikkitaiteellinen
graafikko, kuvittaja
ja luova generalisti,
joka tekee myös sarjakuvaa sekä animaatiota. Hän on yhtä
lailla kiinnostunut
keramiikasta, videotaiteesta ja komiikasta.
Adler on valmistunut
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulusta taiteen
maisteriksi. Whatever-näyttely on hänen
opinnäytetyönsä taiteellisen tutkimuksen
osuus.

Terhi Adler (b.1989) is
a cross-disciplinary
graphic designer,
illustrator and creative generalist who
also makes comics
and animation. She is
interested in ceramics,
video art and comedy,
too. Adler recently
graduated from Aalto
University School of
Arts, Design and Architecture as a Master
of Arts. The Whatever
exhibition was the
artistic research of
her thesis.
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Whatever is an exhibition and laboratory for spatial
comics, testing this new art form’s possibilities.
Spatial comics is a hybrid between sculpture, installation and comics, which has to be experienced on the
spot, in real life. Could it be possible to reach a similar
level of immersion as when reading a comic book?
What would it be like to step into and be a part of a
comic? Could comics be interactive?
Whatever tells the story of thirty-year-old Girl who
is living with her roommates, her best friend Cat and
therapist Plant. She is trying to survive her chaotic yet
boring life filled with dating apps, odd jobs, and healing
crystals. This time, the characters are stuck in some
weird, unforeseen circumstances. The exhibition was
held in Kanneltalo, Helsinki.

WHATEVER –
Tilallista sarjakuvaa (2020)
paperimassaveistokset,
animaatio, sekatekniikka ym.
WHATEVER –
Spatial Sequential Art (2020)
papier mâché sculptures,
animation, mixed techniques,
etc.
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Meerika
Ahlqvist

Meerika Ahlqvist
(s.1989) työskentelee sekä asuu tällä
hetkellä Helsingissä.
Hän on valmistunut
Tampereen ammattikorkeakoulusta musiikkiteatterin linjalta
muusikoksi vuonna 2017
sekä Metropolia AMK:sta
musiikkipedagogiksi
vuonna 2021. Ahlqvist
työskentelee muusikkona, säveltäjänä,
sanoittajana, laulajana, laulunopettajana
ja musikaaliartistina.
Meerika Ahlqvist
(b.1989) currently
works and lives in
Helsinki. She graduated
from Tampere University
of Applied Sciences
Musical Theater program
as a musician in 2017
and from Metropolia
University of Applied
Sciences as a Music
Pedagogue in 2021.
Ahlqvist works as a
musician, composer,
lyricist, singer, vocal
teacher and musical
performer.

KOTINI NYT (2021)
Neljä sävellystä
MY PRESENT HOME (2021)
Four compositions

Kotini nyt koostuu neljästä lyhyestä kappaleesta, jotka
on sävelletty keravalaisen hoivakoti Vomman asukkaiden kertomien tarinoiden pohjalta. Tarinat liittyvät
jollakin tavalla Keravaan, mistä myös säveltäjä Meerika
Ahlqvist on kotoisin. Teoksessa asukkaan kertomus ja
taiteilijan tulkinnat, reaktiot ja vastaukset kommunikoivat keskenään. Esitystallenne, joka on kuvattu
Hirvensalmella Ahlqvistin perheen kesämökillä, on
katsottavissa YouTubessa.

My Present Home consists of four short songs, based on
stories told by residents of the nursing home Vomma in
Kerava. All the stories are somehow related to Kerava,
which is also composer Meerika Ahlqvist’s hometown.
The work allows for the resident’s story and the artist’s
interpretations, reactions, and responses to communicate. A video documentation of the songs, shot at
Ahlqvist’s family cabin in Hirvensalmi, is available on
YouTube.

Tatu Ahola (s.1991,
Haapavesi) valmistui
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta musiikin
maisteriksi vuonna 2020
pääinstrumenttinaan
sello. Hän asuu Helsingissä ja työskentelee
freelancerina Suomessa
ja ulkomailla.

Tatu
Ahola
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Tatu Ahola (b.1991 in
Haapavesi) graduated
from the Sibelius Academy of the University
of the Arts Helsinki
with a Master’s of
Music, majoring in
cello. Ahola lives in
Helsinki and works as a
freelancer in Finland
and abroad.

PYHÄ BACH / HULLU SAKARI
(2021)
Sooloresitaali sellolla, kolme
konserttia
HOLY BACH / MAD SAKARI
(2021)
Solo recital for the cello, three
concerts

Konserteissa kuultiin osia Johann Sebastian Bachin
soolosellosarjoista yhdistettynä pohjoismaiseen kansanmusiikkiin. Tarkoituksena oli tuoda esiin kahden
eri musiikkityylin yhteneväisyyksiä esimerkiksi korostamalla Bachin musiikille tyypillistä tanssillisuutta
ja toisaalta sovittamalla sellolle kansanlauluja tai
melodioita, jotka ovat toimineet inspiraationa useille
eri taidemusiikin säveltäjille. Konsertit järjestettiin
Haapavedellä, Pohjois-Pohjanmaalla.

The concerts included parts of Johann Sebastian Bach’s
Cello Suites combined with Nordic folk music. Ahola’s
intention was to introduce similarities between two
distinct music genres, emphasizing the danceability of
Bach’s music on the one hand, and transcribing folk
melodies for the cello on the other to exhibit how they
inspired multiple classical composers. The concerts
were held in Haapavesi, in the Pohjois-Pohjanmaa
region of Finland.
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Aura
Antikainen

Aura Antikainen
(s.1997, Suomi) asuu
ja työskentelee Kasselissa, Saksassa.
Hän valmistui vuonna
2020 tanssijaksi SOZO
visions in motion
-ammattikoulusta ja
työskentelee liikkeen
sekä performanssitaiteen parissa.

Aura Antikainen (b.1997
in Finland) lives and
works in Kassel, Germany. She graduated
in 2020 from the SOZO
- Visions in Motion
Contemporary Dance program and works in the
fields of movement and
performance art.

13

I. Aaltonen

AUTIO (2021)
Soolotanssiteos
AUTIO (2021)
Solo dance performance

Autio on liikkeellinen tutkielma rajoitusten ja raamien
kehollisista tuntemuksista sekä niiden tuomasta
vastuusta ja vapaudesta. Se tutkii, miten kehollinen
olemus ja liike vaikuttuvat, muuntuvat ja suuntautuvat
suhteessa yksilön vapauteen ja kollektiivisiin rajoituksiin. Teos esitettiin Makasiinimuseossa, Padasjoella.

Autio is a kinetic exploration of the bodily sensations,
responsibility and freedom brought by limitations
and frames. The piece explores how embodied being
and movement are affected, transformed and oriented
in relation to individual freedom and collective
restrictions. The piece was performed in the Padasjoki
Museum of Agriculture.

14

Aukusti
Arjas

Aukusti Arjas (s.1998,
Jyväskylä) asuu, opiskelee ja työskentelee
Helsingissä.Hän valmistui musiikin kandidaatiksi Taideyliopiston
Sibelius-Akatemiasta
kesällä 2021 pääaineenaan musiikkikasvatus,
ja on sittemmin jatkanut maisteriopintojaan
musiikkikasvatuksen
sekä pop/rock-sävellyksen ja -tuotannon
parissa.

Aukusti Arjas (b.1998
in Jyväskylä) lives,
studies, and works in
Helsinki. In the summer
of 2021, he graduated
with a Bachelor’s in
Music from the Sibelius Academy of the
University of the Arts
Helsinki and has since
started his Master’s
studies in music education and pop/rock songwriting and production.
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Anna-Maria Viksten

MUSIIKKITUOKIOITA
LUONNON ÄÄRELLÄ (2021)
Sooloesityksiä klassiselle
kitaralle

Projektissa Musiikkituokioita luonnon äärellä Aukusti
Arjas soitti kitaraa kolmella luontoalueella Helsingissä:
Kuusiluodolla ja Uutelan Särkkäniemessä Arjas esitti
lyhyitä kappaleita yksittäisille kuuntelijoille, kun taas
kulttuurikeskus Sofian pihalla hän soitti yhden pidemmän konsertin. Projektin tavoite oli viedä musiikkia
sille vieraampiin ympäristöihin ja ottaa luonnon luomat äänet kitaramusiikin tueksi.

In the project Musical Moments in Nature, Aukusti
Arjas played guitar in three different nature areas in
Helsinki: in Kuusiluoto and Särkkäniemi, Arjas performed short pieces for individual listeners, and in the
surroundings of Cultural Center Sofia he played one
concert. The project aimed at bringing music to rather
unprecedented places and to have the environments’
sounds compliment the guitar music.

MUSICAL MOMENTS IN
NATURE (2021)
Solo performances for the
classical guitar
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Sara
Blosseville

Sara Blosseville
(s.1994, Normandia,
Ranska) valmistui
Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna
2021. Hän työskentelee pääsääntöisesti
veistosten, kuvien
ja kustannustoiminnan
parissa.

Sara Blosseville
(b.1994 in Normandy,
France) graduated from
the Academy of Fine
Arts of the University
of the Arts Helsinki
in 2021. They work
mainly with sculptures,
images, and publishing.
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SUSIRAJAN TAKANA (2021)
A series of ephemeral
sculptures
SUSIRAJAN TAKANA (2021)
Hetkellisten veistosten sarja

Susirajan takana is a series of sculptures you could spot
in the woods of Vantaa during summer 2021. The sculptures were made with compostable, comestible and/or
durable materials, such as sugar paste, bee’s wax, fluff,
clay, hay, metal, string, and wood. They were made
with a thought for different inhabitants passing by, like
human walkers, but also birds and ants.

Susirajan takana on veistossarja, joka oli nähtävillä
Vantaan metsissä kesän 2021 aikana. Veistokset oli tehty
hajoavista, syötävistä ja/tai kestävistä materiaaleista,
kuten sokerimassasta, mehiläisvahasta, untuvasta,
savesta, heinästä, metallista, narusta ja puusta. Ne
tehtiin ajatellen erilaisia ohikulkijoita, niin ihmiskävelijöitä kuin lintuja ja muurahaisiakin.

18

Anniina
Dyster
Laura
Torkkel

Anniina Dyster on
tanssitaiteilija
Itä-Suomesta. Hän on
kiinnostunut improvisaatiosta, ajattelusta sekä tilojen ja
tilanteiden luomisesta
liikkeelle ja kohtaamisille. Tällä hetkellä
hän vaikuttaa Tanssivan
Susirajan hallituksessa
ja työstää omaa praktiikkaansa.
Laura Torkkel on Turun
AMK:n Taideakatemiasta
valmistunut ohjaaja ja
esiintyjä. Taiteentekijänä häntä kiinnostavat
monitaiteellisuus ja
osallistavuus. Lähellä
sydäntä on myös utopistiseen tulevaisuuteen
tähtäävä taiteellinen
työskentely eri kohderyhmien kanssa.

Näky on poikkitaiteellinen, unelmointia tutkiva tanssiteos. Se on intuitiivisesti itseään kuljettava prosessi,
joka kysymysten avulla käsittelee unelmointia eri
positioista.
Mistä ihmiset unelmoivat 500 vuoden päästä? Mistä
haaveilit aamulla?
Teoksen lähtökohtana on kokemuksellisuus ja improvisaatio, joita lähestytään liikkeen ja äänen keinoin.
Näky on inspiroitunut tiloista, mahdollisuuksista sekä
yksilön kyvykkyydestä mukautua aikaan ja paikkaan.
Sitä esitettiin elokuussa 2021 Lauttasaaren rantapuistossa Helsingissä.

Anniina Dyster is
a dance artist from
eastern Finland. She is
intrigued by improvisation, contemplation and
providing spaces and
occasions for movement
and encounters. Currently, Dyster operates
on the board of Tanssiva Susiraja and works
on her praxis.
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Laura Torkkel is a
director and performer
who has graduated from
the Turku University
of Applied Sciences
Arts Academy. She is
interested in interdisciplinary and participatory art. Practices
targeting utopian
futures and diverse
audiences are also
close to her heart.

Vision is an interdisciplinary dance performance exploring reverie. It is an intuitively advancing process that
addresses dreaming from multiple perspectives.
What will people dream of in 500 years? And what did
you fantasize about this morning?
The piece is based on corporeal and aural experientiality and improvisation. Vision is inspired by spaces,
possibilities and the individual’s capabilities to adapt
to space and time. It was performed in the Lauttasaari
shore park in August 2021.

NÄKY (2021)
Tanssiteos
VISION (2021)
Dance performance
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Rag
Elnyg

Rag Elnyg (s.1993) valmistui Taideyliopiston
Kuvataideakatemiasta
kuvanveistäjäksi ja
työskentelee Helsingissä kuvataiteen ja
esitystaiteen välimaastossa.

Rag Elnyg (b.1993)
graduated from the
Academy of Fine Arts
of the University of
the Arts Helsinki as a
sculptor and works in
Helsinki at the crossroads of fine arts and
performing arts.

Juan Carlos Entrambasaguas (s.1995, Cadiz)
kuuluu nuoreen saksofonistisukupolveen,
jota kiehtoo klassinen
ja nykymusiikki. Hän
valmistui hiljattain
musiikin maisteriksi
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta,
Joonatan Rautiolan
opetuksesta.

TraPPed [over] icE (2021)
Videoteos YouTubessa

ESPANJASTA SUOMEN
SUVEEN (2021)
Klassinen saksofonikonsertti

TraPPed [over] icE (2021)
Video work on YouTube

Videon tarina kertoo maalla jumissa olevasta myyttisestä hahmosta, joka on ylävartaloltaan ihminen ja alavartaloltaan miekkavalas. Kun ihminen putoaa jäihin,
hän kokee olevansa jumissa. Niin ikään teos kuvastaa
turvallisuuden ja jumissa olemisen erilaisia olomuotoja,
jotka ovat riippuvaisia yksilön näkemyksistä ja elämäntyylistä. Nämä aiheet ovat erityisen olennaisia juuri
ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin aikana.

The video’s story weaves around the way a Killer
Whale-merperson, that is, a mythological creature
with a human upper half and a piscine lower half, feels
trapped out of ice. As human beings usually feel trapped when getting stuck in ice, it addresses the various
ways of feeling safe and feeling stuck, depending on
the individual’s views and lifestyle. These topics seem
particularly relevant during a time of climate change
and ecological crisis.

Juan Carlos Entrambasaguas (b.1995 in Cadiz)
belongs to a group
of young saxophonists
interested in classical
and contemporary music.
He has recently graduated from the Master’s
program in classical
saxophone performance
at the Sibelius Academy
of the University of
the Arts Helsinki with
Joonatan Rautiola as
his main teacher.

Juan Carlos
Entrambasaguas
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FROM SPAIN TO FINNISH
SUMMER (2021)
Classical saxophone
performance

Konsertin nimi viittaa esityksen sisältöön: Espanjalaiset
säveltäjät kuten Falla, Granados, Albeniz ja Iturralde
kohtaavat Jean Sibeliuksen, luoden monivärisen ja
-rytmisen kokonaisuuden. Taiteilijan kumppani, Milan
Heiskanen, säesti häntä erinomaisella kosketinsoittosuorituksella. Konsertti esitettiin yksityisasunnossa
Helsingissä.

The title of the concert refers to the main idea of the
performance: Spanish music, as the main theme, in
dialogue with pieces by the Finnish composer Jean
Sibelius. Composers such as Falla, Granados, Albeniz
and Iturralde set up the rhythms and the Spanish
sounds, making a concert with a range of colors. The
artist’s partner, Milan Heiskanen, accompanied him
on keyboards with an extraordinary performance.
The performance took place in a private residence in
Helsinki.
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Christa
Friberg

Elämän langat on tekstiiliteos, joka toteutettiin yhteistyössä kahden pietarsaarelaisen senioriryhmän kanssa,
joista toinen oli suomen- ja toinen ruotsinkielinen.
Teos pohjautui viikottaisiin ryhmätapaamisiin, joiden
aikana osallistujat saivat kertoa syntymäpaikkakuntansa sekä muut paikat, joissa ovat asuneet. Näiden
kertomusten perusteella työhön muodostui seuraavilla
tapaamiskerroilla jokaisen osallistujan ”elämän langat”
kartalle, kertoen muuttoreitit paikkakuntien välillä.
Teos sisältää kirjontana myös tapaamisten aikana esille
tulleita muistoja lapsuudesta, nuoruudesta, työelämästä ja nykyhetkestä. Valmiille työlle löytyi paikka
Hermantalon aulasta, jossa se muistuttaa ja ilahduttaa
ryhmäläisiä myös yhteisten tapaamisten jälkeen.

Christa Friberg
(s.1980, Vantaa)
asuu ja työskentelee
Pietarsaaressa. Hän
valmistui vuonna 2021
Yrkeshögskolan Noviasta
kuvataiteilijaksi ja
työstää käsitöiden ja
kierrätysmateriaalien
kautta aiheita kuten
sukupolvien perintö,
muistot ja traditiot.

Christa Friberg (b.1980
in Vantaa) lives and
works in Pietarsaari.
She graduated as a
visual artist from
Novia University of
Applied Sciences and
works with handicrafts
and recyclable materials, approaching themes
such as generational
heritage, memories and
traditions.

Lifelines is a textile work, executed in collaboration
with a Finnish-speaking and a Swedish-speaking senior
group in Pietarsaari. The work is based on weekly
group meetings in which participants, starting from
their birthplace, went through their life’s residences,
creating their own “lifelines” on a map.
The work also consists of embroideries based on
memories from the participants’ childhoods, working
life, and recent occurrences. The completed tapestry
is on display in the Hermantalo lobby, reminding the
participants of their delightful gatherings.
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ELÄMÄN LANGAT (2021)
Kirjonta ja ompelu,
40 x 70 cm
LIFELINES (2021)
Embroidery and needlework,
40 x 70 cm
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Sanni
Granqvist

Sanni Granqvist
(s.1996, Lappeenranta)
asuu Espoossa ja on
valmistunut Lahden
Salpauksen sirkusartistikoulutuksesta 2021
päälajinaan käsilläseisonta.

Sara Grotenfelt
(s.1992, Helsinki) on
esiintyjä ja koreografi, joka tutkii
taiteessaan tunteiden
ja affektien liikkeitä
koreografisessa tapahtumassa.

Sara Grotenfelt (b.1992
in Helsinki) is a
performer and choreographer who explores
emotional and affective
movements in the choreographic happening.

Sara
Grotenfelt
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Sanni Granqvist (b.1996
in Lappeenranta) lives
in Espoo and graduated from the Salpaus
Circus Artist Training
in 2021, majoring in
Handstand.

Wicked Game toi sirkustaidetta keskelle lasten arkea
Orimattilassa. Käsilläseisontanumero esitettiin Kotimetsän päiväkodissa sekä Vuorenmäen koululla. Koronan aikana taide-elämyksiä on ollut niukasti tarjolla
lapsille, jotka eivät aikuisten tavoin voi oma-aloitteisesti hakeutua esimerkiksi internetin tarjonnan pariin.
Lasten innostus sirkustaiteen äärellä loi teokselle
merkityksen. Wicked Game -kappaleesta käytettiin
teoksessa tunnelmallista instrumentaaliversiota. Kokonaisuuteen koululla kuuluivat myös sirkustyöpajat.

WICKED GAME (2021)
Käsilläseisontanumero

IHON ALLA LIHA
Soolotanssiteos

WICKED GAME (2021)
Handstand performance

FLESH UNDER THE SKIN
Solo dance performance

Wicked Game brought a circus performance into the
midst of an ordinary weekday in Orimattila. The handstand piece was performed in Kotimetsä kindergarten
and the Vuorenmäki school. During the pandemic,
experiencing art has been especially scarce for children
who, unlike adults, cannot independently browse the
internet. The enthusiasm of the children gave meaning
to the piece that was created around an instrumental
version of the song ”Wicked Game”. Beside the performance, a circus workshop was arranged for the school
children.

Ihon alla liha on sooloesitys, joka esitettiin Thalia-säätiön pihamaalla Helsingin Munkkiniemessä. Se koostui
toisteisista akteista ja asennoista, joiden lähtökohtana
oli mielihyvän tunne. Juhlateemaisten objektien (ilmapallo, hattu, käärmepilli ja viitta) avulla teos tutki mielihyvän ja ahdistuksen suhdetta milleniaalin kehossa.

Flesh Under The Skin is a solo piece performed in the
courtyard of the Thalia Foundation in Munkkiniemi,
Helsinki. It consisted of repetitive acts and postures
exploring pleasure. Through festively-themed objects
(a balloon, hat, party whistle and cape), the performance experimented with the connection between
pleasure and anxiety in a millennial’s body.
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Osmo
Hakosalo

Osmo Hakosalo (s.1973)
on oululainen kansanmuusikko, yhteisömuusikko, tuottaja ja
musiikkipedagogi. Hän
on keskittynyt työssään
pääasiassa osallistaviin taideprojekteihin
sekä kansanmusiikin ja
-tanssin tunnettavuuden
nostamiseen.
Osmo Hakosalo (b.1973)
is an Oulu-based folk
and community musician,
producer and music
pedagogue. In his work,
he is mainly focused on
participatory art projects and raising public
awareness on folk music
and dance.

PELIMANNI
PALVELUTALOSSA (2021)
Konserttisarja
SPELMAN IN THE
NURSING HOME (2021)
Concert series

Pelimanni palvelutalossa on ekologinen, polkupyörällä
toteutettu, osallistavien ja paikallisperinteeseen nojaavien konserttien sarja Oulun alueen palvelutaloissa.
Kesän 2021 aikana yhteensä 15 konsertissa alueen
ikäihmiset tutustuivat paikallisten pelimannien ohjelmistoon ja erilaisiin perinnesoittimiin sekä kuulivat
toisaalta myös tuttuja, ikivihreitä kansanmusiikin
klassikoita Konsta Jylhästä Kreeta Haapasaloon.

Spelman in The Nursing Home is an ecological and
participatory set of concerts that toured nursing homes
in the Oulu area by bike, taking inspiration from local
heritage. During the summer of 2021, a total of 15
concerts introduced the area’s elderly people to local
spelmen’s repertoires and instruments, but also folk
music classics, such as Konsta Jylhä and Kreeta Haapasalo, were performed.

Onerva Hannula (s.1993)
on helsinkiläinen
näytelmäkirjailija,
ohjaaja ja dramaturgi.
Hän on valmistunut
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian ja näytelmän
kirjoittamisen koulutusohjelmasta vuonna
2021. Hannula työskentelee laajasti teatterin ja tanssin parissa
sekä audiovisuaalisella
kentällä.

Onerva Hannula (b.1993)
is a Helsinki-based
playwright, director
and dramaturge. In
2021, Hannula graduated
from the Theatre Academy of the University
of the Arts Helsinki
with a Master’s degree
in Dramaturgy and Playwriting. Hannula works
broadly with theater,
dance, and audiovisuals.

Onerva
Hannula
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OFELIA (2021) Poikkitaiteellinen musiikkivideo (3:56 min)
OFELIA (2021) Interdisciplinary
music video (3:56 min)

Ofelia on sooloteos, joka yhdistelee rap-musiikkia,
spoken wordia ja videoinstallaatiota feministisellä
näkökulmalla. Teos ottaa lähtökohdakseen Shakespearen Hamlet -näytelmän kuuluisan naisuhrin Ofelian ja
pyrkii antamaan tälle oman, itsenäisen äänen. Ofelia sai
ensiesityksensä hyödyntäen liveperformanssia UrbanApa x Ateneum -festivaalilla lokakuussa 2021.

Ofelia is a solo piece, combining rap music, spoken
word and video installation from a feminist viewpoint.
It is based on the famous female victim of Shakespeare’s Hamlet, Ophelia, aiming to give her a personal,
independent voice. Ofelia premiered at the UrbanApa
x Ateneum Festival in October 2021, using elements of
live performance.

28

Arttu
Hartikainen

Arttu Hartikainen
(s.1988) syntyi sekä
asuu ja työskentelee
Vantaalla. Hän valmistui taidemaalariksi
Vapaasta Taidekoulusta
vuonna 2021 ja työskentelee maalaustaiteen ja
piirtämisen parissa.

Arttu Hartikainen
(b.1988) was born in
Vantaa, where he still
lives and works. He
graduated as a painter
from the Free Art
School in 2021 and
works with painting and
drawing.
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KESÄLAITUMILLA (2021)
Kuvataidenäyttely

Kesälaitumilla-näyttely koostui kymmenestä kesän 2021
aikana tehdystä maalauksesta. Teokset syntyivät kesän
kokemusten, kommervenkkien ja niistä syntyneiden
ajatusten pohjalta ja olivat esillä Tikkurilan kirjastopuistossa elokuun lopussa.

Summer Pastures is an exhibition composed of ten paintings produced during the summer of 2021. The pieces
arose from summer experiences, coincidences, and
thoughts. They were displayed at the Tikkurila Library
Park in the end of August.

Hartikainen koki, että mahdollisuudet nähdä maalaustaidetta Itä-Vantaalla ovat varsin heikot. Siksi näyttely
tuotiin suosittuun puistoon, jossa se tavoitti matalalla
kynnyksellä mahdollisimman paljon ihmisiä, myös
väkeä, joka ei eksy gallerioihin ja museoihin.

Hartikainen felt that Eastern Vantaa lacked possibilities
to experience visual arts, which is why the exhibition
was brought to a popular park. There, the pieces
reached as big of an audience as possible, including
people who would not usually find their way to galleries and museums.

SUMMER PASTURES (2021)
Visual arts exhibition
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Punit
J. Hiremath

Punit J. Hiremath
(s.1991, Intia) valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta
pääaineenaan New Media
Design and Production.
Hän on suorittanut
kandidaatin tutkinnon
Communication Design
-koulutusohjelmasta
Symbiosis Institute of
Design -yliopistossa,
Intiassa. Hiremath
työskentelee Helsingissä kuvittajana,
taiteilijana sekä uuden
median ja graafisen
suunnittelun parissa.

Punit J. Hiremath
(b.1991 in India)
graduated as a Master
of Arts from Aalto University School of Arts,
Design and Architecture, majoring in New
Media Design and Production. He completed
his bachelors in Communication Design at the
Symbiosis Institute of
Design, India. Hiremath
works in Helsinki as
a New Media & Graphic
Designer, Illustrator
and Artist.

Lisätyn todellisuuden muraali tutkii sekä muraalin että
lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia laajan kertomuksen luomiseen. Teos on monitaiteellinen, immersiivinen kohtaaminen, joka luo eräänlaisen väliintulon,
visuaalisen ja kokemuksellisen helpotuksen kiireiseen
kaupunkikuvaan.

The Augmented Reality Mural explores the agency
of murals and augmented reality as a means to create
extended storytelling narrative. The transmedia culmination is an immersive, deep breathing intervention
that provides visual and experimental relief in a busy,
breakneck cityscape.

Kalevalaan pohjautuva muraali esittää suomalaisen
eläimistön ja kasviston ympäröimää muinaista metsän
jumala Tapiota. Muraali kuvastaa ihmisen perimmäistä
luontosuhdetta. Lisätyn todellisuuden keinot herättelevät teoksen kokijan luontosuhdetta kiinnittämällä
hänen huomionsa tietoiseen hengitykseen.

Inspired by the Kalevala, the epic poetry collection
from Karelian and Finnish oral folklore mythology, the
mural is a fluid, interwoven representation of Finnish
flora and fauna, with an overarching face form of
Tapio, the forest god in Finnish mythology. The mural
was created as a depiction of man’s innate connection
to nature. The augmented reality experience re-establishes the connection of human and nature by focusing
on the mindful act of breathing.
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BREATHE IN, BREATHE OUT
(2020)
Augmented Reality Mural,
6 x 4,5 m, Opastinsilta 8,
Pasila
BREATHE IN, BREATHE OUT
(2020)
Lisätyn todellisuuden muraali,
6 x 4,5 m, Opastinsilta 8,
Pasila
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Jenni
Honkamaa

Vierekkäin on dokumentaarinen tanssielokuva koiran
ja ihmisen välisestä erityisestä yhteydestä. Kuka on
kenenkin paras kaveri, koira ihmisen vai ihminen
koiran? Vuosien saatossa kahden olennon välinen suhde
on muovaantunut erityisen tiiviiksi. Hakeudumme
toistemme lähelle, tarvitsemme toisiamme. Teoksessa
tutkitaan tätä suhdetta riisuen siitä tarpeettoman
kontrollin ja vallan. Se pyrkii olemaan läsnä toiselle ja
sitä kautta kytköksellemme luontoon. Tanssielokuva
luotiin lahjana Turun yliopistollisen keskussairaalan
henkilökunnalle ja potilaille, tuoden rauhaa elämän
hektisyyteen ja vaikeisiin hetkiin. Siinä esiintyy Honkamaan lisäksi Olavi Reporanka, ja sen musiikin on
säveltänyt Hannu Karjalainen.

Jenni Honkamaa (s.1996)
valmistui tanssinopettajaksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna
2019 sekä tanssijaksi
Outokummun tanssin
koulutuksesta 2021. Hän
työskentelee Turussa
tanssin ja esittävän
taiteen parissa.

Jenni Honkamaa (b.1996)
graduated as a dance
teacher from Turku
University of Applied
Sciences in 2019 and as
a dancer from the Outokumpu dance program.
Honkamaa works in Turku
in the fields of dance
and performing arts.

Side by Side is a documentary dance film based on the
special relationship between dog and human. Who is
whose best friend? Over the years, these two creatures
have created an extremely tight connection. We gravitate towards and need each other. The work examines
this bond, stripping away unnecessary control and
authority. It aims at being present for the other and
our unity with nature. The dance film was created as
a present for the Turku University Hospital’s staff and
patients, bringing peacefulness into life’s hectic and
challenging moments. Along with Honkamaa, Olavi
Reporanka performs in the piece. Its music was composed by Hannu Karjalainen.
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VIEREKKÄIN (2021)
Dokumentaarinen tanssielokuva,
julkaistu Vimeossa
SIDE BY SIDE (2021)
Documentary dance film,
released on Vimeo
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Minjee
Hwang-Kim

Minjee Hwang Kim
(b.1991, Soul) valmistui Taideyliopiston
Kuvataideakatemiasta ja
työskentelee Helsingissä. Hän työskentelee
ennen kaikkea kuvataiteen parissa ja on
erityisen kiinnostunut
sijoittamaan yksilön
itseään suurempiin
rakenteisiin.

Minjee Hwang Kim
(b.1991 in Seoul)
graduated from the
Academy of Fine Arts
of the University of
the Arts Helsinki and
works in Helsinki. She
works in the fields of
visual art, with a keen
interest in placing an
individual in a bigger
structure.
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Shia Conlon

PAREMPIA PÄIVIÄ (2021)
Installaatio: kangas, hiusväri,
valkaisuaine, lanka, siima
BETTER DAYS (2021)
Installation: fabric, dye, bleach,
wire, and fishing line

Koinobori on japanilainen, karpin muotoinen tuulipussi,
jota pidetään esillä lastenpäivänä, Tango no sekku.

Koinobori is a Japanese carp-shaped windsock for Tango
no sekku, Children’s Day.

Kimin asuinalueella asuu paljon maahanmuuttajalapsia. Hiljattain hän sai viestin isännöitsijältä, jonka
mukaan lapset aiheuttavat ongelmia pelaamalla pallopelejä ja tuhoamalla istutuksia. Viestissä kehotetaan
olemaan yhteydessä lastensuojeluun, ei lasten huoltajiin. Mutta miksi? Siksikö, että kyseessä on maahanmuuttajien asuttama alue? PAREMPIA PÄIVIÄ on tehty
kunnioittaen kaikkia lapsia.

In Kim’s neighborhood, there are many immigrant
children. Recently, she received a notice from the
deputy landlord, stating that the children are causing
problems such as by kicking balls and destroying plants.
It is advised to contact the child welfare service instead
of informing the children’s guardians. Why? Because
this is an immigrant neighborhood? BETTER DAYS is
for all children.
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Jonna
Hyttinen

Mustelmia-teoksen lähtökohtina olivat virheet ja
sattuma sekä sanapari mustelmia-muistelmia. Teos
on paperipinoa muistuttava kirja, jonka kukin sivu on
valokopio edellisestä sivusta. Kopioinnin seurauksena
ensimmäisen sivun teksti ”Muistelmia” katoaa ja
jäljelle jää vain alati muuttuvia mustetahroja. Teoksen
nimi viittaa muun muassa näihin mustetahroihin,
muistelmien ikävään luontoon ja teoksen mahdolliseen
hajoamiseen toistuvan selailun seurauksena. Teos on
lahjoitettu Tohmajärven kirjastolle.

Jonna Hyttinen (s.1997,
Värtsilä) on valmistunut LAB-ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2020.
Hyttinen asuu Värtsilässä ja työskentelee
kuvataiteen ja käsitetaiteen parissa.

Jonna Hyttinen (b.1997
in Värtsilä) graduated
from LAB University of
Applied Sciences as a
visual artist in 2020.
Hyttinen lives in Värtsilä and works in the
fields of visual and
conceptual art.

Aarni Häkkinen (s.1997,
Oulu) on suomalainen
säveltäjä, sovittaja,
pasunisti ja kapellimestari. Hän on
valmistunut muusikoksi
Metropolia AMK:sta ja
on lisäksi täydentänyt
opintojaan mm. Sveitsissä sekä Yhdysvalloissa.

MUSTELMIA (2020)
Tuloste, noin 499 valokopiota,
21 x 30 x 8 cm

TURNING TIDES (2021)
Sävellys kahdeksalle
pasuunalle, video (5:25 min)

MUSTELMIA (2020)
Printout, circa 499 copies,
21 x 30 x 8 cm

TURNING TIDES (2021)
Composition for eight
trombones, video (5:25 min)

The starting points of the work Mustelmia were mistakes and coincidences, as well as the words mustelmia
(bruises) and muistelmia (memoirs). The work is a
book resembling a stack of paper, each page a copy of
the previous page. As a result, the word muistelmia on
the first page, disappears, turning into ever-changing
ink stains. The name Mustelmia refers to these ink
stains, bad memories and the possible decomposition
of the work as a result of repeated browsing. The work
has been donated to Tohmajärvi Library.

Aarni Häkkinen (b.1997
in Oulu) is a Finnish
composer, arranger,
trombone player and
conductor. He holds
a bachelor’s degree
in Performing Arts
(music) from Metropolia
University of Applied
Sciences and has, in
addition, studied music
in Switzerland and the
USA.

Turning Tides on kahdeksalle pasuunalle sävelletty
teos, joka ammentaa Häkkisen laajasta musiikillisesta
historiasta ja hänen rakkaudestaan instrumenttiaan
kohtaan. Videolla Häkkinen soittaa itse jokaisen kahdeksasta pasuunaosuudesta. Sävellys haastaa soittajan
monipuolisesti, mutta lopulta kaiken keskiössä on
musiikillinen kokonaisuus, jota videoversiossa täydentävät improvisoidut soolot. Teoksen tavoitteena on pyrkiä nostamaan pasuunan profiilia sekä solistisena että
yhteissoitollisena instrumenttina ja kannustaa uusia
soittajia sen pariin – pasuuna ja puhallinsoittimet yleisestikin mahdollistavat tyylilajien rajojen rikkomisen ja
hauskanpidon! Teos julkaistiin YouTubessa.

Aarni
Häkkinen
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Turning Tides is a composition for eight trombones
rooted in Häkkinen’s history as a musician and his love
for his own instrument, the trombone. In the video,
he plays all eight trombone parts. The piece challenges
the musician in multiple aspects, but at its center is
the musical entirety enriched by improvised solos. The
aspiration of the piece is to consolidate the trombone
as a valid solo instrument and as an imposing part of
the ensemble. Thus, the piece aims to encourage new
players to take up the trombone – or any other wind
instrument – and to stretch the musical boundaries
and find the joy of music! The piece can be found on
YouTube.
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Joel
Härkönen

Joel Härkönen (s.1991)
on helsinkiläinen
teatteriohjaaja ja esitystentekijä, joka valmistui Taideyliopiston
Teatterikorkeakoulusta
teatteriohjaajaksi
keväällä 2021. Härköstä
kiinnostavat perinteisen teatterin lisäksi
ennen kaikkea esitystaide ja esittämisen
uudet muodot.

Joel Härkönen (b.1991)
is a Helsinki-based
theater director and
performance artist.
He graduated from the
Theatre Academy of the
University of the Arts
Helsinki as a theater
director in 2021.
Apart from traditional
theater, Härkönen is
intrigued by performance art and new performing formats.
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Veera Seppälä

Egoteko on yhden hengen kaupunkitilaan asettuva
performanssi ja valotaideteos. Teoksessa esiintyjä on
pukeutunut iloiseksi vastaantulijoita tervehtiväksi
retkeilijäksi, joka vetää kärryssä perässään bensakäyttöistä aggregaattia, joka tarjoaa virran neljälle häneen
suunnatulle valonheittimelle, jotka roikkuvat hänen
kantamassaan häkkyrässä.
Teos kutsuu satunnaiset ohikulkijat seuraamaan
tätä kummallista tapahtumaa. Se muodostaa teosta
kokevista ohikulkijoista hetkeksi pienen yhteisön, joka
yhdessä pohtii näkemäänsä. Teos herättää kysymyksiä
energiankulutuksesta, kaupunkitilan käytöstä ja ilmastonmuutoksesta. Se pohtii meidän ihmisten tarvetta
olla kaiken keskiössä, mutta antaa myös katsojalleen
mahdollisuuden hymähtää ilosta, jonka teoksen ”kylähullumaisuus” aiheuttaa. Teosta on esitetty sekä Porin
että Helsingin kaduilla.

Egosystem is a solo performance and lightning piece
exhibited in various city landscapes. Its performer is
disguised as a cheerful wanderer, greeting bypassers
and carrying a cart containing a gasoline-driven
generator that powers four spotlights carried by and
directed towards him.
The piece invites passers-by to follow and marvel at
a strange happening, creating occasional audiences
of encountered pedestrians. It raises questions about
energy consumption, urban planning and global warming, asking why we crave being the center of attention. Simultaneously, the spectator can merely smile at
the foolish drifter. The piece has been performed in the
streets of Pori and Helsinki.

EGOTEKO (2019)
Performanssi/valotaide
EGOSYSTEM (2019)
Performance/light art
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Saila
Jantunen

Saila Jantunen (s.1990,
Kemijärvi) on valmistunut Turun AMK:n Taideakatemian sirkuslinjalta
teatteri-ilmaisun
ohjaajaksi vuonna
2021. Hän työskentelee
sirkustaiteilijana
asuinpaikkakunnallaan
Tampereella ja esiintyy
ympäri Suomea.

Saila Jantunen (b.1990
in Kemijärvi) graduated from the Turku
University of Applied
Sciences Arts Academy’s
Circus program in 2021.
They work as a circus
artist in their place
of residence, Tampere,
and perform all around
Finland.

Pietari Kaasinen
(s.1992) on säveltäjä
ja muusikko, jonka
työskentelyn punaisena lankana on viime
aikoina ollut monitaiteisuus ja sellon
äänen manipulointi
elektronisesti. Kaasinen on hiljattain
valmistunut musiikin
kandidaatiksi Tukholman
Kungliga musikhögskolanista ja Tampereen
ammattikorkeakoulusta
ja suorittaa sävellyksen maisterintutkintoa
Tukholmassa.

Composer and musician Pietari Kaasinen
(b.1992) tends to
gravitate towards multidisciplinary projects
and electronic manipulation of the sound
of the cello. Kaasinen
recently earned a Bachelor’s of Music from
both the Royal College
of Music in Stockholm
and Tampere University
of Applied Sciences,
and is pursuing a Master’s degree in Composition in Stockholm.

Pietari
Kaasinen
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MUSIIKKIA PIENILLE
LAPSILLE (2021)
Konsertti ja nauhateos
MUSIC FOR SMALL
CHILDREN (2021)
Concert and recording

LIGHT (2021)
Nykysirkus, löysä nuora
LIGHT (2021)
Contemporary circus,
loose tightrope

Light on monenlaisiin ympäristöihin soveltuva sooloesitys löysällä nuoralla. Esitys kertoo itsensä löytämisestä. Se on matka kohti iloa ja valoa. Teosta esitettiin
kesällä 2021 Lappeenrannassa viiden yksinäisen ikäihmisen kotipihassa tai kodin välittömässä läheisyydessä.

Light is a solo performance on a loose tightrope,
applicable to various environments. The performance
tells a story of finding oneself, a journey towards joy
and light. In the summer of 2021 in Lappeenranta, it
was performed in the courtyards of five lonely, elderly
people.

20 minuutin ambient-tyylinen musiikkiteos on tarkoitettu pienten lasten rauhoittamiseen. Elektronisia
ja akustisia äänenlähteitä yhdistelevä musiikki on tarpeeksi huomaamatonta toimiakseen kohinaääniraitojen
tavoin, mutta samalla sen verran omaleimaista, että
se kutsuu myös aktiiviseen kuunteluun. Teos esitettiin
vauva- ja taaperoikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen Hämeenlinnassa syyskuussa 2021.

A twenty minute ambient-style recorded piece combining various electronic and acoustic sound sources,
Music for Small Children was made with the idea of
providing children and their parents with music that
is unobtrusive enough to not disturb yet unique and
detailed enough to allow for an active listening experience. The piece was performed for an audience of
babies, toddlers and their parents in Hämeenlinna in
September 2021.
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Päivi
Kallio

Päivi Kallio (s.1979,
Kannus) asuu ja työskentelee Rovaniemellä.
Hän valmistui vuonna
2021 Lapin yliopistosta
taiteen maisteriksi
pääaineena kuvataidekasvatus, sivuaineina
kuvataide ja valokuvaus. Kallio työskentelee kuvataiteen ja
yhteisötaiteen parissa.

Päivi Kallio (b.1979
in Kannus) lives and
works in Rovaniemi. She
graduated from the University of Lapland as
a Master of Arts, with
a major in Art Pedagogy
and minors in Fine Arts
and Photography. Kallio
works within the fields
of visual and community
arts.

Joel Karppanen (s.1993)
on kuvataiteilija, joka
työskentelee valokuvan
ja kokeellisen elokuvan parissa. Hänen
teoksiaan on nähty
lukuisissa yksityis- ja
ryhmänäyttelyissä, ja
niitä löytyy useista
merkittävistä julkisista kokoelmista.
Karppanen asuu ja työskentelee Helsingissä.

Joel
Karppanen
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Joel Karppanen (b.1993)
is a visual artist,
working in the fields
of photography and
experimental cinema.
His works have been
exhibited in numerous
solo and group exhibitions, and can also be
found in various public
collections. Karppanen
lives and works in
Helsinki.

Uitto Venejärvellä on yhteisötaideprojektina toteutettu
muraali Kolarin Venejärven kylän entisen kyläkoulun
päätyseinässä. Kyläläiset maalasivat muraalin Päivi
Kalliolta tilatun teoksen pohjalta ja hänen ohjauksessaan kesäkuussa 2021. Aihe ja tyyli olivat kyläläisten
toiveita ja ne kuvastavat kylän historiaa ja perinnettä.
Toisaalta muraali on katutaiteesta ammentava ja
trendikäs nykysuuntaus, joten projektissa mennyt ja
nykyisyys kohtaavat.

UITTO VENEJÄRVELLÄ (2021)
Seinämuraali

PAPERITYÖLÄISET (2021)
Osallistava performanssiteos

TIMBER RAFTING ON LAKE
VENEJÄRVI (2021)
Mural

PAPER WORKERS (2021)
Participatory performance

Timber Rafting on Lake Venejärvi is a mural on the wall
of a former village school in Venejärvi, Kolari, executed
as a community arts project. The villagers painted
the mural under supervision of Päivi Kallio, whose
artwork the piece was based on. The theme and style of
the work is based on the villagers’ wishes, reflecting the
history and tradition of the area. Still, the mural is also
influenced by street culture and contemporary orientations, as the project binds the past and present.

Kemin Veitsiluodon paperitehdas lakkautettiin vuoden
2021 lopussa, jolloin 550 ihmistä menetti työnsä. Osallistavassa performanssiteoksessa Karppanen pystytti
valokuvausstudion Veitsiluodon työväentalolle ja kutsui
irtisanotut paperityöläiset kuvattaviksi ja kertomaan
yksityisesti huolensa. Heille annettiin mahdollisuus
tulla kohdatuksi ja representoiduksi muutenkin kuin
numeroina uutisissa. Teos toteutettiin yhteistyössä
Paperiliiton osasto 31:n kanssa.

The Veitsiluoto paper factory in Kemi was shut down at
the end of 2021, leaving 550 people unemployed. For the
participatory performance, Karppanen set up a photography studio at the Veitsiluoto People’s House and
invited the dismissed paper workers to privately share
their worries and have their portrait taken. Karppanen
gave them the chance to be encountered and represented as something other than a number on the news.
The project was executed in cooperation with unit 31 of
the Paper Workers’ Union.
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Elisabet
Khudzhiyeva

Elisabet Khudzhiyeva
(s.2000, Joensuu)
valmistui Joensuun
Konservatoriosta
keväällä 2021. Hän on
erikoistunut klassisen
pianon soittoon, jonka
harjoittelun hän on
aloittanut seitsenvuotiaana.

Elisabet Khudzhiyeva
(s.2000 in Joensuu)
graduated from the
Joensuu Conservatory of
Music in the spring of
2021. She specializes
in the classical piano
which she has played
since she was seven
years old.

Johanna “Jorma” Kinanen
(s.1987, Jyväskylä)
valmistui Kankaanpään
taidekoulusta vuonna
2021 ja työskentelee
performanssin parissa.

Johanna “Jorma” Kinanen
(b.1987 in Jyväskylä)
graduated from the
Kankaanpää Art School
in 2021 and works with
performance art.

Johanna
Kinanen
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NO ACT (2021)
Videoperformanssi:
video 18 min, elävä patsas 2 t
NO ACT (2021)
Video performance:
video 18 min, living statue 2 h

Jukka Kaikkonen
MUSIIKKI- JA KUVATAIDETYÖPAJA (2021)
MUSIC AND DRAWING
WORKSHOP (2021)

Heinäkuussa 2021 Khudzhiyeva järjesti Joensuun taidemuseo Onnissa taidetapahtuman, johon yleisö osallistui
omilla taiteellisilla näkemyksillään ja kyvyillään.
Osallistujat valitsivat vuorollaan Khudzhiyevan soitettavaksi itselleen mieluisan klassisen kappaleen, josta
inspiroituneena osallistujat piirsivät omia teoksiaan.
Lopuksi kaikki syntyneet piirustukset koottiin yhdeksi
taideteokseksi. Tilaisuudessa musiikin ja värien sävyt
kietoutuivat yhteen, mahdollistaen sekä perehtymisen
klassisen musiikin maailmaan että kävijän oman luovuuden kehittymisen.

In July 2021, Khudzhiyeva organized an art workshop
at the Onni Art Museum in Joensuu, in which the
audience participated with their own artistic visions
and capabilities. By taking turns, the participants chose
a classical piece for Khudzhiyeva to perform. Inspired
by it, they drew their own artworks which, at the
end of the workshop, were gathered to create one big
oeuvre. The event combined musical and visual shapes,
creating a space where the audience was able to get
acquainted with both the world of classical music and
their own creativity.

NO ACT -teoksen video-osuus kuvastaa sitä ajan ja
paikan hävittävää hetkeä, jonka intiimit katseet saavat
aikaiseksi. Kaikkein jännittävin, epämääräisin ja
kiihottavin hetki koetaan ennen suudelmaa. Vihaan
liittyy himoa ja himoon vihaa. Tämä ristiriitaisuus
synnyttää elon kipinöitä. Teoksen toinen osa, elävä
patsas, puolestaan synnyttää objektin katsomiseen
liittyvää jännitystä, joka muodostaa patsaasta kokijansa
kaltaisen subjektin.

The video part of NO ACT expresses the moment of
losing time and space created by an intimate gaze. The
most thrilling, ambiguous and stimulating moment is
experienced just before the kiss. Hate entails passion,
and passion entails hate. It is this contradiction that
creates lively sparks. The second part of the piece, the
living statue, creates a suspense associated with the
viewing of an object which, in turn, reconstructs the
statue into a subject, much like their viewer.

Kokonaisteos esitettiin Karvian Suo Soikoon -festivaalien pitkospuureitillä. Video pyöri teltassa ennen
pitkospuureitille siirtymistä ja patsas sijaitsi reitin
varrella.

The full work was exhibited in Suo Soikoon Festival
in Karvia, as part of a boardwalk route. The video was
screened in a tent before proceeding to the route, by
which the statue stood.
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Eevi
Kinnunen

Eevi Kinnunen on suomalainen, Brysselissä
asuva tanssitaiteilija,
joka työskentelee
performanssin ja koreografian parissa. Eevi
inspiroituu ympärillään
olevista ihmisistä ja
erilaisista elämänkokemuksista. Hänen
praktiikkaansa ohjaavat
intersektionaalisen
feminismin arvot.
Tällä hetkellä hän on
kiinnostunut tunteesta
liikkeen ja luovuuden
lähteenä.

Eevi Kinnunen is a
Finnish, Brussels-based
dance artist who works
in performance and
choreography. Eevi is
inspired by different
life experiences and
people around her. She
secures her practice
around intersectional
feminist values and is
interested in emotion
as a source for movement and creativity.
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LOVE SONGS PROJECT: A
Queer Love Anthem (2021)
Tanssiteos

Love Songs Project alkoi vuonna 2020 halusta tanssia
rakkauslauluihin. Se on nimike Eevi Kinnusen erilaisille taiteellisille ulostuloille suhteessa rakkauslauluihin
ja performanssiin. A Queer Love Anthem on sen osana
syntynyt soolotanssiteos, joka perustuu queer-rakkauslauluihin ja siihen, miten ne liikuttavat Eeviä, sekä fyysisesti että henkisesti. Soolo annetaan kulttuurilahjana
queer-taiteilijalta queer-yhteisöille, ja sitä on esitetty
niin yksityishenkilöiden olohuoneissa kuin studioissa ja
tapahtumissakin, kuten Savonlinnan Pridessa.

Love Songs Project started in 2020, arising from the
desire to dance to love songs. It is the title for a collection of artistic outputs of Eevi Kinnunen, in relation to
love songs and performance. Being part of the project,
A Queer Love Anthem is a solo performance exploring
love songs, especially queer love anthems, and how
they move Eevi on different layers both physically and
emotionally. The solo is given as a cultural gift from a
queer artist to the queer community, and it has been
performed in private living rooms, studios and events
such as Savonlinna Pride.

LOVE SONGS PROJECT: A
Queer Love Anthem (2021)
Dance performance
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Ilari
Kinnunen

Ilari Kinnunen (s.1998,
Oulu) valmistui muusikoksi Oulun konservatoriosta vuonna 2020,
jatkaen opintojaan
musiikkipedagogiikan
parissa Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän
työskentelee monipuolisesti musiikin parissa
Oulun alueella.

Ilari Kinnunen (b.1998
in Oulu) graduated as
a musician from Oulu
Conservatory in 2020,
continuing his music
pedagogy studies at
the Oulu University of
Applied Sciences. He
works diversely within
the field of music in
the Oulu region.

RUMPUJEN KERTOMAA
(2021)
Sävelruno rumpusetille
AS TOLD BY DRUMS (2021)
Tone poem for the drum set

Rummuille sävelletty tarina kertoo yhteisöllisyydestä,
sopeutumisesta ja oman identiteetin löytämisestä. Teos
sävellettiin ajatellen tarinallista draamankaarta, ja se
koostui useasta pienemmästä osasta, jotka kuvailivat
omanlaisiaan tunteita ja tapahtumia. Sävelrunossa
tärkeässä osassa oli esityksen ympäristö: rumpusetti
pyrittiin sopeuttamaan soinnillaan ympäröivään luontoon, ja musiikki syntyi luonnon äänien, kuten puron
solinan ja lintujen laulun, yhdistyessä rumpujen ääniin.
Teos esitettiin Ainolan puistossa Oulun Hupisaarilla
kauniina kesäisenä iltapäivänä.

The poem, written to be played with a drum set, tells a
story of communality, adaptation, and the discovery
of one’s own identity. It was composed to fit a certain
story arc, and it consists of several smaller segments,
each describing a feeling of their own. An important
part of the poem was the surrounding environment in
which it was performed: the sounds of nature blended
in with the sounds of the drums, to paint a complete
tonal picture. The performance took place in the beautiful Ainola Park in Hupisaaret, Oulu, on a beautiful
summer afternoon.

Anni Koivusalo (s.1998)
työskentelee tanssitaiteen parissa. Hän
valmistui Savonia
ammattikorkeakoulusta
tanssipedagogiksi
vuonna 2021.
Anni Koivusalo (b.1998)
works in the field of
dance. She graduated
from Savonia University of Applied Sciences with a Bachelor’s
of Culture and Arts in
Dance Pedagogy in 2021.

Anni
Koivusalo
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Mikko Koivusalo

TANSSIJA VASTAA (2021)
Osallistava tanssiteos
DANCER’S ANSWER (2021)
Participatory dance production

Teos muodostuu neljästä erillisestä videosta, joista
jokainen on suunniteltu varta vasten kokijalleen, leikkauspotilaalle. Videot saivat vaikutteensa kohdeyleisön
valitsemista, heille henkilökohtaisesti merkityksellisistä
musiikkikappaleista sekä heidän kirjoittamistaan saatekirjeistä. Tanssija loi näille materiaaleille kehollisen
vastineen. Teos pyrki vaikuttamaan myönteisesti kokijan leikkauksenjälkeiseen toipumisprosessiin. Videot
lähetettiin sähköisessä muodossa toipujille.

The piece consists of four videos, each designed precisely for its spectator, a surgical patient. Each video was
inspired by the patients’ personally meaningful songs
and cover letters. Based on these materials, the dancer
created a corporeal response. The piece aimed towards
supporting the spectator’s recovery process. The videos
were sent in online format to each patient.
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Ulla
Kokki

Ulla Kokki (s.1992,
Savonlinna) on Helsingissä asuva ja
työskentelevä valokuvataiteilija. Kokki on
valmistunut taiteen
maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulusta keväällä 2020.
Sitä ennen hän opiskeli
Turun AMK:n Taideakatemiassa, josta valmistui
kuvataiteilijaksi
vuonna 2015.
Ulla Kokki (b.1992 in
Savonlinna) is a photographer living and
working in Helsinki.
She graduated as a
Master of Arts from
Aalto University School
of Arts, Design and
Architecture in the
spring of 2020. Previously, she graduated
as a visual artist from
the Turku University of
Applied Sciences Arts
Academy in 2015.

HELSINGISTÄ ITÄ-SUOMEEN
LÄHETETYT POSTIKORTIT
(2021)
POSTCARDS POSTED FROM
HELSINKI TO EASTERN
FINLAND (2021)

Ulla Kokki lähetti valokuvateoksistaan tehtyjä postikortteja muun muassa mummolleen, tämän siskolle
sekä muille Savonlinnassa ja Enonkoskella asuville
henkilöille. Kokki halusi viedä taidekokemuksen kotiin
saakka heille, joiden liikkumista ja taiteen kokemista
pandemia on rajoittanut. Digiprintatuissa korteissa oli
neljä erilaista teosta: you are the moon (2017), Last of my
money (2015), They’ve been missing for three weeks (2015)
ja Tears shine in frogs eyes too (2020).

Ulla Kokki sent postcards with her photography work
to her grandmother, her great-aunt and other people
living in Savonlinna and Enonkoski. By bringing
artwork to people’s doorsteps, Kokki reached out to
those whose motility and ability to experience art was
affected most by the pandemic. The digitally printed
postcards contained four individual photographs: you
are the moon (2017), Last of my money (2015), They’ve
been missing for three weeks (2015) and Tears shine in frogs
eyes too (2020).

51

Nuoria
runoilijoita
Rae Aiemaa
Ester Nuori Leppä
Rosanna Fellman
Lauri Hei
Atte Koskinen
Milka Luhtaniemi
Henrik Pathirane
Tuukka Pietarinen
Stina Saari
Elina Sallinen
Sini Silveri
Elsa Tölli

Kuratoinut
Nuoren Voiman Liitto

Rae
Aiemaa
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Toin hänet voikukkahaituvapellolle,
meduusameren rajoille,
vapaan remuamisen maastoon.
Villi poika
ahmii korvanlehteä, maiskutus kehräyttää
villit sopukat.
Hän kerää ihon täyteen käpälänjälkiä, kuin näkinkenkiä,
aivan kun kosketus
olisi jo tapahtuessaan haamukutinaa.
Jos kartun kutinan läpi jänteisiin väärin
hän ui
syvissä lätäköissä, supistaa laajentaa.
Hyytelömäinen uimakello kohtaa rihmastoni.
Olen levää sokerisuuna syöttävä,
kiinnityssiimat napsahtavat, halu.
Puhallan
voikukkahaituvatoiseen; Siirrymmekö meduusakukintaan,
ei vielä,

ei vielä
Hän

hengittää

suuhuni,

avaa

sieraimet,

polttiaiskohtaaminen.
Minä merenneitona verkossa mykkänä,
tyhjänä halusta,
rihmasuuna.
Hän kyyristyy yhtäkkiä metrin kauemmas, vaanijan asento.
Otan saalisilmeen, en paljasta hampaita.
Kaikki meduusat ovat petoja.
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Lauri
Hei

Rosanna
Fellman

Godmorgon yes-man

hetkiä jolloin en osaa puhua kanssasi

Joka vitun päivä pitäisi pompata ylös sängystä
iloiten huutaen

on vaikea muistaa, että kidukset ovat
kehittyneet ennen keuhkoja

”Godmorgon! Ännu en dag att glädjas över alla pengar jag tjänar på jobbet!”
tekemään töitä

kuin kala

Seisoskellen siellä yes-man yes-man yes-girlboss-man
yes I am godmorgon

ulos sinisestä
kuin suudelma kirkkaalta taivaalta

ei saisi kritisoida ”väärinkäsityksiä”
ei saa tuntea tunteita
ei saisi vaatia
ei saa ajatella
ei saisi godmorgon loppua
Ei saisi ei saa ei saisi ei saa ei saisi ei saa ei saisi ei saa ei saisi ei saa ei saisi ei
No-man no-man no fucking girlboss-man
no I am not numerohärskartekniikkaretoriikka

kun kielemme koskevat ja
kun kielemme koskevat ja
kun kielemme kuolevat

voitte pomppia helvettiin
pomppia suoraan ajatuksiin
tinae

pomppia suoraan ajatuksiin

tulkinta

sen sijaan

nnuste
niin sanottu

Istuskelisimme sängynpäädyssä
rauhallisesti sanoen
”Varför får vi inte känna?”

lyijy kuin varkain mielessä kytevä suru,
salakulo

mikroilmeet / mikroilmasto

lupaus
nanosekunti
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Atte
Koskinen

Milka
Luhtaniemi

Hidastamme kotimatkaa niin pitkään,
että paluu alkaa näyttäytyä loppuna.
Hän avaa kätensä niin yksinkertaisesti
ettei se voi olla hänen.
Olemme kertautuvia raunioita, reunoja joilta tulla takaisin vielä.
Taas nurmea, monin paikoin kehoja vasten
ja taas aurinko, eli on vielä aikaa, tai jos pyydän
rakenna iltasi minuun
että ilomme on väkevä ja ehtymätön.

Hän toistaa ikäänsä, sileytyvää mantraa
solmu jonka hän kätkee mielensä päälle.
Puhumme mitä vuosia ei muista, mikä ei koostu enää tähän
jos polku hidastaisi metsää niin paljon, että voisi jo jäädä.
Yön atolli leviää alle, ei herää ääneensä
pää tai tyven kääntyy, hän tietää ettei ole tapellut koskaan
ja ettei lumi tuoksu miltään
vaan siltä mitä siihen häviää.
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Ester
Nuori Leppä

Henrik
Pathirane

päivä oli ollut rauhallinen & seesteinen täällä
kunnes tulipalo alkoi
parveke ilmiliekeissä
ja lapset tuli pelastaa palavasta kerrostalosta
verkkokalvoille syöpyivät itkevien lasten kasvot
SAVE THE CHILDREN, joku huusi
AND THE PLANET, joku jatkoi
palomiehet sammuttivat palon kolmessatoista minuutissa
kaikki palautui normaaliksi & rauhalliseksi
raitiovaunut kulkivat jälleen
linnut lirkuttivat, lapset leikkivät tyytyväisinä hiekkalaatikolla
siis kaikki hyvin auringon alla
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Tuukka
Pietarinen

Nyt kun se viimein on niin ehjä
ettei siinä näy vähäistäkään säröä
puheen hiljaisuus on vaikea särkeä
niin kuin silittäisi ihmistä
jossa ei ole ainoatakaan aukkoa
ja tuntisi miten ihon alla kaikki on
kyvyttömyyttä tulla luokse tai olla luona
saman hetken mutta he nielevät eri aikoina
jotenkin näin toisiaan toistensa ohi
ennen kuin se tapahtuu sitä ei voi salata
se tapahtui jo, eikä kukaan enää tiedä mikä

Stina
Saari

Mekaanikko
pät laajenevat
vummumm

huokaisee

Lä

liukuvat
takaisin sisäkkäin loumiin
vvvvvvummm
Suru

puserossa nnypistyy

Painaa pesukoneen nappia.
sen
pertyä

Miten metallirulla pyörii,

tuntee; kuuloluulla.
metallirullaan
mympyrään. Avata sen.

Hän hamuaa kä
uniseen
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Elina
Sallinen

Sini
Silveri

Honka

manifestoi

vanerista

haavaa.

Pallomainen

latva

ohjeistaa yhtäläistä ilmansuuntien neuvontaa. Ojassa on
nyljetty kala, juna-asemalla lihakylmiösäiliöverhot, lyttyyn
mennyt sora-astia ja Lidlin kumea kuu. Ei imetystä. Aamun ja
Puu 469: suppilovahveroita,
lampaankääpiä,
mahdollisia musteensa
heittäneitä suomumustesieniä

illan samanhetkisyys, pimeänkeli, syvää meren kuohkeaa
sinistä. Sivistyksen ja verenhimon välissä paleleminen. Mänty
manifestoi paljastaen todella vahvaa koko selän kaarnaa.
Kyllä vesi tietää siellä Itämeren jääkokiksen alla, kivien välissä
kolmen pisteen polyfoniassa.
Myrkkysammakko kuvittaa nykytaidetta: lyhyttä uhrirunoutta.
Kipu, Toisto. Syy. Saasteet linjatulittaa.
En melkein uskalla astua tässä lumessa kun mulla on niin
lämpimät jalat. Meressä on siniharmaata suolaa, talven
mosaiikkipöytää. Räntä halaa, pitää lähellä ja yllä. Tulen
kymmenen tuhatta sataa kertaa kosketetuksi. Elämää rytmittää
lumen ikävä ja hysteria.
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Elsa
Tölli

Kärsäkorento

Ne etsii uutta laulajaa, taas...
Enkä osaa laulaa tänäänkään.
Ne etsii uutta osaa, uuteen rakkaan.
Vaan suustani kuuluu vain sur-surinaa.
Yritän sanoa, säe horjah kurkkuun kuivaa vanha kyynel.
Kukaan ei saanut kärsääni videolle,
se unohtui kuvata, kuvitelkaa!
tälläisenä aikana sellainen unohtui.
Kaikki tärkeä unohtui, kuolin puuttoon.
Ne etsii uuden aamun laulajaa, taas,
onnenmaitoa. Ideat juuttuvat elimeen,
jomottaa turvonneet kidukset. Rinnoissani
kiristää pullea kyynel, ainoa lauluni kärsäkorennon hiljaa kuoriutuva laulu.
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Heta-Linnea Kovanen
(s.1990) on Helsingissä
asuva ja työskentelevä
kuvittaja-kuvataiteilija, joka valmistui
Pekka Halosen Akatemiasta keväällä 2021.
Kovanen työskentelee
moninaisesti kuvitusja kuvataiteen saralla.
Hänen aiempia animaatioteoksiaan on nähty
niin kotimaisissa kuin
kansainvälisissäkin
elokuva-alan tapahtumissa.

Heta-Linnea Kovanen
(b.1990) is an illustrator-artist living
and working in Helsinki, who graduated
from the Pekka Halonen
Academy in the spring
of 2021. Kovanen works
extensively in the
fields of illustration
and visual arts. Her
previous animation
works have been exhibited at both domestic
and international film
events.

Heta-Linnea
Kovanen
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SYMBIOOSI (2021)
Animaatioteos (1:44 min)
SYMBIOSIS (2021)
Frame-by-frame animation
(1:44 min)

Animaatioteos käsittelee ystävyyttä, solidaarisuutta
ja yhdessätekemisen iloa. Teos ilmentää Vesannon,
Kovasen lapsuuden kotipaikkakunnan, yhteisöllisyyden
merkitystä ja oli osa Vesannon uuden yhtenäiskoulun
avajaisjuhlaa syksyllä 2021.

The animation deals with friendship, solidarity, and
the joy of working together. It expresses the importance of communality in Kovanen’s childhood hometown. The work was part of the opening ceremony of
Vesanto’s new comprehensive school in the autumn of
2021.
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Kaisa
Kukkonen

Pirkko Kukkonen

Kaisa Kukkonen (s.1986)
on tanssitaiteilija,
opettaja ja tuottaja
(AMK). Hän on valmistunut HfMDK Frankfurtista
(MA) ja opiskelee
esitystaiteen maisteriohjelmassa Islannin
Taideyliopistossa.
Hän käsittelee teoksissaan kosketusta ja
läheisyyttä esityksen,
taiteellisen tuotannon
ja videon keinoin.
Kaisa Kukkonen (b.1986)
is a dancer, teacher
and producer who graduated from HfMDK Frankfurt and is currently
studying in the Performing Arts Master’s
program at the Iceland
University of the
Arts. Thematically, her
work discusses touch
and intimacy through
performance, artistic
production and film.

Samuel Antero Laakso
(s.1994) valmistui
kuvataiteilijaksi
Kankaanpään taidekoulusta vuonna 2020. Hän
asuu ja työskentelee
Turussa. Laakson
työskentelytavat ja
lähestyminen taiteeseen
kiteytyvät sanaan käsitetaide.

Samuel Antero
Laakso
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Samuel Antero Laakso
(b.1994) graduated as a
visual artist from the
Kankaanpää Art School
in 2020. He lives and
works in Turku. Laakso’s working methods
and approach to art can
be encapsulated under
the term conceptual
art.

KESÄ NOUSEE VIELÄ
KERRAN (2021)
Installaatio: kierrätysmateriaalit,
styroksi, sisustustarra, siima
ALUSSA SYDÄN ON JÄÄSSÄ
(2021)
Tanssisoolo
IT BEGINS WITH ICE (2021)
Dance solo

Alussa sydän on jäässä on improvisoitu soolo, joka
perustuu Simone Fortin Dancing at the Fence -esseeseen
vuodelta 1974 sekä Rainer Maria Rilken runoon Pantteri
vuodelta 1902. Ne molemmat kuvailevat vangittujen
eläinten liikettä. Kukkonen liittää eristettynä olemisen
pandemian aikaan ja yhteiskunnallisiin normeihin,
jotka rajoittavat liikkuvuutta sekä fyysistä ja sosiaalista
turvallisuuden tunnetta. ”Tanssin epätodellisuuden
tunnetta, kun saan tulla ulos vapauteen ja sydän
sulaa”, Kukkonen kuvailee. Soolo esitettiin kesällä 2021
Ilomantsin Ontronvaaralla sekä Tokrajärven entisellä
kyläkoululla.

It Begins With Ice is an improvised solo based on Simone
Forti’s essay Dancing at the Fence from 1974 and Rainer
Maria Rilke’s poem Panther from 1902, both addressing
the movement of animals in captivity. Kukkonen connects the animals’ forced isolation with the pandemic
and societal norms that alter one’s feelings of physical
and social safety and freedom. “I dance the experienced
unreality of stepping out into freedom, and my heart
violently melts”, she describes. The solo was performed
in the summer of 2021 in Ontronvaara and Tokrajärvi,
Ilomantsi.

SUMMER RISES ONE MORE
TIME (2021)
Installation: recycled material,
styrofoam, interiorsticker,
fishingline

Teoksen varsinaisen merkityksen löytäminen oli yhtäaikaista etsimistä itse tekemisen ohessa. Kun Laakso
lopulta sai ripustuksen valmiiksi elokuussa, hänelle
valkeni, mistä oli kyse: Installaation muotokieli yhdistettynä kirkkaisiin väreihin Turun Kupittaanpuistossa
oli vertauskuva käsillä olevasta vuodenajasta ja sen
herättämistä tunteista. Tunne loppukesästä ja siihen
liittyvästä onnellisuudesta ja kaipuusta. Teos kuvastaa
lämpimien säiden viimeistä suurta, voimakasta ja
samalla lyhyttä purkausta ennen kuin on annettava
periksi syksylle ja sen väreille. Se on hatunnosto Suomen lyhyelle suvelle ja siihen sisältyville haaveille ja
toiveille.

Finding the work’s essential meaning was searched
for alongside making it. However, after Laakso put the
work up, it eventually dawned on him what it was all
about: the installation’s form combined with its bright
color scheme in Kupittaa Park, Turku, was a metaphor
for the present season itself and the emotions it evokes
– late summer and feelings of happiness and yearning
that relate to it. The work mirrors the warm season’s
last great, powerful and short outburst before it’s time
to give in to autumn and its colors. It is a hat-tipping to
Finland’s short summer and all the hopes and dreams
it includes.
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Verna
Laine

Tuntematon valtakunta on satujen innoittama retki
tuntemattoman äärelle. Häilyvä hetki eskapismin, fantasian ja muistojen luona – toisen maailman porteilla.
Teatterikorkeakoulussa erään opintokokonaisuuden
teema oli tuntemattoman (unknown, uncanny,
unheimlich) käsitteet. Laine kehitti esityskonseptin,
jossa pohditaan, kuinka yleisölle voidaan tarjota matka
teokseen: miten turvallisesti havainnoida teosta ja olla
sen äärellä? Esityspaikkaan saapuminen on olennainen
osa teosta: yleisö noudetaan ja johdatetaan merkitylle
alueelle. Esityksellinen osio on kuin kurkistus jonkin
sadun tai muiston kohtaukseen. Esityksellisen osion
ilmaisukeinoja ovat vertikaaliköyden käyttö, aerial
bungee -ilmatanssi ja sanaton teatteri.

Verna Laine (s.1987,
Järvenpää) on näyttelijä, bungee aerialist
ja liikeohjaaja, joka
asuu ja työskentelee
Helsingistä käsin. Hän
on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi
vuonna 2020. Lisäksi
hän on MA in Movement
Studies (2011) ja BA in
Acting (2010). Laine
työskentelee monipuolisesti näyttämötaiteen
parissa.

Verna Laine (b.1987 in
Järvenpää) is an actor,
bungee aerialist and
movement instructor
living in and working
from Helsinki. She
graduated as a Master
of Arts (Theater and
Drama) in 2020. Additionally, she holds an
MA in Movement Studies
(2011) and a BA in Acting (2010). Laine works
diversely in the field
of performing arts.

An Unknown Realm is a journey towards the unknown,
inspired by fairytales. A flickering moment of escapism,
fantasy and memories – at the gates of another world.
After attending a study module dealing with the unknown (uncanny, unheimlich), Laine created a performative concept which considered how the audience can
be provided with a journey into the piece: how can one,
safely, observe and be alongside a performance? The
arrival at the location is an essential part of the art: the
audience is collected and led to the performance space
that presents a peek into a tale or memory through the
practices of vertical rope, aerial bungee and physical
theater.
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TUNTEMATON VALTAKUNTA
(2021)
Teatteria ja ilma-akrobatiaa
yhdistävä esitys
AN UNKNOWN REALM (2021)
Performance combining
theater and aerial acrobatics
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Lauri
Lehtinen

Lauri Lehtinen (s.1993)
on Hollannissa, Utrechtin konservatoriossa
viulunsoittoa opiskellut ja musiikin maisteriksi valmistunut viulisti. Hän työskentelee
tällä hetkellä Suomessa
ja asuu Helsingissä.
Lauri Lehtinen (b.1993)
graduated as a Master
of Music from the
Utrecht Conservatory,
where he studied classical violin. At the
moment, Lehtinen works
in Finland and lives in
Helsinki.

SCHOSTAKOVICHIN
VIULUSONAATTI
Koserttisarja
SCHOSTAKOVICH’S
VIOLIN SONATA
Concert series

Lauri Lehtinen tarttui Schostakovichin järkälemäiseen
viulusonaattiin op. 134, joka on niin Suomessa kuin
maailmanlaajuisesti erittäin vähän esitetty teos. Sitä
esitettiin pianistin kanssa Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, tavoitteena luoda uudenlainen ja mielenkiintoinen konserttikokemus, joka äänitettäisiin ja jota esitettäisiin eri puolella Suomea. Kontrastiksi vaativalle ja
tuntemattomammalle materiaalille konsertin loppuun
valikoitui Schumannin Romanssi op. 94.

Lauri Lehtinen took up Schostakovich’s ponderous
Violin Sonata, Op. 134, which has rarely been performed in Finland or elsewhere. The piece was performed
in the regions of Southwest Finland and Uusimaa, seeking to create an untraditional and interesting concert
experience that would be both recorded and performed
around Finland. As a contrast to the demanding and
lesser known material, the concert was finished with
Schumann’s Romance, Op. 94.

Helmi Lindfors (s.2002,
Lahti) asuu Helsingissä
ja on valmistunut sellistiksi Lahden Konservatoriosta vuonna 2021.
Hän opiskelee parhaillaan Metropolia AMK:ssa
soitonopettajaksi ja
työskentelee aktiivisesti muusikkona.

Helmi
Lindfors
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Helmi Lindfors (b.2002
in Lahti) lives in Helsinki and has graduated
from the Lahti Conservatory in 2021. Currently, Lindfors studies Music Pedagogy at
Metropolia University
of Applied Sciences and
works actively as a
musician.

TAIDETTA SENIOREILLE (2021)
Konserttikiertue
ART FOR SENIORS (2021)
Concert tour

Lindforsin konserttikiertue vieraili suurimmassa osassa
Lahden vanhainkoteja kesällä 2021. Koronatilanteesta
johtuen konsertit järjestettiin turvaetäisyyksin ja sään
salliessa ulkotiloissa. Niissä kuultiin yleisölle tuttua ja
sellolle sovitettua musiikkia, niin kansanlauluja kuin
kevyttä ja klassista musiikkia.

Lindfors’ concert toured most of Lahti’s nursing homes
during the summer of 2021. Because of the pandemic,
each concert was arranged maintaining safe distances
and, depending on the weather, performed outdoors.
They contained pieces familiar to the audience, both
classical and popular music, as well as folk songs.
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Heinä
Loukimo

Heinä Loukimo (s.1994,
Espoo) asuu ja työskentelee Helsingissä ja
opiskelee Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulussa visuaalisen
viestinnän muotoilijaksi. Hän työskentelee
kuvituksen ja animaatiotaiteen parissa.
Loukimon ajattelua
ohjaa henkilökohtaisuuksien ja vaikeiden
kokemusten utelias tarkastelu sekä eskapismi
fantasiaan ja luonnon
unelmallisuuteen.

Heinä Loukimo (b.1994
in Espoo) lives and
works in Helsinki and
studies Visual Communication Design at
Aalto University School
of Arts, Design and
Architecture. They work
with illustration and
animation art. Loukimo’s work is driven by
exploring personal and
difficult experiences,
and escapism towards
fantasy and the dreaminess of nature.

Animaatioteos tarkastelee seksuaalista kontrollia, läheisyyden tukahduttavuutta ja sukupuolta myrkyllisessä
ympäristössä.

The animation examines sexual control, the suffocating
effects of nearness and gender in poisonous environments.

Teos kuvaa metamorfoosia, jonka voi käydä läpi vain
ensin kadottamalla itsensä. Ympäröivä paine pakottaa
muovautumaan asentoihin, joihin ei pysty ja jonka
puristus lopulta hajottaa itsen osiin. Minäkuva löytyy
uudelleen mudan ja liejun seasta, mutta ei ole enää
sama kuin minkä on oppinut tuntemaan. Trauma jättää pysyvät jäljet kehoon ja minuuteen, itsensä kanssa
työskentely uuvuttaa. Uusi tulevaisuus on epävarma,
mutta todellinen.

The work portrays a metamorphosis that can only be
experienced by first losing oneself. External pressures
push you into impossible postures, shattering you into
pieces. An image of the self is relocated in the midst of
mud and muck, but it has altered from what it used to
be. Trauma leaves a permanent mark in the body and
self, and it takes effort to work on one’s own. A new
future is uncertain, but definitely real.

Forget about puristaa itsen ahtaalle, leikkaa palasiksi,
parsii sen jälleen kasaan ja tunkeutuu mudan läpi
uuteen alkuun. Teos oli esillä Light-harvesting
Complex -taidetilassa ja julkaistiin sen nettisivuilla
lokakuussa 2021.

Forget about besets the self, cuts it into pieces, repairs it
and, through the dirt, crawls back to a new beginning.
The work was exhibited in the Light-Harvesting
Complex Art Space and was published on their website
in October 2021.
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FORGET ABOUT (2021)
Animaatio, frame by frame,
1920 x 1080 px (1:42 min)
FORGET ABOUT (2021)
Animation, frame by frame,
1920 x 1080 px (1:42 min)
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Lintu
Lunar

Lintu Lunar on Helsingissä asuva ja
työskentelevä ääni- ja
esitystaiteilija sekä
elektronisen musiikin tuottaja. Työssään hän käsittelee
queer-teoreettisesta
näkökulmasta ihmisen
ja teknologian suhdetta
ja ei-binäärisiä datafantasioita. Lintu on
valmistunut Taidekoulu
MAA:sta vuonna 2020 ja
jatkaa MAA:ssa äänitaiteen opettajan virassa.

Lintu Lunar is a sound
and performance artist
and electronic music
producer, living and
working in Helsinki.
In their work, they
adress human-technology
relations and non-binary data fantasies
from a queer theoretic
perspective. Lintu
graduated from Art
School MAA in 2020 and
proceeds as MAA’s sound
art teacher.
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Drama Tiikka

HÄNTÄLÄN NOTKOT (2021)
Ääniteos: kenttä-äänitykset,
piano ja syntetisaattorit
(18:22 min)
HÄNTÄLÄ HOLLOWS (2021)
Sound piece: field recordings,
piano and synthesizers
(18:22 min)

Teos käsittelee luonnosta eriytymisen kokemusta, kuulumattomuuden tunnetta ja katoavaisuutta. Sävellys
kurottautuu maailmaan, missä digitaalista ulottuvuutta
on mahdoton erottaa biologisesta. Teos tutkii post-humanistisesta näkökulmasta tallenteen ja todellisuuden
eroa sekä säilyvyyden haurautta. Teos on jaettu Häntälän kylän asukkaille digitaalisen tallenteen muodossa ja
julkaistu Bandcamp-sivustolla.

The piece addresses the experience of alienation from
nature, emotional-scapes around not belonging, and
temporality. The composition stretches oneself towards
a world in which digital and biological dimensions are
inseparable. From a posthumanist viewpoint, it examines the fragility of preservation and the distinction
between recording and reality. The piece was handed to
the inhabitants of the village Häntälä as a digital record
and was published on Bandcamp.
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Lauri
Luukkonen

Lauri Luukkonen
(s.1995) asuu ja työskentelee Turussa. Hän
valmistui Turun AMK:n
Taideakatemiasta sirkustaiteilijaksi vuonna
2021 ja on erikoistunut
käsinseisontaan, jongleeraukseen ja akrobatiaan.
Ismo Luukkonen

Lauri Luukkonen
(b.1995) lives and
works in Turku. He
graduated from the
Turku University of
Applied Sciences Arts
Academy as a circus
artist and specializes
in handstand, juggling
and acrobatics.

KESÄPIKNIK (2021)
Nykysirkusesitys (16 min)
SUMMER PICNIC (2021)
Contemporary circus
performance (16 min)

Kesäpiknik oli kaikenikäisille suunnattu humoristinen
nykysirkusteos. Se kertoo hahmosta, joka on tullut
puistoon viettämään leppoisaa piknikkiä. Kaikki ei
kuitenkaan suju niin kuin pitäisi, ja nälkä pääsee
yllättämään hahmopolon. Esityksen tarkoituksena oli
ilahduttaa puistossa olevia ihmisiä live-esityksellä, joita
ei ole koronan aikana päästy juuri näkemään.

Summer picnic was a humoristic contemporary circus
performance targeting all age groups. It tells a story
about a character who has come to the park to enjoy
a cozy picnic. Nothing goes as expected when he suddenly becomes hungry. The performance was created
to cheer up people in the park with a live performance,
which has been rare during the pandemic.

Mimi McPartlan (s.1989,
Cape Cod, USA) valmistui Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta,
Contemporary Design
-maisteriohjelmasta.
Hän työskentelee Helsingissä, työhuone
Kulmapalassa, veistosja käyttökeramiikan
parissa.

Mimi
McPartlan
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Misa Asanuma

Mimi McPartlan (b.1989
on Cape Cod, USA) graduated from Aalto University School of Arts,
Design and Architecture
with an MA in Contemporary Design. She works
at studio Kulmapala
in Helsinki with functional and sculptural
ceramics.

ELÄMÄN MERKIT II (2021)
Keramiikkateos: kivitavaravalu,
nailon naru, 100 x 900 cm
SIGNS OF LIFE II (2021)
Ceramics piece: slip-cast
stoneware, nylon rope,
100 x 900 cm

Keramiikkateokset oli aseteltu roikkumaan McPartlanin studion terassin kaiteidein väliköihin Helsingin
Alppiharjussa. Siten niiden tarkka sijoituspaikka määritteli installaation luonnetta. Teokset saivat tuulessa
aikaan kellomaisia ääniä, kun ne koskivat metallikaiteisiin. Näin ne olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa
sääolosuhteiden kanssa. Valosten muodot saivat
innoituksensa merimerkeistä ja niiden kumahdukset
muistuttavat myrskyisten satamien äänimaailmasta.

The specificity of space informed the composition
of the ceramic pieces in the installation, as they fit
between the rails of the terrace of McParlan’s studio in
Alppiharju, Helsinki. The installation was affected by
the outside setting, as it swayed in the wind and created
bell-like chimes against the metal railings. The forms
were originally inspired by floating sea forms and markers, and the clangs in the wind became reminiscent of
the sounds of stormy marinas.
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Timo
Metsäjoki

Timo Metsäjoki (s.1988,
Eurajoki) asuu ja työskentelee Rovaniemellä.
Hän valmistui Lapin
yliopistosta audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmasta
taiteen kandidaatiksi
vuonna 2020 ja on
gradua vaille valmis
taiteen maisteri.
Metsäjoki työskentelee
mediataiteen, journalismin, dokumentarismin
ja tapahtumatuotantojen
parissa.

Timo Metsäjoki (b.1988
in Eurajoki) lives and
works in Rovaniemi. He
graduated as a Bachelor of Arts from the
University of Lapland’s
Audiovisual Media
Culture department in
2020 and will soon
finish his Master’s
degree in the same
program. Metsäjoki
works in the fields of
media art, journalism,
documentary, and event
management.
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Markus Helminen

VIELÄ JOTAIN JÄLJELLÄ (2021)
Videotaideteos: HD, stereo
(2:50 min)

Napajäätiköiden sulamisella on massiiviset vaikutukset
ympäröivään maailmaamme. Vaikka tutkijat ympäri
maapallon ovat puhuneet aiheesta jo vuosien ajan,
vakavatkin varoitukset kaikuvat liiaksi kuuroille korville. Teos on tutkijan hätähuuto viimeisten lumien ja
jäiden puolesta, kunnes happi loppuu ja sydän pysähtyy.
Seinillä on poimintoja IPCC:n eli hallitustenvälisen
ilmastonmuutospaneelin raportista.

The melting of the polar caps has and will have a
tremendous effect on our surroundings. Though
researchers around the globe have alarmed us for years,
even the most threatening warnings seem to fall on
deaf ears. The video work is a scientist’s cry for help
on behalf of the planet’s last snow and ice, just before
oxygen has run out, and the heart stops. The walls are
covered with excerpts of the IPCC report.

Teos oli esillä Sepän talolla Raumalla osana Blue Sea
Film Festivalia.

The artwork was exhibited in Seppä House, Rauma, as
part of the Blue Sea Film Festival.

STILL SOMETHING LEFT (2021)
Video artwork: HD, stereo
(2:50 min)
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Katriina
Mäkelä

Katriina Mäkelä
(s.1996, Sievi) asuu ja
työskentelee Oulussa.
Hän valmistui Kankaanpään Taidekoulusta
kuvataiteilijaksi
vuonna 2021 ja maalaa
pääasiassa öljyväreillä, mutta innostuu
joskus myös öljypastelleista.

Katriina Mäkelä (b.1996
in Sievi) lives and
works in Oulu. She
graduated as a visual
artist from the
Kankaanpää Art School
in 2021 and mostly
paints with oil colors,
occasionally switching
to oil pastels.

Anne Naukkarinen
(s.1987) on Helsingissä
asuva ja työskentelevä
tanssija, koreografi ja
kuvataiteilija. Hän on
valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemian tila-aikataiteiden
koulutusohjelmasta
(2020) ja Teatterikorkeakoulun tanssin koulutusohjelmasta (2015).

Anne Naukkarinen
(b.1987) is a Helsinki-based dancer,
choreographer and
visual artist. She has
graduated from the
Academy of Fine Arts of
the University of the
Arts Helsinki’s Space
and Time department
(2020) and the Theater
Academy’s Dance program
(2015).

Anne
Naukkarinen
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Tiago Martins Pinto

MAALAUKSIA KOIVURINTEEN
ASUKKAISTA (2021)
Maalauskokonaisuus:
vesiliukoinen öljyväri MDFlevylle, 24–40 cm x 19,5–50
cm, 4 kpl

Maalauksissa kuvataan kankaanpääläisen palvelutalon
arkea. Teoksia maalattiin paikan päällä Koivurinteessä
kahden päivän ajan, jonka aikana syntyi vuorovaikutusta taiteilijan, palvelutalon asukkaiden ja henkilökunnan välillä. Mäkelä halusi kuvata palvelutalon
elämää sellaisena kuin se on: yhteinen kahvihetki,
jutustelu olohuoneessa ja ulkoilu puutarhassa ovat
ikuistettuina maalauksiin, jotka ovat esillä palvelutalo
Koivurinteessä.

PAINTINGS OF KOIVURINNE
RESIDENTS (2021)
Painting series: Water-soluble
oil paint on MDF plate, 24–40
cm x 19,5–50 cm, 4 pieces

The paintings portray the ordinary life of an elderly
home in Kankaanpää. The pieces were painted on the
spot in two days, creating an interaction between the
artist, the home’s residents, and staff. Mäkelä aimed
at portraying the home’s life as it is: a common coffee
break, a chat in the living room and outings in the
yard have been immortalized as paintings that now are
exhibited in the Koivurinne sheltered home.

DANCE CLUB (2021)
Tanssikurssi
DANCE CLUB (2021)
Dance course

Dance Club -tanssikurssi järjestettiin kahtena elokuisena
sunnuntaina Strömsin kolmiopuistossa, Roihuvuoressa. Dance Clubissa kokoonnuttiin oman ja ryhmän
liikkeiden pariin. Improvisaatiolähtöisten kehollisten
harjoitteiden, mielikuvittelun ja ympäristön vaikutuksen avulla tanssi kutsuttiin ja houkuteltiin esiin. Anne
Naukkarinen toimi työpajan ohjaajana.

Dance Club was a dance course, organized on two
Sundays in the Ströms Triangle Park in Roihuvuori,
Helsinki. The course had its participants collect around
their own and others’ personal movement. Through
improvisational, corporeal exercises, imaginations and
environmental impressions, dancing was invoked and
allured. The workshop was directed by Anne Naukkarinen.
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Hilda
Niemelä

Merellinen taivas on palvelukoti Kotoisinkodin asukkaiden kanssa yhdessä toteutettu kudottu seinävaate. Käsin
rakennetulle kehykselle on pingotettu loimia, joiden
välistä kudetta pujotellaan. Materiaalina on vanhoja
solmuvärjättyjä lakanoita. Teosta kudottiin yhteensä
viisi päivää asukkaiden seuratessa sen valmistumista.
Samalla asukkaat saivat itse osallistua kutomalla
kahdelle pienemmälle kehykselle vuorotellen. Asukkaat
nimesivät teoksen Merelliseksi taivaaksi. Sinivalkoinen
värimaailma ja kankaan pinta toivat mieleen sekä
meren vaahtopäiset aallot että sinisen poutataivaan
pilvineen. Teos lahjoitettiin Kotoisinkodille muistoksi
projektin jälkeen.

Hilda Niemelä (s.1993)
on oululaislähtöinen
tekstiilisuunnittelija
ja kuvataiteilija.
Hän valmistui taiteen
maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulusta pääaineenaan
Fashion, Clothing and
Textile Design vuonna
2021. Hilda työskentelee tekstiilien ja
tilallisten teosten
parissa Helsingissä.

Hilda Niemelä (b.1993)
is a textile designer
and visual artist from
Oulu who graduated
with a Master’s of Arts
from Aalto University
School of Arts, Design
and Architecture’s
Fashion, Clothing and
Textile Design program
in 2021. Hilda works in
Helsinki, specializing
in textile and spatial
practices.

A Maritime Sky is a woven tapestry realized together
with the residents of the nursing home Kotoisinkoti.
Warps were stretched along the sides of a handmade
frame and the weft was threaded through them. As
materials, tie-dyed sheets were used. The work was
woven in five days, the residents having the opportunity to both follow the process and weave on a smaller
frame. They named the piece A Maritime Sky. Its blue
and white colors reminded them of both foamy wave
crests and a blue, cloudy sky. The work was gifted to
the nursing home as a memory of the collective project.
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MERELLINEN TAIVAS (2021)
Osallistava kudontaprojekti
palvelukoti Kotoisinkodille
A MARITIME SKY (2021)
Participatory weaving project in
nursing home Kotoisinkoti
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Ella
Numminen

Ella Numminen (s.1989,
Kannus) on tamperelainen näyttelijä (FIA)
ja musiikkiteatterin
ammattilainen. Hän on
valmistunut Tampereen
ammattikorkeakoulun
musiikkiteatterin
opintosuunnasta 2020
ja työskentelee freelancerina teatterin,
musiikin ja tanssin
parissa.

Ella Numminen (b.1989
in Kannus) is an actor
and a music theatre
professional based in
Tampere. She graduated
with a BA in Musical
Theatre from Tampere
University of Applied
Sciences in 2020.
Ella Numminen works
as a freelancer in the
fields of theatre,
music and dance.

Noora Ojanperä (s.1993,
Seinäjoki) asuu ja
työskentelee Keravalla.
Hän on valmistunut
Turun AMK:n Taideakatemiasta kuvataiteilijaksi vuonna 2020 ja
työskentelee monipuolisesti liikkuvan kuvan,
tekstin, äänen ja valokuvan parissa.

Noora
Ojanperä
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Noora Ojanperä (b.1993
in Seinäjoki) lives
and works in Kerava.
They graduated from
the Turku University of
Applied Sciences Arts
Academy as a visual
artist in 2020 and work
diversely in the fields
of moving picture,
text, sound and
photography.

(Miss¨olen_miten voin jäädä)
(2021)
Ääniteos (5:53 min)
(Wher¨ am I_how can I stay)
(2021)
Sound installation (5:53 min)
NIIN VÄHÄN AIKAA (2021)
Sooloesitys
SO LITTLE TIME (2021)
Solo performance

Niin vähän aikaa on Ella Nummisen musiikkia ja
teatteria yhdistelevä sooloteos läheisen ihmisen
menetyksestä. Esitys kuvaa omakohtaisesti surua,
mielen murtumista ja tunteiden hyväksymistä sekä
vuodenaikojen kulumista. Niin vähän aikaa esitettiin
Tampereella elokuussa 2021.

So Little Time is Ella Numminen’s solo performance
about the loss of a loved one. Through music and
theater, the piece portrays grief, the broken mind,
accepting emotions and the passing of seasons. So Little
Time was performed in Tampere in August 2021.

(Miss¨olen_miten voin jäädä) on kenttä-äänityksiä ja
löydettyä runoutta yhdistelevä kokonaisuus, joka johdattelee kuulijan todellisuutta pakenevaan tilaan. Siellä
aistit nyrjähtävät ja ottavat uusia muotoja. Teos ehdottaa monimutkaisen äärelle pysähtymistä. Se tarjoaa
lempeää katsetta, jolla tarkastella elämän epävarmuutta
ja keskeneräisyyttä.
Teos sisältää Ojanperän nauhoittamien äänitteiden
lisäksi pätkiä Yle Elävän arkiston materiaalista sekä
otteita Catherine Malaboun kirjasta Sattuman ontologia.
Se esitettiin Seinäjoen kaupunginkirjastossa Aspa-koti
Mistelin ja Rakuunan asukkaille Elokuussa 2021.

(Wher¨ am I_how can I stay) is a combination of field
recordings and discovered poetry that lead its listener
to a reality-escaping space where senses are distorted
and take new forms. The work makes a suggestion of
halting beside the complex. It offers a mellow glance
towards life’s uncertainties and incompletenesses.
Besides Ojanperä’s field recordings, the audio consists
of Yle’s archive material and passages from Catherine
Malabou’s The Ontology of The Accident. It was played in
the Seinäjoki City Library for residents of the Misteli
and Rakuuna shelter homes.
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Anna-Maija
Oka

Anna-Maija Oka (o.s.
Perttunen, s.1986,
Virolahti) on näyttelijä ja laulaja, joka
työskentelee tällä hetkellä Jyväskylän kaupunginteatterissa. Hän
on opiskellut laulua
Kokkolassa ja Helsingissä sekä näyttelijäntaidetta Tampereella.

Anna-Maija Oka (nee
Perttunen, b.1986
in Virolahti) is an
actor and singer who
currently works in the
Jyväskylä City Theater.
She has studied vocal
arts in Kokkola and
Helsinki, and acting in
Tampere.

Kirsikka Paakkinen
(s.1985, Saari) asuu
ja työskentele Rovaniemellä. Hän valmistui
elokuvan maisteriksi
HDK-Valandista, Göteborgista vuonna 2021 ja
työskentelee ohjaajana
ja käsikirjoittajana.

Kirsikka Paakkinen
(b.1985 in Saari) lives
and works in Rovaniemi.
She graduated as a Master of Fine Arts with
a major in Film from
HDK-Valand, Gothenborg
in 2021 and works as a
director and screenwriter.

Ville Sorsa

Anna-Maija Okan käsikirjoittama ja esittämä teos
ammentaa poromerkistä, josta Oka luopui vuonna 2020.
Juuria, identiteettiä, ihmisen ja eläimen suhdetta sekä
perinteisen elinkeinon murrosta käsittelevää monodraamaa esitettiin kesällä 2021 kuudessa eri paikassa
Lapin maakunnassa. Monodraaman dramatisoi ja
ohjasi Liila Jokelin ja äänisuunnittelusta vastasi Riku
Wallin. Kiertue tuotettiin yhteistyössä Maahisblues
ry:n kanssa.
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Mauri Lähdesmäki

VASEN POIKKI JA HALAKI
(2021)
Monodraama

WHEN THE MILL HILL TREES
SPOKE TO ME (2021)
Elokuva (17 min)

LEFT EAR CUT AND SPLIT
(2021)
Monodrama

WHEN THE MILL HILL TREES
SPOKE TO ME (2021)
Film (17 min)

Written and performed by Anna-Maija Oka, Left Ear
Cut And Split is based on a reindeer’s registrational
mark that she abandoned in 2020. The monodrama
addressed issues such as roots, identity, the relation
between human and animal, and turning points of
traditional living. It was performed in six locations in
Lapland during the summer of 2021. The performance
was dramatized and directed by Liila Jokelin and its
sound design was created by Riku Wallin. The tour was
produced in collaboration with Maahisblues ry.

Kirsikka
Paakkinen

Paakkisen elokuva tutkii ihmisen luontosuhdetta
henkilökohtaisen perspektiivin kautta. Se vie katsojan
elokuvantekijän lapsuuden ympäristöön: maaseututaajaman metsiin, järville, pelloille ja hiljenneille
kylänraiteille. Muinaismuistot ja vanhat pyhät
luonnonpaikat, hitaasti rapistuvat kyläkeskukset sekä
ikivanhat mutta modernisoituneet luonnossa olemisen
tavat esittelevät luontosuhteita niin historiallisesta kuin
kokemuksellisesta perspektiivistä. Teos esitettiin syyskuussa 2021 Rovaniemellä kansantalo Wiljamissa.

The film explores the human relation to nature from
a personal perspective. It takes the viewer to the
film-maker’s childhood environment: countryside
forests, lakes, fields, slackened village roads. Immemorial memories and old, holy natural sites, slowly
decaying village centers and ancient but modernized
practices in natural environments present our relationship to nature from both a historical and experiential
perspective. The work was presented in People’s House
Wiljami, Rovaniemi in September 2021.
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Emmi
Pellinen

Emmi Pellinen (s.1995)
asuu ja työskentelee
Joutsenossa, ja valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2021. Hän
työskentelee kuvataiteen parissa sekä kuvataiteen opettajana ja
on erikoistunut pyrografiaan eli tutummin
puunpolttopiirroksiin.

Kati Peltola (s.1989,
Helsinki) valmistui
Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta
taiteen maisteriksi
Contemporary Design
-koulutusohjelmasta.
Hän työskentelee Helsingissä korutaiteen ja
kuvanveiston parissa,
päämateriaalinaan lasi.

Emmi Pellinen (b.1995)
lives and works in
Joutseno and graduated
from LAB University of
Applied Sciences as a
visual artist in 2021.
She works and teaches
in the field of visual
arts and is specialized
in pyrography.

Kati Peltola (b.1989
in Helsinki) graduated
as Master of Arts
from Aalto University
School of Arts, Design
and Architecture’s
Contemporary Design
program. Peltola works
in Helsinki with jewelry art and sculpture,
with glass as her main
material.

TAIDEPOLKU
Näyttely metsässä

LA MORALE ÉLASTIQUE
(2021–)
Ikkunainstallaatio:
borosilikaattilasi

ART TRAIL
Exhibition in the woods

Kati
Peltola
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Misa Asanuma

LA MORALE ÉLASTIQUE
(2021–)
Window installation:
borosilicate glass

Taidepolku-näyttely koostui Emmi Pellisen teoksista
joutsenolaisessa metsässä. Esillä oli kaiverrettuja
kivireliefejä, peililasiin kaiverrettuja kuvia sekä Pellisen erikoistumistekniikalla, pyrografialla, toteutettu
teos, joiden hahmot kuvastavat korona-ajan tunteita
yksilössä. Teokset sijoitettiin metsäpolun varrelle, jotta
joutsenolaiset pääsisivät turvallisesti ja kollektiivisesti
kokemaan taidetta, nauttimaan luonnosta ja reflektoimaan tunteitaan.

The Art Trail exhibition consisted of Emmi Pellinen’s
works in a forest in Joutseno. It displayed stone reliefs,
engravings on mirrors, and Pellinen’s technique of
specialization, pyrography. All works presented characters mirroring the individual’s emotions during the
pandemic. The pieces were exhibited by a forest trail,
allowing the people of Joutseno to experience art, enjoy
nature and reflect on their emotions both safely and
collectively.

La morale élastique on lasiteos katutason liiketilan ikkunassa. Se on osa jatkuvaa projektia, jonka teemana on
moraalikäsitykset, niiden muodostuminen ja muokkautuminen. Installaation lähtökohtana oli ranskalainen
versio ”Rakastaa, ei rakasta” -lorusta. Teoksessa loru
on teipattuna ikkunaan liekissä väänneltyjen laboratoriolasiputkien viereen. Keskellä teosta on päivänkakkara, joka on jätetty kuihtumaan.

La morale élastique is a glasswork in a window of a
commercial space. It is part of an ongoing project
under the theme of morality and its developments. The
installation is based on the French version of “He/She
loves me, He/She loves me not”. The rhyme is taped on
the window, next to flame-bent laboratory glass tubes.
In the center of the oeuvre, a daisy flower is left to wilt.
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Taneli
Perälä

Taneli Perälä (s.1998)
eli gosebeats on Helsingissä vaikuttava
muusikko ja taiteilija.
Hän valmistui 2019 Pop
& Jazz Konservatoriosta
muusikoksi ja työskentelee monialaisesti
musiikin ja taiteen
alalla.

Taneli Perälä (b.1998)
aka gosebeats, is a
musician and an artist from Helsinki. He
graduated as a musician
from the Helsinki Pop
& Jazz Conservatory
in 2019 and works
diversely within the
fields of music and
art.

Hilja Penttinen
(s.2001, Tampere) on
monipuolinen tanssin
ammattilainen, näyttelijä ja taiteen tekijä.
Hän on valmistunut
Tampereen konservatoriosta tanssijaksi vuonna
2021 ja opiskelee pop/
jazz-laulua Pirkanmaan
musiikkiopistossa.
Penttinen uskoo taiteen
lisäävän empatiaa ja
yhdenvertaisuutta.
Hänen teoksissaan
toistuvana teemana on
kestävyys, niin henkisen kestävyyden kuin
sosiaalisuuden ja materiankin näkökulmista.

Hilja Penttinen (b.2001
in Tampere) is a
versatile dance professional, actor and
artist. She graduated
as a dancer from the
Conservatory of Tampere in 2021 and is
now studying pop/jazz
vocals at the Pirkanmaa
Music Institute. Penttinen believes that art
increases empathy and
equality. A recurring
theme in her works is
sustainability from
the perspectives of
the mental, social and
material.

Hilja
Penttinen
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Sofia Rintala

STILL WATERS RUN DEEP
(2022)
Videoteos (32:39 min)
STILL WATERS RUN DEEP
(2022)
Video (32:39 min)
SOTA21 (2021)
Digitaalinen äänikirjasto
WAR21 (2021)
Digitally Distributed Sample
Pack

Teos on sample pack kaikille, ilmaiseksi. Äänikirjasto
on tehty jaettavaksi, ladattavaksi ja roskattavaksi. Se
sisältää 95 alkuperäistä samplea sekä kolme instrumentaalia, jotka äänitettiin kesällä 2021. ”Teos on niille,
jotka toivovat Halloweenia juhannukseksi”, kuvailee
gosebeats. Teoksen voi ladata taiteilijan nettisivuilta.

The artwork is a sample pack for all, for free. The
sound library is made to be distributed, sampled, bruised, and battered. It includes 95 original samples and
three full beats recorded during the Summer of 2021.
“For all those wishing for Halloween on Midsummer”,
gosebeats describes. The work can be downloaded from
the artist’s website.

Still Waters Run Deep -videoteos on kahden ihmisen
sooloteos sekä ihmisen ja veden duetto. Se on kertomus
veden kulutuksesta ja erilaisista suhtautumistavoista
veteen. Pyrkimys on tarjota uutta näkökulmaa veden
nykyiseen kulutukseen. Voisiko puhtaan veden korvata? Tarvitseeko lämmintä vettä esimerkiksi kukkien
kasteluun tai vessan vetämiseen? Teoksessa itsessään ei
käytetä ollenkaan puhdasta vettä, vaan vesi on korvattu
väreillä, leikkirahalla ja sulatetulla lumella. Teoksen
tavoite on ollut uusiokäyttää materiaaleja mahdollisimman hyvin, jotta sen tekeminen ei kuluttaisi luonnonvarojamme enempää kuin on tarpeellista.

Still Waters Run Deep is both a solo work by two people
and a duet for a human and water. The video is a
story about water consumption and different attitudes
towards water. The aim is to provide a new perspective
on our current water consumption. Is it possible to
replace clean water? Do we need warm water to water
flowers and flush the toilet? No clean water was used in
the production of the work. It was replaced by colors,
play money, and melted snow. The aim was to reuse
materials so that the work does not consume our natural resources more than is necessary.
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Kalle
Rasinkangas

Kalle Rasinkangas
(s.1990, Jyväskylä)
on vuorovaikutteiseen
ja virtuaalisen taiteeseen erikoistunut
mediataiteilija sekä
teatteritaiteen maisteri äänisuunnittelun
koulutusohjelmasta. Hän
elää ja työskentelee
Järvenpäässä.
Kalle Rasinkangas
(b.1990 in Jyväskylä)
is a media artist specialized in interactive
and virtual art with
a Master’s degree in
Sound Design in Theater
and Drama. Rasinkangas
lives and works in Järvenpää.

HOLD TOGETHER (2021)
Vuorovaikutteinen mediataideteos
HOLD TOGETHER (2021)
Interactive media artwork

Hold Together on vuorovaikutteinen teos monelle
käyttäjälle yhtä aikaa internetin välityksellä. Sen
kanssa vuorovaikutetaan koskettamalla teosta hiirellä
ja liikuttamalla osoitinta. Mitä useampi kokija vuorovaikuttaa teoksen kanssa samanaikaisesti, sen nopeampi
ja suurempi muutos sisällössä tapahtuu. Myös teoksen
äänimaisema elää vuorovaikutteisena.
Teos käsittelee toivoa. Toivoa siitä, että tulevaisuudessa luonnolla voitaisiin nähdä itseisarvo. Toivoa
tulevaisuudesta, jossa luontoa olisi säilynyt pelkkien
ylösrevittyjen puunkantojen, leikattujen ruohokenttien
ja päällystettyjen urbaanialueiden sijaan. Siitä toivosta
tulisi pitää kiinni, yhdessä.

Hold Together is an interactive installation on the
internet for multiple people at the same time. The work
could be interacted with by holding it with one’s mouse
and dragging it around. The more people that are holding it together, the faster the piece will change. The
audio also changes in relation to the interaction.
The work addresses hope – hope about a future where
we could respect nature as something with intrinsic
value – for a future where nature still exists, not only
torn tree stumps, clean cut grass and paved urban areas.
We need to hold on to that hope. Hold together.

Netta Reunanen on
elokuussa 2020 jyväskyläläistynyt sirkustaiteilija. Hän
valmistui Turun AMK:n
Taideakatemian Taiteen uudet kontekstit
-maisteriohjelmasta
teatteri-ilmaisunohjaajaksi vuonna 2020. Reunanen on erikoistunut
nuorallatanssiin sekä
fyysiseen teatteriin ja
työskentelee hahmojen,
tunnelmien, intensiteetin, manipulaation ja
tasapainoilun keinoin.
Teosten yhdistävänä
teemana on ihminen,
ihmistenvälisyys,
ihmisten kohtaaminen ja
kohtaamattomuus.

Netta
Reunanen
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Reija Tapaninen

Netta Reunanen is a
Jyväskylä-based circus
artist. She graduated
from the Turku University of Applied
Sciences Arts Academy
with a Master of Culture and Arts in 2020.
Reunanen specializes
in tight wire dance and
physical theater. She
works with characters,
atmospheres, intensity,
manipulation and balance. Unifying themes
in her work are the
human, human interactions and confluence.

NUORAMEDITAATIO (2021)
Performanssi Jyväskylän
Kirkkopuistossa
TIGHT WIRE MEDITATION
(2021)
Performance in Jyväskylä’s
Old Church Park

Nuorameditaatio on julkisessa tilassa tapahtuva performanssi, jossa nykysirkustaiteilija Netta Reunanen harjoittaa kävelymeditaatiota nuorallatanssivaijerilla 60
minuutin ajan. Kävelymeditaatiossa kävellään kuunnellen kehon tapahtumia, tiedostaen ja ei-arvottavasti.
Nuorameditaatiossa Reunanen etsii yhteyttä itseensä ja
ympäröivään maailmaan.

Tight Wire Meditation is a performance in a public
space, in which contemporary circus artist Netta
Reunanen practices walking meditation on a tight wire
for 60 minutes. In walking meditation, one walks while
listening to one’s bodily events, being aware but without criticizing. With Tight Wire Meditation, Reunanen
seeks connection to herself and her surrounding world.
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Laura Maria
Rinta

Laura Maria Rinta
(s.1994) on kokkolalaislähtöinen, nykyään
Helsingissä asuva,
monipuolinen laulaja,
säveltäjä ja sellisti.
Hän valmistui musiikin kandidaatiksi
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Global
Music -koulutusohjelmasta tammikuussa
2021 ja on opiskellut
vaihto-opiskelijana
Barcelonassa Taller de
Músics ESEM -koulun
flamenco-linjalla.
Hänen musiikkiinsa ovat
vaikuttaneet flamencon
lisäksi ennen kaikkea
nueva canción -artistien musiikki.

Laura Maria Rinta
(b.1994) is a versatile
singer, composer and
cellist originally from
Kokkola and currently
living in Helsinki. She
graduated as a Bachelor of Music from the
Sibelius Academy of the
University of the Arts
Helsinki’s Global Music
program in January 2021
and studied flamenco
as an exchange student
at the Taller de Músics
Music School in Barcelona. In addition to
flamenco, her music is,
above all, influenced
by the music of nueva
canción artists.

Simi Ruotsalainen
(s.1981) on rovaniemeläinen mediataiteilija
ja valokuvaaja. Ruotsalainen valmistui 2020
taiteen maisteriksi ja
jatkaa nyt opintojaan
taideaktivismia käsittelevän väitöstutkimuksen parissa.

Simi Ruotsalainen
(b.1981) is a media
artist and photographer
based in Rovaniemi.
They graduated in 2020
as a Master of Arts
and now work on their
dissertation research
on art activism.

Simi
Ruotsalainen

97

Enni Myllys

NOSTALGIAA ESPANJASTA
JA LATINALAISESTA
AMERIKASTA
Konsertti
NOSTALGIA FROM SPAIN
AND LATIN AMERICA
Concert

Laura Maria Trio on tuore yhtye, jonka ohjelmisto
rakentuu flamenco-vaikutteisten espanjalaisten kappaleiden, Latinalaisessa Amerikassa 70- ja 80-luvuilla
kirjoitettujen nueva canción -artistien laulujen
sekä laulaja Laura Maria Rinnan omien sävellysten
ympärille. Rinta halusi tuoda kauniin ja tunteikkaan
musiikin kautta lohdutusta kotikaupunkinsa kuulijoille pitkän korona-ajan hiljaisuuden jälkeen. Hänen
lisäkseen yhtyeessä vaikuttavat kitaristi Otto Kentala
ja kontrabasisti Juuso Rinta. Yhtye konsertoi Kahvila
Sahassa Kokkolassa, syyskuussa 2021.

Laura Maria Trio is a new group whose repertoire
consists of Spanish flamenco, Latin American nueva
canción artists’ songs written in 1970’s and 1980’s,
and Laura Maria Rinta’s own compositions. Through
music, she wanted to bring graceful and emotional
comfort to her hometown’s audience after a long and
silent pandemic. Along with Rinta, the group is formed
by guitarist Otto Kentala and double bassist Juuso
Rinta. In September 2021, they held a concert in Café
Saha, Kokkola.

THE REAL LAPLAND
EXPERIENCE (2021)
Video ja nettisivumuotoinen
teos
THE REAL LAPLAND
EXPERIENCE (2021)
Video and website artwork

The Real Lapland Experience on taideprojekti, joka
sisältää useita video- ja digitaalisia teoksia. Projektin
ensimmäinen videoteos esitettiin kesällä 2021 Rovaniemellä yhteistyössä kuvataiteilija Savu E. Korteniemen kanssa. Lisäksi julkistettiin nettisivusto, joka esitti
videoteoksessa esiintyvän kuvitteellisen matkailuyrityksen kotisivuja. Videoteos ja nettisivut muodostavat
kokonaisuuden, jonka muotokieli hyödyntää pelimäisyyttä sekä internetsivustojen ja kännykkäsovellusten
visuaalista kieltä ja kuvastoa. Nettisivumuotoisessa
teoksessa yleisö syventyy kuvitteellisen ”The Real
Lapland Experience” -matkailuyrityksen maailmaan.

The Real Lapland Experience is an art project consisting
of video and digital mixed media artworks. The first
video work was presented in the summer of 2021 in
Rovaniemi, in collaboration with artist Savu E. Korteniemi. Additionally, a website was released, portraying
the commercial homepage of the video’s fictional tourist business. The video and website create a whole that
exploits the visual language and aesthetics of games,
web pages and mobile apps. Through the website, the
audience experiences the operations of the imaginary
“The Real Lapland Experience”.
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Jenny
Räisänen

Jenny Räisänen (s.1983)
on laulaja-lauluntekijä, laulunopettaja ja
kosketinsoittaja. Hän
muutti syksyllä 2021
Irlantiin opiskelemaan
laulunkirjoitusta
Limerickin yliopiston
maisteriohjelmaan. Hän
on aiemmin valmistunut
musiikkipedagogiksi
Karelia ammattikorkeakoulusta, suuntautuen
pop/jazz-laulunopetukseen, sekä Metropolia
AMK:sta pääaineenaan
varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen
soveltava käyttö.

Jenny Räisänen (b.1983)
is a singer-songwriter,
vocal teacher and keyboardist. In the autumn
of 2021, she moved to
Ireland to complete
a Master’s degree in
Songwriting at the
University of Limerick.
Earlier, she has graduated as a music pedagogue from the Karelia
University of Applied
Sciences, majoring in
Pop and Jazz Vocals,
and Metropolia University of Applied
Sciences, majoring in
Infant Music Education
and Applied Art Practices.

Elina Saalfeld on
suomalais-saksalainen
kuvataiteilija, joka
pohtii tutkimukseen
pohjautuvassa työskentelyssään muistamisen
ja nostalgian välistä
suhdetta sekä kuvien
vaikutusta katsojansa
maailmaan.

Elina Saalfeld is a
Finnish-German artist.
In her research-based
practice, she examines
the relationship of
memory and nostalgia,
and the effect of
images on the viewer’s
world.

Elina
Saalfeld
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Juhani Konttinen

TRE (2019) Yksikanavainen
videotyö (7:27 min, loop)
TRE (2019) Single-channel video
work (7:27 min, loop)

PIMEYS PÄIVÄKSI
Konserttisarja
DARKNESS TO DAY
Concert series

Pimeys päiväksi -ulkoilmakonsertit pidettiin kolmessa
Helsingin palvelukodissa Lilinkotisäätiön asukkaille
ja henkilökunnalle. Räisänen soitti yhdessä kitaristi-basisti Juhani Konttisen kanssa heidän omia
folk-pop-laulujaan. Jokainen konsertti sisälsi osallistavan osuuden, jossa laulettiin yhteislauluja. Konsertin
sisältö oli suunniteltu ihmisille, joilla ei välttämättä
ole ollut helppoa ja jotka tarvitsevat voimaa arkeensa.
Musiikki voi tuoda voimaa myös elämän pimeimmissä
hetkissä.

Darkness To Day was an open-air concert held in
three nursing homes in Helsinki. Together with
guitarist-bassist Juhani Konttinen, Räisänen played
their own folk-pop songs. Each concert contained a
participatory part in which the audience was asked to
sing along. The concert was designed to address those
who have had a hard time and need some strength in
their everyday lives. Music can bring light into darker
moments.

TRE on videotyö, joka käsittelee intiimiyden ja tirkistelyn rajavyöhykkeitä sekä valokuvauksen ja ruumiillisuuden suhdetta. Siinä nähdään käänteinen manaus,
itsemääritelty riivattu hetki, jossa päähenkilö suorittaa
TRE (Trauma Stress Release Excercise)-rentoutumisharjoituksen yleisön edessä. Teos näyttää ja purkaa
elokuvamaiseman.

TRE is a video piece addressing both the borderlines
between intimacy and voyeurism, and the relation
between photography and corporeality. It demonstrates
a reversed exorcism, a self-determined, bewitched
moment in which the main character performs a TRE
(Trauma Stress Release Exercise) relaxation exercise in
front of an audience. The piece depicts and dismantles
a cinematic scenery.
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Janne
Saarinen

Janne Saarinen (s.1995,
Suolahti) valmistui
Lapin ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2020. Hän
työskentelee maalauksen
ja digitaalisen taiteen
parissa.
Janne Saarinen (b.1995
in Suolahti) graduated from the Lapland
University of Applied
Sciences as a visual
artist in 2020. He
works with traditional
painting and digital
art.

Mortti Saarnia (s.1990)
on valokuvaaja ja kuvataiteilija, joka asuu
Helsingissä. Saarnia
työskentelee myös liikkuvan kuvan ja performanssien parissa. Hän
on valmistunut taiteen
maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2020.

Mortti Saarnia (b.1990)
is a photographer and
visual artist based
in Helsinki. Saarnia
also works with moving
images and performance.
He holds an MA in
photography from Aalto
University School of
Arts, Design and Architecture.

Mortti
Saarnia
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TAITEILIJAN TYÖPÄIVÄ (2021)
Performanssi-striimi
YouTubessa

MAALAUKSIA (2021)
Taidenäyttely

ARTIST’S WORKDAY (2021)
Live stream performance on
YouTube

PAINTINGS (2021)
Art exhibition

Näyttelyssä oli esillä Saarisen teoksia vuosilta 2020–2021
sekä uusia akvarelli- ja mustetöitä. Teokset olivat tutkielmia, joissa perinteinen havaintomaalaus yhdistyy
futuristisiin elementteihin ja ihmisen osat sekoittuvat
teknisiin ja mekaanisiin rakenteisiin. Näyttely tarkkaili
ihmisen ja teknologian suhdetta sekä siihen liittyviä
ilmiöitä mielikuvituksellisesti. Näyttely järjestettiin
Suolahden Kansantalolla kesällä 2021.

The exhibition featured Saarinen’s works from
2020–2021 as well as new watercolor and ink works.
The pieces combined traditional observational painting
with futuristic elements, as the human body is merged
with technical and mechanical structures. The exhibition observed the human-technology relationship imaginatively, providing an art experience for the people of
Suolahti. The exhibition was held in Suolahti People’s
House during the summer of 2021.

Taiteilijan työpäivä on yhden arkisen työpäivän mittainen performanssi-striimi, jossa katsoja kutsutaan
kurkistamaan kuvataiteilijan tyypilliseen työpäivään.
Monet meistä ovat tehneet etätöitä alkuvuodesta 2020
lähtien, muiden silmiltä piilossa. Performanssi pohtii
taiteilijan roolia palkansaajana ja työntekoa taiteellisena konseptina. Se pyrkii myös näyttämään, kuinka
arkista työ joskus on myös luovilla aloilla. Työ on työtä,
vaikka taiteilija tekisi sitä performanssina.

The live stream performance Artist’s Workday is an
eight-hour stream where the viewer gets a glimpse of
a typical day of a visual artist. Many of us have been
working from home since early 2020, hidden from the
eyes of others. The performance discusses the artist as
an employee, and work as an artistic concept. It also
strives to demonstrate how mundane some work days
are in the creative field. Work is work even if the artist
is working as a performance.
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Aida
Salakka

Aida Salakka (s.1991,
Vantaa) on valmistunut
musiikin maisteriksi
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta vuonna
2021. Hän työskentelee
Helsingissä freelance-muusikkona, laulajana, säveltäjänä sekä
opettajana kahdessa
musiikkiopistossa.
Aida Salakka (b.1991 in
Vantaa) graduated with
a Master’s Degree from
the Sibelius Academy
of the University of
the Arts Helsinki in
June 2021. She works in
Helsinki as a freelance
musician, singer, composer and as a teacher
in two music institutes.

Pandemic Diaries on sooloteos, joka sai lähtölaukauksensa lääkäri Sara Codyn puheesta maaliskuussa 2020,
jossa todettiin COVID-19-pandemian alkaneen. Cody
sanoi: ”Today, start working on not touching your
face, because one main way viruses spread is when you
touch your own mouth, nose or eyes.” Tästä lauseesta
inspiroituneena säveltäjä reflektoi kulunutta pandemia-aikaa ja siihen liittyviä ajatuksia ja tuntemuksiaan.
Salakka esitti teoksensa kolmessa kirjastossa pääkaupunkiseudulla.

Eerika Salli (s.2000)
valmistui muusikoksi
Joensuun Konservatoriosta vuonna 2021,
pääaineenaan pop/
jazz-laulu. Salli
työskentelee pääasiassa
Joensuussa.
Eerika Salli (b.2000)
graduated as musician
from the Joensuu Conservatory of music,
majoring in Pop/Jazz
Vocals. Salli works
primarily in Joensuu.

PANDEMIC DIARIES (2021)
Sooloteos kontrabassolle,
puhe- ja lauluäänelle sekä
ääniraidalle

MUSIIKKIA NIILLE,
JOTKA EIVÄT VOI TULLA
SEN LUOKSE
Konserttisarja

PANDEMIC DIARIES (2021)
A solo piece for double bass,
voice, speech and an audiofile

FOR THOSE WHO CANNOT
REACH MUSIC
Concert series

Pandemic Diaries is a solo piece inspired by a speech
given by doctor Sara Cody in March 2020, just when
COVID-19 was declared a global pandemic. In her
speech, Cody said: “Today, start working on not
touching your face, because one main way viruses
spread is when you touch your own mouth, nose or
eyes.” Keeping this phrase in mind, Salakka reflects on
the pandemic and her personal thoughts and emotions
during the 2020 lockdown. The solo was performed in
three libraries in the Helsinki region.

Eerika Sallin omista sävellyksistä ja sanoituksista koostuvan konserttisarjan tavoitteena oli tuoda kulttuuria
ihmisten luo, jotka eivät varsinkaan korona-aikana voi
itse hakeutua sen pariin. Konsertit järjestettiin Viitasaarella vanhusten hoivakodeissa ja vammaisten avustetun asumisen yksiköissä. Lauluja yhdistäviä teemoja
olivat vapautuminen sekä irti päästäminen ja siihen
liittyvät haasteet. Salli halusi tuoda kappaleissaan esiin
hetken merkityksellisyyden – elämä on epävarmaa,
mutta varmaa on se, että olemme juuri nyt, juuri tässä.
”Konsertista keskustellaan varmasti viikkoja”, sanoi
vanhainkodin hoitaja Sallille.

Eerika
Salli
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Perttu Salli

The concert series, consisting of Eerika Salli’s own
compositions and lyrics, seeked to bring cultural experiences to those who, especially during the pandemic,
could not be reached by art and artists. The concerts
were held in nursing homes in Viitasaari and disabled
people’s rooming houses. The main themes of the songs
were liberation, letting go, and their challenges. In her
songs, Salli wanted to emphasize the importance of the
moment – life is uncertain, but what is definite is that
we are here and now. “The concert will be discussed for
weeks”, said a nurse in one of the homes.
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Noora
Sandgren

Noora Sandgren on
helsinkiläinen kuvataiteilija, joka valmistui
taiteen maisteriksi
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulusta vuonna
2020, pääaineenaan
valokuvataide. Hän
työskentelee valokuvan
eri esitysmuotojen,
installaation, tekstien
ja performatiivisten
elementtien parissa.

Noora Sandgren is a
Helsinki-based visual
artist. She graduated
from Aalto University
School of Arts, Design
and Architecture in
2020, majoring in
Photography. In her
art, she works with
photography and its
formats, installations,
texts, and performative
elements.

Laura Savolainen
(s.1998, Tampere) on
valmistunut Lahden
Salpauksen sirkusartistikoulutuksesta vuonna
2021. Hän suorittaa
parhaillaan sirkuksen
jatko-opintoja Tukholman taideyliopistossa.

Laura
Savolainen
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Laura Savolainen
(b.1998 in Tampere)
graduated from the Salpaus Circus Artist Education as a circus artist in 2021. Currently
she is continuing her
circus studies at the
Stockholm University
of Arts.

OODI OULUJÄRVELLE,
MARJAMAILLE, LEIKILLE JA
TULEVILLE SUKUPOLVILLE
(2021)
Installaatio
ODE TO LAKE OULUJÄRVI,
BERRY LANDS, PLAY &
FUTURE GENERATIONS
(2021)
Installation

HULAVANNETÄDIN
PUISTOKIERTUE (2021)
Leikkipuistoja kiertävä
sirkusteos
CIRCUS TOUR OF A
HULA HOOP LADY (2021)
Circus show touring
in playgrounds

Teos sisältää Oulujärven, auringon ja paikallisten
ainesten kanssa syntyneitä sinikopiokuvia sekä tekstin.
40-luvun ikkunan ja puiden kannattelema installaatio
ripustettiin osaksi Paltamon Metelin kulttuuritilaa.
Teoskokonaisuus pohtii paikkakokemusta ja siihen osallistuvia tekijöitä, kuten järven eliöstöä: hankajalkaisia,
sukeltajia, vanhan kansan vesisusia ja laulavia kuhia.
Ajan tuntua luo sekin, että voi palata mustikkamaille,
jonka sadosta pölyttäjät kuten Bombus-heimoon
kuuluvat Kontukimalaiset huolehtivat. Tekstiosa pohtii
ihmisen ja valokuvan suhdetta maisemaan, jota monilajiset eläjät asuttavat. Maiseman tulevaisuus on paljolti
tämän rihman varassa.

The installation contains blueprints created with Lake
Oulujärvi’s waters, the sun and local materials as
well as a text piece. Held by a restored window from
the 1940s and trees, it was hung as part of the Meteli
culture space in Paltamo. The art work reflects on the
experience of place and agents constructing it, such as
biota of the lake: copepods, divers and “water wolves”.
The sense of time is developed by a possibility of returning to the blueberry lands, the harvest that is taken
care of by pollinators such as Buff-tailed bumblebees of
the Bombus tribe. The text ponders upon the relationship of human and landscape inhabited by a variety of
species. The future of that landscape is largely dependent on this relationship.

Sirkusteos on yhden hengen ulkoilmaesitys, joka sai
alkunsa ajatuksesta mahdollistaa matalan kynnyksen
kulttuurielämyksiä kaupunkilaisille. Teos kiersi
Tampereen keskustan alueen leikkipuistoissa. Ilman
ennakkoon ilmoitettuja tapahtumatietoja kulloinenkin
yleisö muodostui senhetkisistä puistokävijöistä sekä
ohikulkijoista.

The circus show is an outdoor performance by one
circus artist. It was created to offer easily accessible
art and culture experiences to Tampere residents. The
show toured public playgrounds in the city without any
announcements in advance. In that way, the audience
was composed of the present playground visitors and
bypassers.
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Helka
Seppälä

Helka Seppälä
(s.1992, Helsinki)
on lappeenrantalainen
kontrabasisti sekä
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja
Dresdenin Hochschule
für Musik Carl Maria
von Webernissä opiskellut musiikin maisteri.
Seppälä on toiminut
Lappeenrannan kaupunginorkesterin kontrabasson äänenjohtajana
vuodesta 2015 lähtien.
Kontrabasistina hän on
kiinnostunut eri genrejen ylittämisestä ja
runojen yhdistämisestä
musiikkiin.
Helka Seppälä (b.1992
in Helsinki) is a
Lappeenranta-based
double bass player
and Master of Music,
having studied at the
Sibelius Academy of the
University of the Arts
Helsinki and Hochschule
für Musik Carl Maria
von Webern in Dresden.
Since 2015, Seppälä has
served as the leader of
the double bass section
of the Lappeenranta
City Orchestra. As a
double bassist, she is
interested in crossing
genres and combining
poetry with music.

KONTRABASSOKONSERTTI
(2021)

Isabella Shaw (s.1991,
Denver, Colorado USA)
työskentelee Helsingissä ja on valmistunut
oopperalaulajaksi
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Hän
työskentelee oopperan,
kamarimusiikin, perinnetietoisen esittämisen
ja luovan kirjoittamisen parissa.

Isabella Shaw (b.1991
in Denver, Colorado
USA) works in Helsinki
and has graduated from
the Sibelius Academy
of the University of
the Arts Helsinki as a
classical/opera singer.
She works in the fields
of opera, chamber
music, historical performance, and creative
writing.

Isabella
Shaw
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[SINUA KOHTI OLEN ELÄNYT]
/ [FRAM MOT DIG HAR JAG
LEVAT] / [TOWARDS YOU
HAVE I LIVED] (2021)
Musiikin ja runouden konsertti
[SINUA KOHTI OLEN ELÄNYT]
/ [FRAM MOT DIG HAR JAG
LEVAT] / [TOWARDS YOU
HAVE I LIVED] (2021)
Concert featuring music and
poetry

DOUBLE BASS CONCERT
(2021)

Helka Seppälä avasi marjaniemeläisen pihafestivaalin
elokuussa 2021 soittamalla kontrabassokonsertin entisessä lapsuudenkodissaan. Konsertti toi soolosoittimena
vähän kuullun kontrabasson esille improvisaation
sekä harvoin kuultujen nykymusiikkiteosten keinoin.
Konsertissa kuultiin teoksia muun muassa Teppo
Hauta-aholta, Ilkka Hongistolta sekä Jussi-Matti
Haavistolta. Seppälä esiintyi kontrabasson soiton lisäksi
laulaen.

Helka Seppälä opened a Marjaniemi-based garden festival in August 2021 by playing a double bass concert in
her childhood home. The concert showcased the double
bass, rarely heard as a solo instrument, by means of
improvisation and seldom performed contemporary
compositions; pieces by Teppo Hauta-aho, Ilkka Hongisto and Jussi-Matti Haavisto, amongst others. Besides
performing with the bass, Seppälä also sang.

Konsertti heijasteli kodin, ikävöinnin, surun, toipumisen, luonnon ja kokonaisvaltaisen yhteyden
tematiikkoja keskiaikaisten naistrubaduurien laulujen,
barokkimonodian sekä 1900-luvun suomalaisten ja
yhdysvaltalaisten BIPOC-säveltäjien liedien välityksellä. Se esitettiin Kannelmäen kirkossa syyskuussa
2021. Konsertissa esiintyivät Isabella Shaw (mezzosopraano, keskiaikainen harppu), Mikko Ikäheimo
(theorbo) ja Niina Ranta (piano).

The concert expressed themes of home, longing, grief,
healing, nature, and interconnectedness through the
songs of the medieval trobairitz (female troubadours),
baroque monody, and 20th century lied from BIPOC
composers of the Americas and Finnish composers. It
was held at Kannelmäki Church in September 2021.
The songs were performed by Isabella Shaw (mezzo,
medieval harp), with Mikko Ikäheimo (theorbo), and
Niina Ranta (piano).
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Rosalia
Silfer

Rosalia Silfer (s.1995)
valmistui kuvataiteilijaksi Kankaanpään
Taidekoulusta vuonna
2020. Hän asuu ja työskentelee Hyvinkäällä,
yhdistellen ilmaisussaan taidemaalausta,
kuvanveistoa ja esitystaidetta.

Rosalia Silfer (b.1995)
graduated as a visual
artist from the
Kankaanpää Art School
in 2020. She lives and
works in Hyvinkää, combining the disciplines
of painting, sculpture
and performance art.
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ABERLA KUUNTELEE (2021)
Sekatekniikkaveistos,
125 x 160 x 185 cm, performanssi 4 t
ABERLA LISTENING (2021)
Mixed technique sculpture,
125 x 160 x 185 cm, performance 4 h

Harjateräksestä hitsatun rungon ympärille rakentuva
kotilomainen veistos Aberla sisältää mm. kangasta,
akryylia, silikonia, pellavaa, sellofaania, epoksia sekä
lasisia yksityiskohtia. Veistos kätkee sisäänsä taiteilijan
mentävän aukon ja pienen pesän – kuin piilopaikan –
jonne käpertyä sikiöasentoon kuuntelemaan ympäröivää maailmaa. Tunnelma veistoksen sisällä on lämmin
ja turvallinen, aivan kuin makoilisi kohdussa.

Aberla is a shell-like sculpture built around a frame
consisting of welded rebar, enfolded with canvas,
acryle, silicon, linen, cellophane, epoxy and glass
details. The sculpture conceals an opening, the size of
the artist, and a small nest – like a hideaway – in which
one can curl up into a fetal position and listen to the
surrounding world. The atmosphere inside the work is
warm and soothing, like lying in the womb.

Teos oli esillä Taidekeskus Mältinrannassa osana
Silferin L I L A N G O L A N D -yksityisnäyttelyä.
Silfer toteutti näyttelyn aikana performanssin, jossa
hän neljän tunnin ajan kuunteli näyttelytilan ja vierailijoiden ääniä sekä puhetta käpertyneenä veistoksensa
uumeniin.

The piece was exhibited in Art Center Mältinranta
as part of Silfer’s private exhibition L I L A N G O
L A N D. As part of the exhibition, Silfer realized a
performance in which she lay inside her sculpture and
listened to the sounds and voices of the exhibition space
and its visitors.
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Miradonna
Sirkka

Miradonna Sirkka
(s.1991) työskentelee
nykysirkuksen ja nykytaiteen parissa Helsingissä, Pohjois-Suomessa
ja kansainvälisesti.
Sirkka on erikoistunut osallistaviin,
paikkasidonnaisiin
teoksiin eri taiteiden aloja yhdistäen
sekä esiintyjänä että
ohjaajana. Hän on valmistunut Turun AMK:n
Taideakatemiasta sirkustaiteilijaksi sekä
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulusta taiteen
maisteriksi Visual
Culture and Curating
Contemporary Art -linjalta.

Miradonna Sirkka
(b.1991) works in
Helsinki, Northern
Finland and abroad in
the fields of contemporary circus and
art. She specializes
in participatory and
location-based works,
combining multiple art
forms as both performer
and director. Sirkka
has graduated from the
Turku University of
Applied Sciences Arts
Academy as a circus
artist and Aalto University School of Arts,
Design and Architecture
as a Master of Arts
from the Visual Culture
and Curating Contemporary Art program.
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Iidaliina Linnea

KALASTAMASSA
Nykysirkustaideteos,
muoviputki- ja
vannemanipulaatio
IN KALASATAMA
Contemporary circus piece,
plastic tube and hoop
manipulation

Miradonna Sirkka kyseenalaistaa työssään oletuksia
ja inspiroituu arkipäiväisestä kiusallisuudesta. Kalastamassa on osallistava nykysirkusperformanssi, jossa
yhdistyvät vannemanipulaatio, muoviputket, liike ja
yleisön mielenmaisema. Keskiössä on yleisön välinen
kohtaaminen, jossa salakavalasti keskustellaan arkipäivistä, ympäröivästä maailmasta ja unelmista tuntemattomien kanssa. Teoksen kesto vaihtelee yleisön määrän
ja esityksen sijainnin mukaan.

In her work Sirkka questions presumptions and is
inspired by subtle awkwardness. In Kalasatama is an
interactive contemporary circus performance, combining hoop manipulation, plastic tubes, movement and
the audience’s mindset. Its core is in the audience’s
subtle encounter, talking to strangers about everyday
life, the surrounding world and dreams. The duration
of the piece depends on the performance location and
the size of the audience.
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Veera
Snellman

Veera Snellman (s.1993)
on Taideyliopiston
Teatterikorkeakoulusta
valmistuva tanssijantaiteen maisteri. Häntä
liikuttavat yhdessä
puuhastelu, tragikoomisuus, leikki, groteskius, tajunnanvirta ja
punk-rumpalointi.

Veera Snellman (b.1993)
is graduating from the
Theatre Academy of the
University of the Arts
Helsinki as a Master
of Dance. She is moved
by messing around
together, tragicomedy,
play, the grotesque,
streams of consciousness and playing punk
with the drums.
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PUMPUMPUM (Ensi-ilta 2019,
kouluvierailut 2021)
Sukupuolirooleja käsittelevä
esitys ja työpaja yläkouluihin
(90 min.)
PUMPUMPUM (Premiere in
2019, schools visits in 2021)
Performance and workshop
touring upper comprehensive
schools, addressing gender
roles (90 min.)

Vuorovaikutuksellinen PUMPUMPUM haastaa
yläkoululaiset heittäytymään liikkeeseen, pohtimaan
yhteiskunnassamme ilmeneviä sukupuolirooleja, leikkimään leluilla epätavallisilla tavoilla ja kohtaamaan
riehakkaan tanssiteoksen. Itse esitys koostuu muuksi
muuttumisesta, pyssyleikeistä, laulusta, (tosi)tarinoista
sekä rääväsuusta nimeltä Eemeli.

The interactive PUMPUMPUM challenges school
children to throw oneself into movement, consider
society’s manifesting gender roles, play with toys in
unconventional ways, and encounter a raucous dance
piece. The performance consisted of a transmutation
into something other: gun games, vocals, (real-life)
stories, and a vulgar character named Eemeli.
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Astrid-Ulrika
Stenberg

Astrid Stenberg
(f.1993 i Vanda) tog
examen i Skådespelarkonst på Helsingfors
Konstuniversitetets
Teaterhögskola. Hon
är en av medlemmarna i
performance kollektivet
4 FLOORS OF WHORES, och
arbetar med teater och
performance konst. Hon
är för närvarande aktiv
i Helsingfors.

Astrid Stenberg (b.1993
in Vantaa) graduated
from University of
Arts Helsinki Theater
Academy as an actor.
She is a member of the
performance collective
4 FLOORS OF WHORES, and
works in the fields of
theatre and performance
art. She currently
works in Helsinki.
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Alvaro Arenas

SQUARE: THE ARTIST AT
WORK (2021)
Teater, performance konst,
installation
SQUARE: THE ARTIST AT
WORK (2021)
Durational theater, performance, installation

Verket verbaliserar samt förkroppsligar frågor om
värde, konst och dess symbiotiska förhållande till samhället. När blir något omätbart? Och hur påverkar det
hur konst och kultur tar plats i vårt samhälle? SQUARE
– The Artist at Work härbärgerar frågor kring konst
och dess värde eller icke-värde, och mätandet av detta
värde, på en central plats i samhället – ett torg. Verket
visades i augusti 2021 på Elielplatsen i Helsingfors.

The performance embodies questions about value, art
and its symbiotic relation to society. When does something become immeasurable? And how does it affect
how art and culture take place in our society? SQUARE
– The Artist at Work inhabits these questions about art
and its value or non-value, and the measurement of
this value, at a central place in society – a square. The
piece was exhibited in August 2021 at Elielinaukio in
Helsinki.
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Johanna
Sulalampi

Johanna Sulalampi
(s.1988) työskentelee
äänen kanssa esittävän
taiteen, äänitaiteen
ja musiikin saralla.
Hän on valmistunut
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta
äänisuunnittelijaksi.
Taiteellisena tavoitteenaan Sulalampi
pitää sisäisen palon
ja olemassaolon itseisarvon ylläpitämistä.
Vuosina 2021–2022
hän etsii äänellisiä
kohtaamisia tuntemattomien olentojen,
konseptien ja ilmiöiden
kanssa. Niistä hän
luo äänifantasioita ja
sonifikaatioita, jotka
antavat tilaa huomiotta
jääneille.

Johanna Sulalampi
(b.1988) works with
sound in the fields
of performing arts,
sound art and music.
They graduated from the
Theatre Academy of the
University of the Arts
Helsinki as a sound
designer and holds as
an artistic aim the
preservation of inner
passion and the intrinsic value of existence.
In the following years,
she is searching for
sonic encounters with
unknown creatures,
concepts and phenomena,
creating vocal fantasies and sonifications
that pay attention to
the ignored.

RESTARTING AWARENESS
(2021)
Esitystaideteoksen videoversio
(8:29 min)
RESTARTING AWARENESS
(2021)
Recorded performance
(8:29 min)

Restarting Awareness on audiovisuaalinen esitystaideteos, jonka esittää VR-laitteistolla taiteilija itse. Teoksessa virtuaalinen tila muuntuu soittimen kaltaiseksi
instrumentiksi, jonka myötä ääni, visuaalinen presentaatio ja koreografisoitu liike luovat narraation teoksen
fantasian ympärille. Fantasia kuvailee tietokoneen ja
käyttäjänsä välistä jaettua todellisuutta.

Restarting Awareness is an audiovisual performance
piece performed with VR equipment by the artist. The
piece’s virtual space transforms into an instrument, as
sounds, visual presentations and choreographed movement create a narration around the fantasy world. This
fantasy presents a reality that is shared by the computer
and its user.

Teosta esitetään lavateoksena sekä videoteoksena YouTubessa.

The piece is performed both on stage and as an online
video performance on YouTube.

Senja Syrjälä (s.1992)
on kotoisin Imatralta
ja asuu tällä hetkellä
pääkaupunkiseudulla.
Hän työskentelee
Lahden konservatorion klassisen laulun
opettajana, johtaa
Keravalla kuoroja ja
toimii yrittäjänä. Hän
on valmistunut Tampereen konservatoriosta
muusikoksi vuonna 2015
ja musiikin maisteriksi
Taideyliopiston Sibelius Akatemiasta vuonna
2020.

Senja
Syrjälä
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Senja Syrjälä (b.1992)
is originally from
Imatra and currently
lives in the Helsinki
metropolitan area. She
is a classical singing
teacher at the Lahti
Conservatory, conducts
several choirs in
Kerava and works as an
entrepreneur. Syrjälä
graduated as a musician
from the Tampere Conservatory in 2015 and
as a Master of Music
from the Sibelius Academy of the University
of the Arts Helsinki
in 2020.

LÄKSIN MINÄ KESÄYÖNÄ
KÄYMÄÄN (2021)
Taidetuokio
ON A SUMMER EVE I WENT
(2021)
Art happening

Musiikkiliikunnallinen taidetuokio Läksin minä
kesäyönä käymään on noin 20–30 minuutin pituinen
osallistava esitys päiväkoti-ikäisille lapsille sekä heidän
hoitajilleen ja opettajilleen. Taidetuokio sisälsi laulua,
tanssia, musiikin kuuntelua ja musiikkiliikuntaa ja se
koostui suomalaisista kansanlauluista ja pelimannimusiikista. Taidetuokion yhteydessä tutustuttiin myös
viuluun ja Nuvo Toot -huiluun. Taidetuokiota esitettiin yhteensä kymmenen kertaa Imatralla, Littoisissa
ja Espoossa. Niihin osallistui yhteensä noin 350 lasta ja
aikuista.

A musical and kinematic art happening On a Summer
Eve I Went is a participatory performance of 20 to
30 minutes targeting kindergarten children and
their caretakers. The happening contained singing,
dancing, listening to music and music gymnastics and
was based on Finnish folk songs and spelman music.
It also introduced the children to the violin and the
Nuvo Toot flute. The happening was performed ten
times in Imatra, Littoinen and Espoo, with around
350 children and adults participating.
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Lotta
Terävä

Lotta Terävä (s.1992)
on energinen ja sisukas
tanssitaiteilija. Hänen
liikkeellinen kotinsa
on kansantanssi, jota
hän värittää muilla
lajeilla. Lotta on
kotoisin Savonlinnasta
ja vaikuttaa tällä
hetkellä Rovaniemellä.
Hän on tanssinopettaja
(YAMK) ja työskentelee
laaja-alaisesti sekä
tanssijana ja tanssinopettajana eri tanssilajien, produktioiden,
ryhmien ja työnantajien
kanssa.

Saana Tolonen (s.1994,
Ylitornio) asuu ja
työskentelee Alankomaissa. Hän valmistui
Codarts-taidekorkeakoulusta sirkustaiteilijaksi vuonna 2020 ja
Turun AMK:n Taideakatemian sirkuslinjalta
vuonna 2017. Tällä
hetkellä hän työskentelee useamman esittävän
taiteen projektin
parissa.

Saana Tolonen (b.1994
in Ylitornio) lives and
works in the Netherlands. She graduated as
a circus artist from
Codarts Circus Arts
in 2020 and the Turku
University of Applied
Sciences Arts Academy
in 2017. Currently she
is working on various
projects in the performing arts field.

Saana
Tolonen
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Lotta Terävä (b.1992)
is an energetic and
persistent dance artist. Her corporeal origin is in folk dance,
which she embellishes
with other genres.
Lotta is originally
from Savonlinna and
currently works in
Rovaniemi. Educated
as a dance teacher,
she works diversely as
a dancer and teacher
with diverse genres,
productions, groups and
employers.

MISTÄ SIE OLET POIES?
Tanssiteos
WHERE ARE YOU AWAY
FROM?
Dance piece

TILDAN SEIKKAILU
AAVASAKSALLA
Osallistava sirkusteos
TILDA’S ADVENTURE IN
AAVASAKSA
Interactive circus performance

Mistä sie olet poies? -tanssiteos keskittyy pohtimaan,
mikä koti meille on. Mistä kodin tuntu tulee, mistä
minä olen kotoisin, missä minun kotini on ja miten
minä pääsen omaan kotiin, jossa on hyvä olla? Voiko
kodin rakentaa minne vain ja voiko sen kokea missä
vain? Tanssiteos pohjautuu kansantanssin liikekieleen
ja kertoo esiintyjän ja hänen haastateltaviensa ajatuksia
siitä, mitä kaikkea koti voi tarkoittaa. Teosta esitettiin
viisi kertaa Rovaniemen Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymässä elokuussa 2021.

Where are you away from? is a dance piece considering
what home means to us. How does a place come to feel
like home, where am I from, where is my home and
how do I get to a home that feels good? Can a home
be built and felt anywhere? The dance performance
is based on folk dance movement and considers what
home means through the thoughts of both the performer and her interviewees. The piece was performed
five times at the Kolpene Service Center in Rovaniemi,
during August 2021.

Lapsille suunnattu osallistava sirkusteos kiersi
Aavasaksan upeita kansallismaisemia. Rempseä
Tilda-hahmo johdatti Ylitornion esikoululaisia aarrekartan avulla ihmettelemään luonnon aarteita. Teoksen
lähtökohtana oli johdattaa lapset luontoon ja nykysirkuksen maailmaan. Kun oikein osaa katsoa, aarteita
löytyy kaikkialta.

The interactive circus performance for kids bypassed
the beautiful views of Aavasaksa, one of Finland’s
official national landscapes. The rakish character Tilda,
with the help of a treasure map, led preschool children
from Ylitornio to marvel at the wonders of nature. The
baseline of the performance was to lead the kids closer
to nature and contemporary circus. When you look
closer you can find treasures everywhere.
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Linnea
Tuominen

Aino Juurakko

Linnea Tuominen
(s.1998, Naantali) asuu
ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut Koulutuskeskus
Salpauksesta sirkusartistiksi keväällä 2021.
Päälajinaan trapetsia
tekevä taiteilija työskentelee sirkuksen ja
tanssin parissa.
Linnea Tuominen (b.1998
in Naantali) lives and
works in Helsinki.
She graduated from the
Salpaus Circus Artist
Education program in
2021. With trapeze as
her main discipline,
Tuominen works in the
fields of circus and
dance.

Jenni Turunlahti
(s.1985, Turku) on
sanataiteilija ja
sanataideohjaaja, joka
on erikoistunut lasten
ja nuorten parissa
tehtävään osallistavaan
ja yhteisölliseen sanataidetyöskentelyyn. Hän
vie sanataidetta ympäristöihin, joissa sitä
harvemmin on nähtävillä
ja tarjoaa ihmisille
uusia mahdollisuuksia
taiteen kokemiseen ja
tekemiseen.

Jenni Turunlahti
(b.1985 in Turku)
is a literary artist
and creative writing
instructor who is
specialized in participatory and communal
practices with children
and youth. She takes
literary art into
nontraditional environments and offers
people novel chances
to both experience and
make art.

Jenni
Turunlahti
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AAVA
Tanssi- ja trapetsiesitys
AAVA
Dance and trapeze
performance

LASTEN MUUTTUVA PUISTORUNOKIRJA (2021)
Yhteisöllinen sanataideteos
CHILDREN’S CHANGING
PARK POETRY BOOK (2021)
Communal literary art work

Esitys oli jatke Tuomisen tammikuussa 2021 valmistuneelle päättötyölle Aava. Tanssia ja trapetsia yhdistävä
teos innoittui merestä: se liikkeellisti käsitteitä kuten
merenselkä, avoin, selkeä, esteetön, vapaa, ulappa,
tyhjä ja ohi. Esityksen musiikin sävelsi Anna Salmi. Se
kehitettiin ulkotiloihin sopivaksi ja esitettiin Kaukolankodin pihalla Laitilassa.

The performance was an extension of Tuominen’s
degree work Aava. The solo piece combined dance
and trapeze, and was inspired by the sea: it embodied
concepts such as the open sea, clarity, unlimitedness,
freedom, emptiness and endings. The music was
composed by Anna Salmi. The solo was developed to
suit the outdoors and was performed in the yard of
Kaukolankoti in Laitila.

Lapsiperheille suunnattu, osallistava sanataideteos valtasi heinäkuussa 2021 viiden päivän ajan Turun Linnanpuiston, tehden siitä suuren, elävän runokirjan. Teos
koostui kahdestakymmenestä Jenni Turunlahden tuottamasta luonto- ja ympäristöaiheisesta aukkorunosta,
joita tapahtumakävijä sai lukea ja täyttää haluamallaan
tavalla ja siten vaikuttaa puistorunokirjan sisältöön.

The participatory literary art work, targeting families
with children, took over Turku Castle Park for five
days in July 2021, creating a vivid poetry piece. The
work consisted of Jenni Turunlahti’s twenty nature
and environment related gap fill poems that visitors
could both read and alter, thus impacting the content
of the poetry pieces.
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Anniina
Ukkonen

Anniina Ukkonen
(s.1995, Tornio) asuu
Turussa ja työskentelee tanssitaiteilijana ja -opettajana
sekä Etelä-Suomessa
että Lapissa. Hän on
valmistunut Suomen
Kansallisoopperan
balettioppilaitoksesta
tanssijaksi vuonna 2015
sekä tanssinopettajaksi
Turun AMK:n Taideakatemiasta vuonna 2020.

Anniina Ukkonen (b.1995
in Tornio) lives in
Turku and works as a
dance artist and dance
teacher in both Southern Finland and Lapland. She graduated as
a dancer from the Finnish National Opera Ballet School in 2015 and
as a dance teacher from
the Turku University of
Applied Sciences Arts
Academy in 2020.
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Rosa Huuska / Läntinen Tanssin aluekeskus

HÖNTTÄ “HÖNTTIS”
HILPURAISEN SEIKKAILUT
Naamioteatteri ja tanssitaide
THE ADVENTURES OF
HÖNTTÄ “HÖNTTIS”
HILPURAINEN
Mask Theatre and Dance Art

Naamiohahmo Hönttä ”Hönttis” Hilpurainen kiersi
esiintymässä Tornion kaupungin päiväkodeissa ja
esikouluissa. Naamioteatteria ja nykytanssia yhdistelevässä esityksessä käsiteltiin erilaisia tunteita humorististen kommellusten keinoin. Esityksen lisäksi lapset
ja aikuiset pääsivät tanssimaan yhdessä Hönttiksen
kanssa.

Mask theater character Hönttä “Hönttis” Hilpurainen
was on tour in kindergartens and preschools in the
city of Tornio, Lapland. The solo piece combined mask
theater and contemporary dance, and addressed dealing
with emotions through humorous incidents. Children
and adults also had the chance to participate in a dance
workshop with Hönttis.
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Krasimir
Jovanovic
Hyvärinen
Santeri Mortti
Valtanen

Krasimir Jovanovic
Hyvärinen (s.1995) asuu
ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut elokuvataiteen
kandidaatiksi Baltic
Film, Media, Arts and
Communications -koulusta vuonna 2020 ja
työskentelee liikkuvan
kuvan ja stop motion
-animaation parissa.
Santeri Mortti Valtanen
(s.1993) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Hän on valmistunut
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulusta taiteen
maisteriksi vuonna
2021 ja työskentelee
kuvanveiston ja videon
parissa.

Krasimir Jovanovic
Hyvärinen (b.1995)
lives and works in
Helsinki. He graduated
with a Bachelor’s
degree from the Baltic
Film, Media, Arts and
Communications School
in 2020 and works with
motion picture and stop
motion animations.
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Santeri Mortti Valtanen
(b.1993) lives and
works in Helsinki. He
graduated with a Master
of Arts from Aalto University School of Arts,
Design and Architecture
and works with sculpture and video art.

TEOS NUMERO 6 (2021)
Videoteos, (1:47 min)
PIECE NUMBER 6 (2021)
Video work, (1:47 min)

Kaksikon videoteoksessa kuvataan taiteen kokemista
kuvitteellisessa galleriassa. Käänteiden myötä veistokselle tapahtuu kummia. Videon ja stop motion
-animaation keinoin toteutettu teos on toistaiseksi
julkaisematon.

The video piece portrays an art experience in an
imaginary gallery. In a turn of events, strange things
happen to a sculpture. The animation is realized with
both video and stop motion. Thus far, it has not been
released.
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Nóri
Varga

RASKAUSARVET (2020–2021)
Kahdenkeskinen osallistava
performanssi

Nóri Varga (s.1991,
Budapest) työskentelee Helsingissä ja on
valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta teatteriopettajaksi. Nóri toimii
performanssitaiteilijana, pedagogina ja
tuottajana.

Nóri Varga (b.1991 in
Budapest) currently
works in Helsinki and
has graduated from
the Theatre Academy
of the University of
the Arts Helsinki as a
theater pedagogue. Nóri
works as a performance
artist, pedagogue and
producer.

STRETCH MARKS
(2020–2021)
One to one participatory
performance

Fanny Varjo (s.1995,
Espoo) asuu ja työskentelee Turussa. Hän
on valmistunut Turun
AMK:n Taideakatemiasta
kuvataiteilijaksi
keväällä 2021. Pääosin
Varjo työskentelee
kuvanveiston ja installaatiotaiteen keinoin.
Temaattisesti teokset
käsittelevät valtaa,
hallintaa ja ihmisen
suhdetta ympäröivään
maailmaan.

Fanny Varjo (b.1995
in Espoo) lives and
works in Turku. She
graduated from the
Turku University of
Applied Sciences Arts
Academy as a visual
artist in spring 2021.
Varjo works mainly with
sculpture and installation art. Thematically,
her works deal with
power, control, and
human relationship to
the world.

Fanny
Varjo
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Petri Kärkkäinen

Raskausarvet on kahdenkeskinen performanssi
julkisessa tilassa. Esiintyjä on liittänyt kehoonsa
läpinäkyvän, muovisen raskausvatsan, jota osallistuja
pääsee kuuntelemaan stetoskoopin välityksellä. Vatsan
äänimaisema perustuu esiintyjän äänittämiin kehon
ääniin, kuten emättimen ääniin ja runoihin.

Stretch Marks is a one on one performance happening
in public spaces. The performer has a transparent, plastic, pregnant belly attached to her body, which the participant is invited to listen to, using a stethoscope. The
belly’s soundscape is based on the performer’s recorded
body sounds, such as vaginal sounds and recited poems.

Esitys tarkastelee naiskehoa ja sen toimijuutta. Sitä,
miten raskaana olevasta kehosta tulee julkista omaisuutta. Kokemuksemme naiseudesta sitoutuvat vahvasti
kehomme muutoksiin ja jatkuvaan valmiuteen esitellä
sitä. Siten raskaus postmodernissa yhteiskunnassa on
yhä liitettävissä kehorauhan menettämiseen.

The performance reflects on the female body and its
agency – how a pregnant body becomes public domain.
Our experiences of femininity are strictly connected to
the changes of our body and to the constant readiness
of its representation. Thus, pregnancy in our postmodern society is still connected to losing the privacy of
the body.

PISTIÄISET
Veistossarja: lasitettu
keramiikka
SPIKY CREATURES
Sculpture series: glazed
ceramics

Pistiäiset syntyivät intuitiivisen savityöskentelyn tuloksena. Teossarja oli esillä pienessä 45 oppilaan Pyhän
koulussa Mynämäellä elo-syyskuussa 2021. Lähtökohtana teokselle oli luoda koulun eteisaulaan pienistä
veistoksista koostuva kokonaisuus alakoululaisten
iloksi. Työskenneltyään suuren, puusta, metallista
ja hiuksista koostuvan installaation parissa Varjoa
houkutteli seuraavaksi luoda vastakohtaisesti pieniä,
makeita, pastellinsävyisiä muotoja.

Spiky creatures were born as a result of intuitive clay
work. The series of ceramic sculptures were on display
in a small school of forty-five pupils in Pyhe, Mynämäki from August-September 2021. The starting point
for the work was to create an ensemble of small sculptures for the lobby of the school to delight the primary
school children. After having worked on a large-scale
installation containing wood, metal and hair, Varjo was
conversely tempted to create small, sweet, pastel-coloured shapes.
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Jenny
Vesiväki

Jenny Vesiväki (s.1986)
asuu ja työskentelee
Kiteellä ja on valmistunut Taiteen kandidaatiksi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Hän
työskentelee käsite- ja
yhteisötaiteen parissa
ja on viime vuodet
keskittynyt parantavien
periferioiden tutkimiseen ja ilmentämiseen.

Jenny Vesiväki (b.1986)
lives and works in
Kitee and holds a
Bachelor of Culture and
Arts from Tampere University of Applied Sciences. She works in the
fields of conceptual
and community art and
has, in recent years,
focused on studying and
interpreting healing
peripheries.
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TÄMÄ ON ENSIMMÄINEN
AMP-LAMPPU (2021)
Taidenäyttely: sekatekniikka, 8
osaa, runonlausuntaesitykset

Teossarja Tämä on ensimmäinen amp-lamppu perustuu
erilaisiin konekäännösteksteihin. Surrealismin harteilla
seisova projekti näkee konekäännökset runoina ja
kääntää ne edelleen taideteoksiksi. Tekstien lausuntatilaisuuksia oli kesän 2021 aikana kolme, sekä näyttelyssä
Kiteen Säyneenkylällä että Kiteen keskustassa.

This is the first amp-lamp is a series of artworks based
on different machine-translated texts. Standing on the
shoulders of early surrealism, the project examines
machine translations as poetry and further translates
them into physical art works. Three poetry readings
took place during the summer of 2021, in both the exhibition in Säyneenkylä and in the center of Kitee.

THIS IS THE FIRST AMP-LAMP
(2021)
Arts exhibition: mixed media, 8
parts, poetry readings
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Jirko
Viljanen

Jirko Viljanen (s.1991,
Lahti) asuu ja työskentelee Turussa ja
valmistui Turun AMK:n
Taideakatemiasta kuvataiteilijaksi vuonna
2020. Hän toimii enimmäkseen kokeellisen
taidegrafiikan parissa
ja käsittelee teoksissaan mielenterveyttään,
kuolemanrajakokemustaan
sekä kuoleman pelkoa ja
hyväksymistä.

Jirko Viljanen (b.1991
in Lahti) lives and
works in Turku, and
graduated as a visual
artist from the Turku
University of Applied
Sciences Arts Academy
in 2020. He works
mainly with experimental printmaking and in
his work addresses his
own mental health, his
near-death experience,
and both the fear and
acceptance of death.

Teos käsittelee kuoleman ja surun anatomiaa frottaasien muodossa. Pintojen hankauksien eli frottaasien
(ransk. frottage) myötä paperille ilmestyy liukuvien
liitujen ja hiilien kautta muistomerkkien muodot, halkeamat, merkistöt ja eroosiot. Teoksen jäljet toimivat
vainajien viimeisinä potretteina.

The work addresses the anatomy of death and grief
in the shapes of frottages. With frottage, the figures,
cracks, marks, and erosions of memorials appear on
paper when it is pressed against them and rubbed with
charcoal or chalk. The traces of the work act as the
final portraits of the departed.

Teos on luotu Seilin hautausmaalla. Seilin saaren historiaa leimaavat vuodet, joina se toimi spitaalisten ja mielisairaiden hoitopaikkana. Saarelle sijoitetut sairaat elivät eristyksessä eikä toivoa saarelta poistumisesta ollut.
Sairaiden kohtaloista muistuttavat puuristit kirkon
hautausmaalla. Dokumentoidut ristit ovat mielisairaalaan lähetettyjen naispotilaiden muistomerkkejä.

The work is created in the Seili graveyard. The history
of Seili, an island in the Archipelago Sea, is greatly
defined by the years it functioned as an institution for
leprous and mentally ill persons. The sick people lived
in complete isolation, having no hope of leaving the
island. Today, wooden crosses in the church’s graveyard remind us of their destinies. The crosses documented in Viljanen’s work are memorials specifically of
the mental hospital’s female patients.
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SEILIN RISTIT (2021)
Hiili ja liidut 30 gramman
paperille, 1000 cm × 69 cm
THE CROSSES OF
SEILI (2021)
Charcoal and chalks on 30g
paper, 1000 cm x 69 cm
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Niina
Villanueva

Niina Villanueva
(s.1984) valmistui
Turun AMK:n Taideakatemiasta keväällä 2021
ja työskentelee maalauksen sekä keramiikan
parissa. Villanuevan
veistokset ovat kuin
kolmiulotteisia maalauksia, joiden muodot
syntyvät intuitiivisesti ja joissa kädenjälki saa näkyä.

Niina Villanueva
(b.1984) graduated from
the Turku University
of Applied Sciences
Arts Academy in 2021
and works with painting and ceramics. Her
sculptures are like
three-dimensional
paintings. Their shapes
arise intuitively,
leaving all handprints
visible.

MYÖHEMMIN ESINEET
NÄYTTIVÄT TOISILTA
Keramiikkanäyttely:
yhdeksän keramiikkaveistosta
THE OBJECTS ALTERED
AFTERWARDS
Ceramics exhibition: nine
ceramic sculptures

Näyttelyn ajatus oli viedä taidetta vanhusten luo, jotka
eivät juuri poistu hoitokodin piiristä. Osassa teoksista
ideana oli imitoida ympäristöä niin, ettei ole ilmeistä,
onko kyseinen teos ollut aina paikallaan vai ei. Villanuevaa kiehtoo esineiden merkitys muistojen rakentajina sekä esineiden animistinen olemus suhteessa
ihmiseen – tavaroiden ja esineiden arvo muuttuu ja
vaihtelee sen mukaan, mitä niiden ympärillä tapahtuu
tai kenelle ne ovat kuuluneet. Myös näyttelyn veistokset olivat kerroksellisia: jotkut työt vaativat useampia
polttoja ja niiden lasite sai lomittua, kun taas toisissa
töissä väriä on raavittu esiin alemmista kerroksista.

The concept of the exhibition was to bring art to
seniors who rarely leave the nursing home they live in.
Some of the pieces imitate their surroundings, making
it unclear whether the object has always stood there.
Villanueva is intrigued by the way artifacts construct
memories, and the animistic appearance of objects in
relation to human beings – the value of commodities
and artifacts differs based on their environment and
previous owners. Also the sculptures have layers: some
were fired multiple times, their glazes overlapping, as
others’ colors are scratched to the surface.

Inka Wallis (s.1993,
Lohja) asuu Berliinissä ja työskentelee
joustavasti Berliinin
ja Suomen välillä. Hän
valmistui Tampereen
konservatoriosta tanssijaksi vuonna 2020 ja
työskentelee monipuolisesti tuottajana, taiteilijana ja ohjaajana.

Inka
Wallis
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Inka Wallis (b.1993 in
Lohja) lives in Berlin
and works flexibly
between Berlin and
Finland. She graduated from the Tampere
Conservatory as a
dancer in 2020 and
works diversely as a
producer, artist and
facilitator.

TURVA (2021)
Tanssiteos
SECURITY (2021)
Dance piece

Tanssiteos ammentaa liikettä sisäisen turvan kokemuksesta juuri nyt. Wallis lähestyy teoksen tematiikkaa
omakohtaisen itsemyötätunnon harjoittamisen kautta,
kun poikkeusolojen aiheuttama epävarmuus ja näköalattomuus saivat sisäisen turvan järkkymään. Teoksen
liikemateriaalin perustana ovat tietoista hengitystä,
hoivaavaa liikettä ja empaattista ajattelutapaa yhdistävät lempeät harjoitteet. Teos toteutui taiteellisena
yhteistyönä kanttori Vivika Oksasen kanssa Kallion
kirkkosalissa osana Helsingin Urkukesä 2021 -festivaalia.

The dance piece draws movement from the experience
of inner security in the present. Wallis approaches
the theme from her personal experience of exercising
self-compassion, as her internal security was shaken by
the uncertainty and visionlessness of everyday life caused by exceptional circumstances during the COVID-19
pandemic. The movement material of the work rests
on gentle exercises that combine conscious breathing,
caring movement, and empathic thinking. The work
was realized as an artistic collaboration with cantor
Vivika Oksanen in the Kallio Church Hall as part of the
Helsinki Organ Summer 2021 festival.
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Bruno
Zambrano

Téri Zambrano

Bruno Zambrano (s.1996)
on helsinkiläinen
tanssija. Hän on valmistunut tanssitaiteen
kandidaatiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.
Bruno Zambrano (b.1996)
is a Helsinki-based
dancer. He has graduated with a Bachelor’s
in Dance from the
Theatre Academy of the
University of the Arts
Helsinki.

Saaramaija Żórawski
(s.1984) asuu Helsingissä ja työskentelee
kansainvälisesti. Hän
valmistui Metropolia AMK:n Pop/Jazz
-musiikin koulutusohjelmasta vuonna 2021
pääinstrumenttinaan
huilu ja työskentelee
laulaja-lauluntekijänä,
muusikkona ja opettajana. Improvisaatio
ja kokeellisuus ovat
tärkeä osa hänen työskentelytapojaan.

Saaramaija
Zórawski

135

Ida Lindgren

Saaramaija Żórawski
(b.1984) lives in
Helsinki and works
internationally. She
graduated from the
Metropolia University
of Applied Sciences
Pop and Jazz program,
majoring in Flute, and
works as a singer-songwriter, musician and
teacher. Improvisation
and experimentation are
important elements of
her working.

VOIMA JOTA KANNAN (2021)
Tanssilyhytelokuva
(5:10 min)
THE STRENGTH I CARRY
(2021)
Dance short film
(5:10 min)

Tanssilyhytelokuva lähestyy rauhan, voimakkuuden ja
ilon tunteita ruskean miehen kehossa. Tarkoituksena
on asettua näiden tunteiden äärelle ja tuoda ruskeiden
miesten representaatioon positiivisuutta ja huolettomuutta. Mökkimaisemat antavat miljöön tanssille
ja tavan palata lapsuuden huolettomuuteen. Teos on
kuvattu Bromarvissa ja julkaistu Vimeossa. Sen kuvaajana toimi Aracelis Correa ja kuvausassistenttina Téri
Zambrano.

The dance short film approaches peace, strength and
joy in a brown man’s body. It aims to subside these
emotions and bring a sense of positivity and carelessness into the representation of brown men. The cottage
scenery becomes the movement’s atmosphere, a way
of returning to childhood’s ease. The piece was shot in
Bromarvi and released on Vimeo. It was shot by Aracelis Correa, with Téri Zambrano as shooting assistant.

UTAREPILVI (2021)
Ääniteos (23:54 min)
UDDER CLOUD (2021)
Sound piece (23:54 min)

Utarepilvi on ääniteos, joka muodostuu luonnosta kerätyistä äänistä, huilu- ja saksofoni-improvisaatiosta sekä
kitaran säestämästä laulelmasta. Se pyrkii tuomaan
hengähdyshetken sen kuulijalle ja kenties mahdollistamaan oman sisäisen äänen kuulemisen. Teos on
julkaistu Bandcamp-palvelussa ja se lahjoitettiin saattohoitokoti Terhokodin potilaille ja heidän omaisilleen.

Udder Cloud is a sound work consisting of sounds collected from nature, flute and saxophone improvisation,
vocal tunes and guitar accompaniment. Its intention is
to create a moment of breath for its listener, and maybe
to allow one to hear their inner voice. The work is
published on Bandcamp and was gifted to the Terhokoti
Hospice’s patients and their loved ones.
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