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Ó÷àñòâóþò:Ó÷àñòâóþò:Ó÷àñòâóþò:Ó÷àñòâóþò:Ó÷àñòâóþò:
Îáùåñòâî õóäîæíèêîâ   ã.Éîýíñóó
Îáùåñòâî õóäîæíèêîâ   ã.Îóëó
PROTO   îáúåäèíåíèå õóäîæíèêîâ ïðîìûøëåííîãî
äèçàéíà Ñåâåðíîé Ôèíëÿíäèè

Îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè:Îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè:Îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè:Îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè:Îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè:
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ÐÊ
Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÊ
Êîìèòåò ïî êóëüòóðå ãóáåðíèè Îóëó, Ôèíëÿíäèÿ
Êîìèòåò ïî êóëüòóðå ãóáåðíèè Ñåâåðíàÿ Êàðåëèÿ, Ôèíëÿíäèÿ

Ïðè ïîääåðæêå:Ïðè ïîääåðæêå:Ïðè ïîääåðæêå:Ïðè ïîääåðæêå:Ïðè ïîääåðæêå:
Ïåòðîçàâîäñêîãî îòäåëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî Êîíñóëüñòâà Ôèíëÿíäèè
â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
Êóëüòóðíîãî ôîíäà Kalevala Êoru, Ôèíëÿíäèÿ

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè ÊàðåëèÿÌóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè ÊàðåëèÿÌóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè ÊàðåëèÿÌóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè ÊàðåëèÿÌóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
185035, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, Ïåòðîçàâîäñê, ïð. Ê.Ìàðêñà,8
Îòêðûò ñ 10.00 äî 18.00  Âûõîäíîé  ïîíåäåëüíèê

Suomalaista kuvataidettaÂûñòàâêà ôèíñêèõ õóäîæíèêîâ
Karjalan Tasavallan taidemuseo
K.Marxinkatu 8, 185035 Petroskoi
Avoinna klo. 10 - 18  Maanantaisin suljettu

Mukana:
Joensuun taiteilijaseura ry.
Oulun taiteilijaseura 63 ry.
PROTO - Pohjois-Suomen
taideteolliset suunnittelijat ry.

Näyttelyn järjestäjät:
Karjalan Tasavallan kulttuuriministeriö
Karjalan Tasavallan taidemuseo
Oulun läänin taidetoimikunta, Suomi
Pohjois-Karjalan taidetoimikunta, Suomi

Näyttelyä ovat tukeneet:
Suomen Pietarin konsulaatti, Petroskoin toimipiste
Kalevala Korun kulttuurisäätiö, Suomi

Îòêðûòèå âûñòàâêè ñîñòîèòñÿ 24.08.04  â 16.00

Näyttelyn avaa
Karjalan Tasavallan kulttuuriministeri Galina Brun

Âûñòàâêó îòêðûâàåò
Ìèíèñòð êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Ãàëèíà Áðóí

24.8 - 24.9.2004

Näyttelyn avajaiset 24.08.04  klo. 16.00

Finance

Käännökset: Anita Dunkers
Sivu 5 käännös Lilja Bujalo
Katalogin suunnittelu ja taitto: www.anssi.org

Ïåðåâîä: Àíèòà Äóíêåðñ
Ñòðàíèöà 5. Ïåðåâîä  Ëèëèÿ Áóÿëî
Äèçàéí è â¸ðñòêà: www.anssi.org

levea_taitto_painoon_demo.pmd 15.8.2004, 23:474



5

LEVEÄ SILTA

ØÈÐÎÊÈÉ
ÌÎÑÒ

Ãóáåðíèè Îóëó è Âîñòî÷íîé Ôèíëÿíäèè óæå äàâíî è óñïåøíî
ñîòðóäíè÷àþò ñ Ðåñïóáëèêîé Êàðåëèÿ. Ñîòðóäíè÷åñòâî
îñóùåñòâëÿåòñÿ, íàïðèìåð,  â ñîöèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé ñôåðàõ.

Ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà äàðèò óíèêàëüíóþ
âîçìîæíîñòü ñîâìåñòíîé  äåÿòåëüíîñòè è áåç çíàíèÿ ÿçûêà. Ïîåçä
êóëüòóðû â 2003 ãîäó îáüåäèíèë õóäîæíèêîâ è àðòèñòîâ ãóáåðíèè
Îóëó è Ñåâåðíîé Êàðåëèè. Â ïîåçäå êóëüòóðû áûëè ïðåäñòàâëåíû
âñå âèäû èñêóññòâà.

Âûñòàâêà ýòîãî ãîäà «Øèðîêèé ìîñò» ñâÿçàíà     ñ ïîåçäîì êóëüòóðû.
Âûñòàâêà ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ýòàïîì 3-ëåòíåãî ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà â
îáëàñòè âèçóàëüíîãî èñêóññòâà: íà íåé ïðåäñòàâëåíî òâîð÷åñòâî
õóäîæíèêîâ ãóáåðíèè Îóëó è Ñåâåðíîé  Êàðåëèè.  Ïðåêðàñíûì
ôàêòîì ÿâëÿåòÿ îðãàíèçàöèÿ ýòîé âûñòàâêè â îáíîâë¸ííîì
õóäîæåñòâåííîì ìóçåå Ïåòðîçàâîäñêà.

Õîòèì ïîæåëàòü óñïåõîâ  ñîòðóäíè÷åñòâó ìåæäó íàøèìè ðåãèîíàìè
âî âñåõ ñåêòîðàõ îáùåñòâà. Îñîáûå ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ
õîòèì âûðàçèòü íàøåé ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè èñêóññòâà
è êóëüòóðû, â ïðîäîëæåíèå êîòîðîãîé     ìû âåðèì. Â ýòîì ãîäó 25
õóäîæíèêîâ âèçóàëüíîé ñôåðû èñêóññòâà íàøåãî ðåãèîíà
ïðåäñòàâëÿþò òâîð÷åñòâî â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ. Â ñëåäóþùåì ãîäó
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé îáëàñòè èñêóññòâà èç Êàðåëèè ìû æä¸ì â íàøè
ãóáåðíèè.

Éîýíñóó è Îóëó   9.8.2004

Ïèðüî Àëà-Êàïåå     Ýéíî Ñèóðóàéíåí
ãóáåðíàòîð Âîñòî÷íîé Ôèíëÿíäèè     ãóáåðíàòîð Îóëó

Oulun sekä Itä-Suomen läänit ovat pitkään tehneet menestyksekästä
lähialueyhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa. Yhteistyötä on tehty
esimerkiksi sosiaali- ja liikenneasioissa.

Kulttuuri- ja taideyhteistyö on tarjonnut ymmärrettävää yhteistoimintaa
� ilman yhteistä kieltäkin. Kulttuurijuna vuonna 2003 yhdisti Karjalan
tasavallan taiteilijoita Oulun läänin sekä Pohjois-Karjalan taiteilijoihin.
Kulttuurijunassa olivat edustettuina kaikki taiteenalat.

Tämänvuotinen Leveä silta �näyttely kytkeytyy Kulttuurijunaan. Leveä
silta �näyttelyssä on kolmivuotisen visuaalisen taiteen yhteisprojektin
toinen vaihe: oulunlääniläisten sekä pohjoiskarjalaisten taiteilijoiden
esittäytyminen Karjalan tasavallassa. On upeaa, että näyttely järjestetään
Petroskoin uudistetussa taidemuseossa.

Haluamme toivottaa menestystä alueidemme väliselle yhteistyölle
kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Tässä tapauksessa erityisesti toivomme
onnea ja menestystä taide- ja kulttuuriyhteistyölle, jonka uskomme
jatkuvan. Tänä vuonna 25 alueidemme visuaalisen alan taiteilijaa
esittäytyy Karjalan tasavallassa. Ensi vuonna odotamme Karjalan
tasavallan visuaalisten alojen taiteilijoiden esittäytymistä omissa
lääneissämme.

Joensuussa ja Oulussa 9.8.2004

Pirjo Ala-Kapee                                             Eino Siuruainen
Itä-Suomen läänin maaherra                          Oulun läänin maaherra

Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò Taide yhdistää
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Âûñòàâêà «Øèðîêèé ìîñò» - êðóïíîå êóëüòóðíîå ñîáûòèå â æèçíè
ãîðîäà Ïåòðîçàâîäñêà. Íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âïåðâûå òàê ìàñøòàáíî
ïðåäñòàâëåíû õóäîæíèêè äâóõ ãóáåðíèé Ôèíëÿíäèè, íî è ïî
êîëè÷åñòâó àâòîðîâ ( ïî 11 ñ êàæäîé ñòîðîíû) è ðàçíîîáðàçèþ
ïðîèçâåäåíèé èçîáðàçèòåëüíîãî è âèçóàëüíîãî èñêóññòâà. Åñëè
ïîñìîòðåòü ïî êàðòå, òî Îóëó è Ñåâåðíóþ Êàðåëèþ ìîæíî ñîåäèíèòü
øèðîêèì ìîñòîì, ïî êîòîðîìó  ïðîäîëæàåòñÿ ïóòü â Êàðåëèþ. Ýòà
èäåÿ çàëîæåíà è â íàçâàíèè âûñòàâêè.
Íåòðàäèöèîííûì â ýòîì ïðîåêòå áûëî è òî, ÷òî â îòáîðå ïðîèçâåäåíèé
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êóðàòîðû èç Êàðåëèè (ñîòðóäíèê ìóçåÿ
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ  À.Äóíêåðñ  è õóäîæíèê Â.Çîðèí, êîòîðîìó
ïðèíàäëåæèò èäåÿ ïðîåêòà è íàçâàíèÿ âûñòàâêè), ïîñåòèâøèå
ìàñòåðñêèå ôèíñêèõ õóäîæíèêîâ. Íàì  õîòåëîñü êàê ìîæíî
ðàçíîîáðàçíåå ïðåäñòàâèòü ôèíñêîå èñêóññòâî â ãîðîäå Ïåòðîçàâîäñêå
è ïîçíàêîìèòü çðèòåëåé ñ íîâûìè ôîðìàìè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà.
Áåçóñëîâíûé èíòåðåñ âûçîâóò ìàñøòàáíûå ïðîèçâåäåíèÿ èç ìåòàëëà,
ñîâðåìåííûé òåêñòèëü, èíñòàëëÿöèè è õóäîæåñòâåííûå îáúåêòû. Ýòî
òåì áîëåå âàæíî, òàê êàê  ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ìóçåé - ýòî ìåñòî, ãäå
ïîêàçûâàþòñÿ,  â îñíîâíîì,  òðàäèöèîííûå âèäû èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà: æèâîïèñü, ãðàôèêà, ñêóëüïòóðà. È â ýòîì ñìûñëå ñâîáîäà
ñàìîâûðàæåíèÿ, ñâîéñòâåííàÿ ôèíñêèì àâòîðàì, áóäåò ïðåäñòàâëÿòü
áîëüøîé èíòåðåñ.
Âûñòàâêà «Øèðîêèé ìîñò» ñòàëà ÷àñòüþ áîëüøîãî ïðîåêòà,
ðàññ÷èòàííîãî íà òðè ãîäà. Ïåðâûì ýòàïîì áûë  «Ïîåçä êóëüòóðû»,
ïîçíàêîìèâøèé çðèòåëåé Êàðåëèè è Ôèíëÿíäèè ñ ïðîèçâåäåíèÿìè
èçîáðàçèòåëüíîãî è âèçóàëüíîãî èñêóññòâà  õóäîæíèêîâ äâóõ ñòðàí.
Â ýòîì ãîäó âûñòàâêó ôèíñêèõ àâòîðîâ ïðèíèìàåò Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Â ñëåäóþùåì  ãîäó
â Ôèíëÿíäèè  îòêðîåòñÿ âûñòàâêà ïåòðîçàâîäñêèõ õóäîæíèêîâ.
Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî îñóùåñòâèòñÿ è èäåÿ  ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíîé
âûñòàâêè ôèíñêèõ è êàðåëüñêèõ àâòîðîâ â îäíîé èç ñòðàí Åâðîïû.  È
óñèëèÿìè õóäîæíèêîâ âîçíèêíåò íîâàÿ òåððèòîðèÿ - òåððèòîðèÿ
ñîâðåìåííîãî  Èñêóññòâà, ãäå íåò ãðàíèö è ÿçûêîâûõ ïðåãðàä.

Àíèòà Äóíêåðñ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ìóçåÿ èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ  ÐÊ,
êóðàòîð âûñòàâêè

Òåððèòîðèÿ Èñêóññòâà

Leveä Silta � näyttely on huomattava tapahtuma Petroskoin
kulttuurielämässä. Ei pelkästään siksi, että ensimmäistä kertaa näyttelyyn
osallistuvat taiteilijat ovat kahden läänin alueelta vaan myös siksi, että
taiteilijoita on useita  (11 taiteilijaa/ryhmää molemmista lääneistä).
Lisäksi taideteosten määrä on runsas ja monipuolinen.
Karttaa katsoessa näkee, että Oulun ja Pohjois-Karjalan voi yhdistää
leveällä sillalla, jota voi jatkaa Petroskoin suuntaan. Tähän ajatukseen
perustuukin näyttelyn nimi.
Leveä Silta � projektin erikoisuutena on, että taideteosten valintaan
osallistuneet petroskoilaiset kuraattorit Anita Dunkers (Karjalan
Tasavallan taidemuseon amanuenssi) ja Vladimir Zorin (taiteilija,
projektin ja näyttelyn nimen luoja) kävivät tutustumassa suomalaisten
taiteilijoiden työhuoneisiin ja teoksiin. Tarkoituksena oli tuoda esille
suomalaisen taiteen monipuolisuus ja tutustuttaa Petroskoin yleisö
nykytaiteen eri muotoihin.
Suurenmoisen kiinnostuksen herättävät isokokoiset metalliteokset,
nykytekstiilit, installaatiot ja taide-objektit. On ollut erittäin tärkeää
tuoda ne esille koska hyvin moni on sitä mieltä että taidemuseossa
esitetään vain perinteistä kuvataidetta: maalauksia, veistoksia ja
grafiikkaa. Suomalaisten taiteilijoiden taiteessa oleva sisäinen vapaus
on mielenkiintoista petroskoilaiselle yleisölle.

Leveä Silta � näyttely on yksi tapahtuma kolme vuotta kestävässä
projektissa. �Kulttuurijuna� oli projektin ensimmäinen vaihe. Se
tutustutti yleisön Karjalan ja Suomen puolella nykytaiteeseen. Tänä
vuonna Karjalan Tasavallan taidemuseo ottaa vastaan suomalaisia
vieraita. Ensi vuonna Suomessa järjestetään petroskoilaisten
taiteilijoiden näyttely.

Toivottavasti toteutuu myös suomalaisten ja petroskoilaisten
taiteilijoiden yhteinen näyttely jossakin Euroopan maassa. Silloin
yhteisin voimin muodostuu Nykytaidealue, jossa ei ole rajoja ja
kieliesteitä.

Anita Dunkers
Karjalan tasavallan taidemuseon amanuenssi,
näyttelyn kuraattori

Taiteen alueet
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On iloinen asia, että Pohjois-Karjalan ja Oulun läänin taidetoimikunnat
ovat tehneet yhteistyötä Karjalan tasavallan kanssa ja tämä hieno
näyttelyiden sarja on syntynyt. Kulttuurijuna halki Venäjän
Belomorskista Suomen kautta Petroskoihin kesällä 2003 kuljetti
mukanaan taiteilijoita ja ainutlaatuista asemille levittäytyvää
yhteistaidenäyttelyä, - ja junamatkalla solmittiin varmaankin
pitkäaikaisia ihmissuhteita venäläisten ja suomalaisten taiteilijoiden
välille. Yhteistyö jatkuu nyt suomalaisten taiteilijoiden näyttelyllä
Petroskoin taidemuseossa. Näiden näyttelyiden korkea taso osoittaa
sen, että koskettavaa korkeatasoista taidetta tehdään rajamme molemmin
puolin.

Vaikka kulttuureissa on paljon eroja, on kuvataiteilijan perimmäinen
ilmaisun tarve yhteinen. Kuvataiteilijalla on halu kertoa kuvan avulla
toisille siitä, miltä elämä juuri nyt tuntuu, hän kertoo pettymyksistään
ja toiveistaan. Ja samalla hän tulee kertoneeksi myös katsojasta, sillä
loppujen lopuksi me ihmiset olemme kuitenkin hyvin samankaltaisia.
Mutta juuri kulttuurien väliset pienet erot tekevät maailman kuvataiteen
kentästä niin mielenkiintoisen.

Kuvataide pystyy kommunikoimaan suoraan yli kielirajojen ilman
tulkkeja. Kuvan viesti leviää valon nopeudella ja katseen välityksellä
värisyttämään muistin hienoja säikeitä, ja vastaanottaja tunnistaa jotain
tuttua omasta menneisyydestään ja tulkitsee teoksen omalla
ainutlaatuisella tavallaan. Kuva syöpyy alitajuntaan, katsoja on saanut
uuden huiman kokemuksen, matkan itseensä ja maailmaan uudesta
näkökulmasta

Joten jokainen taideteos on tärkeä, jokainen taideteos muuttaa maailmaa.
Se muuttaa tekijäänsä, se muuttaa katsojaansa. Toivotan onnea ja uusia
voimia kaikille taiteilijoille, teidän teoksenne tuovat maailmaan
ainutlaatuista energiaa!

14.6.2004
Kaarina Kaikkonen
kuvataiteilija
näyttelyn kuraattori

jotta juna kulkee...
Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî êîìèòåòû ïî êóëüòóðå ãóáåðíèé Ñåâåðíàÿ Êàðåëèÿ
è Îóëó îñóùåñòâèëè ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ñ Ðåñïóáëèêîé Êàðåëèÿ,
ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâèëàñü ñåðèÿ ïðåêðàñíûõ âûñòàâîê. Ïîåçä
êóëüòóðû ïðîåõàë îò Áåëîìîðñêà ÷åðåç Ôèíëÿíäèþ äî Ïåòðîçàâîäñêà
ëåòîì 2003 ãîäà, âåçÿ â ñâîåì ñîñòàâå õóäîæíèêîâ è âàãîí ñ
ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà, èç êîòîðûõ ïðÿìî íà ïëàòôîðìàõ
ñîçäàâàëèñü ñîâìåñòíûå âûñòàâêè. Íàâåðíÿêà â õîäå ýòîé ïîåçäêè
ðîäèëèñü äëèòåëüíûå äðóæåñêèå êîíòàêòû ìåæäó ðîññèéñêèìè è
ôèíñêèìè õóäîæíèêàìè. Ñîòðóäíè÷åñòâî íà äàííîì ýòàïå âûëèëîñü
â âûñòàâêó ôèíñêèõ õóäîæíèêîâ, êîòîðàÿ  ýêñïîíèðóåòñÿ â Ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ. Âûñîêèé
õóäîæåñòâåííûé óðîâåíü ýòèõ âûñòàâîê ñâèäåòåëüñòâóåò è  î âûñîêîì
óðîâíå èñêóññòâà ïî îáåèì ñòîðîíàì ãðàíèöû.
Õîòÿ êóëüòóðû èìåþò ìíîãî ðàçëè÷èé, õóäîæíèêîâ ðîäíèò îáùåå
ñòðåìëåíèå ê ñàìîâûðàæåíèþ. Õóäîæíèê ñòðåìèòñÿ ÷åðåç
ïðîèçâåäåíèÿ ðàññêàçàòü î òîì, êàêîé ïðåäñòàâëÿåòñÿ åìó ñîâðåìåííàÿ
æèçíü, î ñâîèõ ðàçî÷àðîâàíèÿõ è íàäåæäàõ. È â òî æå âðåìÿ îí
ðàññêàçûâàåò è î çðèòåëÿõ, âåäü â êîíöå êîíöîâ, ìû, ëþäè, òàê ïîõîæè
äðóã íà äðóãà. Íî èìåííî íåáîëüøèå ðàçëè÷èÿ â êóëüòóðàõ äåëàþò
ìèð ñ òî÷êè çðåíèÿ õóäîæíèêà íåîáû÷àéíî èíòåðåñíûì.
Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî ñïîñîáíî ïðåîäîëåâàòü ÿçûêîâûå áàðüåðû
áåç ïîìîùè ïåðåâîä÷èêà. Èíôîðìàöèÿ, çàëîæåííàÿ â êàðòèíå,
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ ñâåòà è, ïðè âçãëÿäå íà êàðòèíó ó
çðèòåëÿ ðîæäàþòñÿ îùóùåíèÿ è àññîöèàöèè ñ ïðîøëûì, è çðèòåëü
âîñïðèíèìàåò åå ëèøü åìó îäíîìó ñâîéñòâåííûì îáðàçîì.
Èçîáðàæåíèå ïðîíèêàåò â ïîäñîçíàíèå, çðèòåëü ïîëó÷àåò íîâûé
âîëíóþùèé îïûò, îáðåòàÿ ïóòü â ñåáÿ è â ìèð ñ íîâûõ ïîçèöèé.
Êàæäîå ïðîèçâåäåíèå âàæíî òåì, ÷òî îíî èçìåíÿåò ìèð. Îíî ìåíÿåò
àâòîðà, îíî ìåíÿåò çðèòåëÿ. Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è íîâûõ ñèë âñåì
õóäîæíèêàì, âàøè ïðîèçâåäåíèÿ íàïîëíÿþò ìèð óíèêàëüíîé
ýíåðãèåé!

14.6.2004
Êààðèíà Êàéêêîíåí
õóäîæíèê
êóðàòîð âûñòàâêè

×òîáû ïîåçä îòïðàâèëñÿ �
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Êðèê îá îïàñíîñòèÊðèê îá îïàñíîñòèÊðèê îá îïàñíîñòèÊðèê îá îïàñíîñòèÊðèê îá îïàñíîñòè,     1996
Ñåðèîãðàôèÿ

Ôîðìàëüíûé ÿçûê ìîåãî èñêóññòâà - ýòî ñèíòåòè÷åñêèé,
àíàëèòè÷åñêèé, ãåîìåòðèçèðîâàííûé çíàê, ïèêòîãðàììà.
Íî åñòü âåùè, êîòîðûì ïðèñóùè  ýòþäíîñòü, è æèâîïèñíîñòü.
Ïûòàþñü âèçóàëèçèðîâàòü ñâîè îáðàçû è ÷óâñòâà â èçîáðàçèòåëüíîå
èñêóññòâî. Ñåêñóàëüíîñòü, ëþáîâü, çëîñòü, ãíåâ.
Ìàòåðèàëû è ñïîñîáû ðàáîòû: âèäåî, êîìïüþòåð, èíñòàëëÿöèè,
æèâîïèñü, ðèñóíîê, ãðàôèêà.

Huutovaara, 1996
Serigrafia

Taiteeni muotokieli on pelkistävä, analyyttinen, geometrisoiva
kuvamerkki, piktogrammi.
Mukana on myös luonnosmaisempi ja maalauksellisempi ilmaisu. Yritän
visualisoida omia mielikuvia ja tunnetiloja kuvataiteeksi. Seksuaalisuus,
rakkaus, viha, raivo.
Välineet ja tekotavat mm: video, tietokone,  installaatiot, maalaus,
piirustus, grafiikka.

Õóäîæíèê  Àíäðåé Ã. (-62), Îóëó
Kuvataiteilija Andrei G. (-62), Oulu

Ôîòîãðàôèÿ: Ñàìðñà Õàíõåëà
Valokuva: Sampsa Hanhela
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Õóäîæíèê Ïèà Õåíòóíåí (-67), Òþðíÿâÿ
Kuvataiteilija Pia Hentunen (-67), Tyrnävä

Hertta, Kielo, Vadelma, Äpyli, Vuokko, Mustikki, Mansikki�-auto
ne vei, 2001
Maalaus-veistos-installaatio. Akryyli ja akryylilakka pleksille ja rauta
(navettaparsien kaaret)

Käsittelen melkein aina taiteessani asioita, jotka juuri sillä hetkellä
mietityttävät tai ovat merkittävä tekijä elämässäni.
Kuvallinen asioiden jäsentäminen on ollut aina luontevaa minulle.
Haluan herättää keskustelua taiteellani ja politikoida pehmeästi sen
avulla. Näen usein asiat monisyisinä ja monimutkaisina, ja siksi taide
ollessaan niin �epämustavalkea�, on antoisa keino asioiden käsittelyyn.

Õåðòòà, Êèåëî, Âàäåëìà, ßàïþëè, Âóîêêî, Ìóñòèêêè, Ìàíñèêêè�-Õåðòòà, Êèåëî, Âàäåëìà, ßàïþëè, Âóîêêî, Ìóñòèêêè, Ìàíñèêêè�-Õåðòòà, Êèåëî, Âàäåëìà, ßàïþëè, Âóîêêî, Ìóñòèêêè, Ìàíñèêêè�-Õåðòòà, Êèåëî, Âàäåëìà, ßàïþëè, Âóîêêî, Ìóñòèêêè, Ìàíñèêêè�-Õåðòòà, Êèåëî, Âàäåëìà, ßàïþëè, Âóîêêî, Ìóñòèêêè, Ìàíñèêêè�-
èõ óâåçëà ìàøèíàèõ óâåçëà ìàøèíàèõ óâåçëà ìàøèíàèõ óâåçëà ìàøèíàèõ óâåçëà ìàøèíà, 2001
Æèâîïèñü, ñêóëüïòóðà, èíñòàëëÿöèÿ. Àêðèë, ëàê, ïëåêñèãëàñ, æåëåçî
(áàëî÷íûå àðêè èç õëåâà)

Ïî÷òè âñåãäà îáðàùàþñü â ñâîåì òâîð÷åñòâå ê òåìàì, êîòîðûå ìíå
èíòåðåñíû â äàííûé ìîìåíò èëè èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ìîåé æèçíè.
Ìíå âñåãäà ñâîéñòâåííî âûðàæåíèå èäåè ÷åðåç õóäîæåñòâåííûé
àíàëèç. Ñâîèì èñêóññòâîì ÿ õî÷ó âûçâàòü äèñêóññèþ è òàêèì îáðàçîì
ìÿãêî âûðàçèòü ñâîþ ïîçèöèþ.
×àñòî âèæó â ïðîèñõîäÿùèõ ÿâëåíèÿõ âñþ èõ ñëîæíîñòü è ïîíèìàþ
ìíîæåñòâî ïðè÷èí, èõ ïîðîäèâøèõ  è èìåííî ïîýòîìó èñêóññòâî,
êîòîðîå ïî ñóòè íå ÿâëÿåòñÿ ëèøü  êàòåãîðè÷íî «÷åðíî-áåëûì» - ýòî
ëó÷øèé ñïîñîá äëÿ òîãî, ÷òîáû î ìíîãîì ïîãîâîðèòü.
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Days of SorrowDays of SorrowDays of SorrowDays of SorrowDays of Sorrow, 2002
Àêâàðåëü, ïëàñòèêîâûé áûê, êîëëàæ, õîëñò

Ó õóäîæíèêà î÷åíü íåìíîãî âîçìîæíîñòåé ïîâëèÿòü íà âàæíûå
ìèðîâûå êàòàêëèçìû.  Íî âñå æå èñêóññòâî ñïîñîáíî çàðîíèòü ñåìåíà
áóäóùåãî. ß íå ïðîïîâåäíèê, çäåñü ðå÷ü èäåò î æåëàíèè ðàçáóäèòü
ìûñëè î ïðîøëîì, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü áóäóùåå.

Õóäîæíèê Ïåêêà Õîìàíåí (-64), Îóëó
Kuvataiteilija Pekka Homanen (-64), Oulu

Days of Sorrow, 2002
Akvarelli-, muovihärkä-, askarteluhile kankaalle

Taiteilijan mahdollisuudet vaikuttaa suuriin mullistuksiin ovat hyvin
pienet. Taide voi kuitenkin kylvää siemenen tulevaisuuden varalle.
Saarnamies en ole, kyseessä on enemmänkin halu herättää ajatuksia
menneestä, jotta voisi paremmin käsittää tulevaa.
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Ìîëèòâà ñåðäåö 2Ìîëèòâà ñåðäåö 2Ìîëèòâà ñåðäåö 2Ìîëèòâà ñåðäåö 2Ìîëèòâà ñåðäåö 2,  2002
Æèâîïèñíûé êîëëàæ

Èñêóññòâî Õóêêà ãîâîðèò î  âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ëþäüìè è î
çíà÷åíèè ïðèðîäû.
Â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Âåé¸ Õóêêà áàëàíñèðóåò íà ãðàíè ñíà è
ðåàëüíîñòè. Ìèñòèöèçì è áëèçîñòü ñþððåàëèçìó ÿâñòâåííî çâó÷àò â
åãî èñêóññòâå. Ïîä÷àñ õóäîæíèê îáðàùàåòñÿ ê ÿçûêó  çíàêîâ,
èñïîëüçóÿ òðàäèöèè äðåâíèõ êóëüòóð: õðèñòèàíñêóþ ñèìâîëèêó è
åãèïåòñêèå  èåðîãëèôû.

Õóäîæíèê Âåé¸ Õóêêà  (-32), Éîýíñóó
Kuvataiteilija Veijo Hukka (-32), Joensuu

Sydänten rukous 2, 2002
Maalattu kollaasi.

Hukan taide kertoo luonnon ja ihmisen välisestä suhteesta ja luonnon
merkityksestä.
Veijo Hukka Liikkuu kuvissaan unen ja toden rajamailla. Mystiset
ainekset ja sukulaisuus surrealismiin sävyttävät hänen tuotantoaan.
Joskus taiteilija tuntuu löytäneen aivan omanlaisensa merkkikielen, sillä
hän käyttää uudelleen yhteistä kulttuurista perintöä mm. kristillistä
symboliikkaa ja egyptiläisiä kuvamerkkejä.
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Ñòî ëåò îäèíî÷åñòâà, Ñòî ëåò îäèíî÷åñòâà, Ñòî ëåò îäèíî÷åñòâà, Ñòî ëåò îäèíî÷åñòâà, Ñòî ëåò îäèíî÷åñòâà, 1993
Äåðåâî, ëåí, ìàñëî, òåìïåðà

Òåìû è ñîäåðæàíèå äëÿ ìîèõ ðàáîò ïîñëåäíèõ ëåò ÿ  íàøåë â ìîèõ
ðîäíûõ ìåñòàõ â Ñåâåðíîé Êàðåëèè, â åå íåäàëåêîì ïðîøëîì, âçÿë
èç èñòîðèè ìîåé æèçíè è â ñîâðåìåííîñòè. Îñíîâîé ìîèõ ðàáîò ÷àñòî
ñòàíîâèòñÿ  äåðåâî. Øòàáåëüíûå êîíñòðóêöèè (â øòàáåëÿõ õðàíèòñÿ
äðåâåñèíà) è òðàäèöèîííûå ïðèåìû ðàáîòû íà  ëåñîïèëüíå ñòàëè
îñíîâîé îáðàçà ìîèõ èíñòàëëÿöèé, ñîçäàííûõ èç ñâåæåñïèëåííîãî
äåðåâà.  Äëÿ êîëëàæåé è íåáîëüøèõ êîíñòðóêöèé ÿ ñîáðàë ïîñåðåâøèå
äîñêè.

Õóäîæíèê Òîéâî ßñêàíåí (-51), Ïàíêàêîñêè
Kuvataiteilija Toivo Jaskanen (-51), Pankakoski

Sadan vuoden ikävä, 1993
Puu, pellava, öljy ja temperaväri

Viime vuosien keskeisimpien teosteni aiheet ja sisällöt olen saanut
kotiseudultani Pohjois-Karjalasta, sen lähimenneisyydestä, omasta
henkilöhistoriastani ja tämän päivän elämästä.
Teosten alkuna on usein ollut puumateriaali. Taapelin (tapuli, puutavaran
säilytys) rakenne ja sahatyön perinne ovat antaneet ulkoisen ilmeen
tuoreesta sahatavarasta toteutetuille installaatioilleni. Kollaaseissa ja
pienimuotoisissa rakennelmissa olen kierrättänyt harmaantunutta lautaa.

Ôîòîãðàôèÿ: Ñaêàðè Ìaðòèêaèíåí
Valokuva: Sakari Martikainen

Ôîòîãðàôèÿ: Àíèòà Ðàíòàíåí  Valokuva: Anita Rantanen
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ËåñËåñËåñËåñËåñ, 2000
Ëåí, âåòêè

Â ìîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ íàøëè îòðàæåíèå ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ è
ÿâëåíèÿ æèçíè: ðîæäåíèå, ðîñò, îòðå÷åíèå. Ïðîñòûå ñîáûòèÿ â
ïðèðîäå  è íåçíà÷èòåëüíûå âåùè ñòàëè ñîäåðæàíèåì ìîèõ ðàáîò.
Ìàòåðèàëîì ÷àñòî ñëóæèò âàëÿíûé ëåí è èñïîëüçóþòñÿ ðàñòåíèÿ è
èõ ôðàãìåíòû.

Õóäîæíèê ïî òåêñòèëþ Õåëåíà Êàéêêîíåí (-59), Èè
Tekstiilitaiteilija  Helena Kaikkonen (-59), Ii

Metsä, 2000
pellava ja oksat

Teokseni käsittelevät elämän eri ilmiöitä ja tapahtumia: syntymää,
kasvua, luopumista. Yksinkertaiset tapahtumat luonnossa ja pienet asiat
arjessa näkyvät työskentelyssäni.
Materiaalinani on usein pellavakuitu ja teoksissa voi nähdä myös kasveja
ja niiden osia.

Ôîòîãðàôèÿ: Ëååíà Êàíãàñ
Valokuva: Leena Kangas

levea_taitto_painoon_demo.pmd 15.8.2004, 23:4813



14

LEVEÄ SILTA

ØÈÐÎÊÈÉ
ÌÎÑÒ

Õóäîæíèê Ìèííà Êàíãàñìàà (-67), Îóëó
Kuvataiteilija Minna Kangasmaa (-67), Oulu

Ñðåçàííûå öâåòûÑðåçàííûå öâåòûÑðåçàííûå öâåòûÑðåçàííûå öâåòûÑðåçàííûå öâåòû,  2003
Ïðîâîëîêà, àëþìèíèé, ñòàëü

Ïðîèçâåäåíèå ïîÿâèëîñü ïîä âïå÷àòëåíèåì îò íåçàêîí÷åííûõ
ðóêîäåëèé ìîåé óøåäøåé áàáóøêè. Èçó÷àÿ åå íåçàâåðøåííûå
ðóêîäåëèÿ  â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò, ÿ âûðàáîòàëà ñâîå îòíîøåíèå ê
ïðîèçâåäåíèÿì ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå,
êîòîðàÿ íå ïðåäïîëàãàåò èõ íåïðåìåííîãî èçãîòîâëåíèÿ â êà÷åñòâå
íåîáõîäèìîãî òîâàðà. Â ïðîèçâåäåíèè ÿ õî÷ó îòðàçèòü, â òîì ÷èñëå,
è îòíîøåíèÿ ìåæäó ñàìèì ïðîöåññîì èõ ñîçäàíèÿ, è êîíå÷íûì
ðåçóëüòàòîì, è òó ðàäîñòü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâëÿþùåé ðàáîòû
íàä íèìè.

LeikkokukkiaLeikkokukkiaLeikkokukkiaLeikkokukkiaLeikkokukkia, 2003
Lanka, alumiini, teräs

Teoksen lähtökohtana on edesmenneen isoäitini keskenjääneet käsityöt.
Tutkimalla isoäitini keskeneräisiä käsitöitä usean vuoden ajalta, olen
pohtinut omaa suhdettani käsitöihin nykykulttuurissa, jossa niiden
tekeminen ei enää ole välttämätöntä tavaratuotannon kannalta.
Teoksessa olen halunnut jäljittää mm. käsitöiden tekemisen ja
lopputuloksen välistä suhdetta ja sitä iloa, mikä niiden tekemiseen liittyy.
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Î÷àðîâàíèå ãîðèçîíòàÎ÷àðîâàíèå ãîðèçîíòàÎ÷àðîâàíèå ãîðèçîíòàÎ÷àðîâàíèå ãîðèçîíòàÎ÷àðîâàíèå ãîðèçîíòà,   2003-2004
Ñòàëü

Ïðîèçâåäåíèå  îòðàæàåò áåñïîìîùíîñòü âîçìóæàíèÿ, âîïëîùåííóþ
â òâåðäûé ìàòåðèàë.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà Êàðõó è Íèñêàíåí
Työryhmä Karhu ja Niskanen

Horisontin lumo, 2003-2004
Teräs

Teos kuvaa miehisyyden avuttomuutta tallennettuna kovaan materiaaliin.

Òåé¸ Êàðõó (-61), Õåéíÿâààðà
Þêêà Íèñêàíåí (-56), Éîýíñóó
Teijo Karhu (-61), Heinävaara
Jukka Niskanen (-56), Joensuu
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Õóäîæíèê ïî òåêñòèëþ Àííåëè Êîêêî (-52), Éîýíñóó
Tekstiilitaiteilija Anneli Kokko (-52), Joensuu

Âå÷íûé ïóòü-îäåæäàÂå÷íûé ïóòü-îäåæäàÂå÷íûé ïóòü-îäåæäàÂå÷íûé ïóòü-îäåæäàÂå÷íûé ïóòü-îäåæäà,  2003
×åðíî-áåëûå íåãàòèâû, øèòüå

Ñïóòàííûå íèòè, íåóäàâøèåñÿ ôîòîãðàôèè  è îòâåðãíóòûå íåãàòèâû
ñòàëè ìàòåðèàëîì ýòèõ ïðîèçâåäåíèé. ß îáúåäèíèëà èõ â íàäåæäå íà
òî, ÷òî ñìîãó ÷òî-òî âûÿñíèòü äëÿ ñåáÿ è ñøèòü âìåñòå âîïðîñû,
âîçíèêàþùèå èç ïîäñîçíàíèÿ.
Òåêñòèëü, ñîçäàííûé ïî ïîäîáèþ îäåæäû, ñòàë â êîíå÷íîì èòîãå
êîðîé èëè ôóòëÿðîì êàê îáðàçåö äëÿ âîîáðàæàåìîãî ïîëüçîâàòåëÿ.
Ýòî ïîõîæå íà  óïàêîâêó íàñëåäñòâà çà ìèã äî åãî èñ÷åçíîâåíèÿ.

Iäisyysmatka-asu, 2003
Mustavalkonegatiivit, ompelu

Kauhtuneet langat, epäonnistuneet valokuvat ja hylätyt negatiivit ovat
näiden teosteni materiaalia. Olen muokannut sitä �uuteen uskoon�
toivoen että näin voisin selvitellä ja ommella yhteen myös mielen
pohjalta nousevia kysymyksiä.
Vaatteenomaiset tekstiilit ovat lopulta ikään kuin kuoria tai kotiloita,
kuvitellun käyttäjänsä maallisia ilmiasuja. Olisiko kyseessä eräänlainen
puettava jäämistö, hetkellä ennen maatumista ja katoamista.
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ÎðëèöàÎðëèöàÎðëèöàÎðëèöàÎðëèöà,  2003
Îáîææåííàÿ êåðàìèêà, ÷åðíûé îáæèã êåðàìèêè,
ðæàâàÿ àðìàòóðà, ìåäíàÿ ïðîâîëîêà

Îáúåäèíåíèå àðìàòóðû ñ êåðàìèêîé ïðèäàåò ìîèì ðàáîòàì íîâûé
îáúåì. Áåòîííîé àðìàòóðîé ìîæíî «ðèñîâàòü» ïðîñòðàíñòâà è
ïîëó÷àòü ïðîñòîð äëÿ  êåðàìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ è  íàîáîðîò.
Ìàëåíüêèå êåðàìè÷åñêèå äåòàëè äåëàþò áîëåå ïðî÷íûìè ãðàíèöû
ïðîñòðàíñòâà è ôîðìû. Èñïîëüçîâàíèå â ïðîèçâåäåíèÿõ íåïðèãîäíîé
ìåäíîé ïðîâîëîêè ñî ñâîåé ñòîðîíû îáëåã÷àåò êîìïîçèöèè,  ñîçäàåò
íåæíûå ëèíèè, ïðèäàåò îáðàçíîñòü ïðîñòðàíñòâó è ñêóëüïòóðå.

Êåðàìèñò Êààðèíà Êóóñèñòî-Ëóêêàðè (-56), Ñîòêàìî
Keraamikko  Kaarina Kuusisto-Lukkari (-56), Sotkamo

Akkakokko, 2003
Rakupoltettu keramiikka, mustapoltettu keramiikka,
ruostunut betoniverkko, kuparilanka

Betoniverkon yhdistäminen keramiikkatöihin antaa uudenlaista
ulottuvuutta veistoksilleni. Betoniverkolla voi �piirtää� tiloja ja saada
volyymiä keramiikkaelementeille ja toisinpäin.
Pienet keramiikkaelementit vahvistavat myös verkon rajaamaa tilaa ja
muotoa. Töissä käytetty romukuparilanka taas puolestaan keventää työtä,
luo herkkää viivaa, hahmottaa tilaa ja veistosta.
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Ëèöà ïðîøëîãî 1-4Ëèöà ïðîøëîãî 1-4Ëèöà ïðîøëîãî 1-4Ëèöà ïðîøëîãî 1-4Ëèöà ïðîøëîãî 1-4,  2004
(ñåðèÿ èç ÷åòûðåõ ïðîèçâåäåíèé)
Óãîëü, àêðèë, øòîðû

Ìîé ðîä ïðîèñõîäèò èç Ëóõêóëàíñààðè, èç Ïðèëàäîæñêîé Êàðåëèè.
ß ïðîâåë ñâîå äåòñòâî ñðåäè êàðåëüñêèõ áàáóøåê.
Â ñåðèè ñâîèõ ðàáîò ÿ èññëåäóþ ñòàðûå ëèöà, ñëóøàþ èõ ðàññêàçû.
Ñ ïîìîùüþ ïîðòðåòîâ ÿ ñîâåðøèë ïóòåøåñòâèå â ïðîøëîå.
ß ðàáîòàþ áûñòðî è àãðåññèâíî. Íå ïðèäóìûâàþ ïðîèçâåäåíèå
çàðàíåå. Ñòðåìëþñü ê áûñòðûì ðåøåíèÿì. Èäåè, ñîçäàííûå â ïðîöåññå
ðàáîòû,  ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå âàæíûìè.

Õóäîæíèê Õàííó Ëóêèí (-64), Ëèìèíêà
Kuvataiteilija Hannu Lukin (-64), Liminka

Menneisyyden kasvot 1-4, 2004
(neljän maalauksen sarja)
Hiili, akryyli, ikkunaverho

Sukuni on lähtöisin Luhkulansaaresta Laatokan Karjalasta. Olen
viettänyt lapsuuteni karjalaismummojen kanssa.
Teossarjassa olen tutkinut vanhusten kasvoja, kuunnellut heidän
kertomuksiaan. Muotokuvien kautta olen matkustanut menneisyyteen.
Työskentelen nopeasti ja aggressiivisesti. En suunnittele teoksiani
etukäteen. Pyrin nopeisiin havaintoihin. Ne ideat jotka syntyvät
tekoprosessin aikana ovat tärkeimpiä.
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Òàíåö ÐîçûÒàíåö ÐîçûÒàíåö ÐîçûÒàíåö ÐîçûÒàíåö Ðîçû,  2001
Àëþìèíèé,  ëàòóíü, ìåäü

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëüçóþ â ðàáîòàõ îòõîäû âî âñåõ âèäàõ, íå
çàáûâàÿ ìåäíóþ è ñòàëüíóþ ïðîâîëîêó è ëåñêó. Ìíîãèå íåîæèäàííî
íàéäåííûå ìàòåðèàëû ðîæäàþò âîñïîìèíàíèÿ î ñîáûòèÿõ æèçíè,
êîòîðûå îáðåòàþò ôîðìó ïðîèçâåäåíèé.
Ñîäåðæàíèå ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ìåíÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî, íî
ïðåäîñòàâëÿþ ïðîñòîð äëÿ âîîáðàæåíèÿ çðèòåëÿ, êàæäûé ìîæåò
ïðèäóìàòü ñâîþ èñòîðèþ âîêðóã ïðîèçâåäåíèÿ.

Õóäîæíèê è õóäîæíèê ïî òåêñòèëþ Ìîîñà Ìþëëþêàíãàñ (-60), Îóëó
    Kuva- ja tekstiilitaiteilija Moosa Myllykangas (-60) ,Oulu

Ruusutanssi, 2001
Alumiini, messinki, kupari

Nykyisin käytän teoksissani pääasiassa jätemateriaaleja eri muodoissaan,
unohtamatta kupari- tai teräslankaa ja siimaa. Monet sattumalta löytyneet
materiaalit nostavat pintaan muistoja elämän varrelta sattuneista
tapahtumista, lopulta nuo tapahtumat saavat taideteoksen muodon.
Teoksen sisältö on minulle hyvin tärkeä, mutta pyrin jättämään
avoimeksi asioita myös katsojaa varten, jolloin jokainen voi luoda oman
tarinansa teoksen ympärille.
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Ìå÷òà èëè ïàìÿòüÌå÷òà èëè ïàìÿòüÌå÷òà èëè ïàìÿòüÌå÷òà èëè ïàìÿòüÌå÷òà èëè ïàìÿòü, 2004
Âèäåî, 19 ìèíóòà, ìóçûêà Jaðìî Êaõêîíeí

×óâñòâî -ýòî è îòïðàâíàÿ òî÷êà è öåëü. Õóäîæíèê -  çíàòîê
÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ.
Ñòðåìëþñü ê ñïðàâåäëèâîñòè  è õî÷ó îñòàâèòü ïðîñòîð äëÿ
íåèçâåñòíîãî.

Õóäîæíèê  Ëååíà Íþëàíäåð (-44), Ëåõìî
Kuvataiteilija Leena Nylander (-44), Lehmo

Unelma vai muisto, 2004
Video, 19 minuuttia, musiikki Jarmo Kähkönen

Tunne on lähtökohta ja päämäärä. Taiteilija on tunneihmisen asiantuntija.
Pyrin kohti oikeudenmukaisuutta ja haluan jättää tilaa tuntemattomalle.

Ôîòîãðàôèÿ: Àíjÿ Òóðóíeí
Valokuva: Anja Turunen
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Êèïÿùàÿ çåìëÿÊèïÿùàÿ çåìëÿÊèïÿùàÿ çåìëÿÊèïÿùàÿ çåìëÿÊèïÿùàÿ çåìëÿ, 2002
Øåðñòü, øåëê

Â ðàáîòàõ ñòðåìëþñü èçîáðàæàòü ïå÷àëüíóþ êðàñîòó ïóãàþùèõ
ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé,  èñïîëüçóÿ òðàäèöèîííóþ òåõíèêó âàëÿíîãî
ìàòåðèàëà.
Èñïîëüçóþ â ðàáîòå ïðèðîäíûå ìàòåðèàëû, øåðñòü è îêðàøåííûé
øåëê.

Õóäîæíèê ïî òåêñòèëþ Ìàéÿ Ïààâîëà (-46), Îóëó
Tekstiilitaiteilija Maija Paavola (-46), Oulu

Kiehuva Maa, 2002
Villa ja silkki

Olen työssäni pyrkinyt kuvaamaan pelottavan luonnonilmiön alakuloista
kauneutta soveltamalla perinteistä huovutustekniikkaa.
Käytän työssäni luonnonmateriaaleja, villaa ja shiborivärjättyä silkkiä.
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Ôîòîõóäîæíèê Ñàìè Ïàðêêèíåí (-74), Éîýíñóó
Valokuvataiteilija Sami Parkkinen (-74), Joensuu

PASSION LEFT OVERPASSION LEFT OVERPASSION LEFT OVERPASSION LEFT OVERPASSION LEFT OVER, 2004
Ôîòîãðàôèè 1- 10

ß îòðàæàþ â æèâîïèñè ñâîþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ.
Â ìîèõ êàðòèíàõ ïðèñóòñòâóþò ïðîñòîòà è ïîêîé, ÷óâñòâà è
íàñòðîåíèÿ. Õîðîøàÿ êàðòèíà ðîæäàåòñÿ íà îñíîâå îïðåäåëåííîãî
÷óâñòâà. Æèçíü â ñîâðåìåííîì ìèðå ñëèøêîì ñóìàòîøíà. Ó ëþäåé
íå õâàòàåò âðåìåíè íå òîëüêî äðóã äëÿ äðóãà, íî è äëÿ ñåáÿ. Â ïðîöåññå
æèâîïèñàíèÿ, âïðî÷åì, êàê è â æèçíè, íåîáõîäèìî íà âðåìÿ
îñòàíàâëèâàòüñÿ, èíà÷å ìûñëè è ÷óâñòâà ëþäåé îñòàíóòñÿ
íåçàìå÷åííûìè. Êîãäà äâèæåøüñÿ ìåäëåííî, òî íà÷èíàåøü âèäåòü.
Èçîáðàæåíèå äëÿ ìåíÿ - ýòî âàæíàÿ îñòàíîâêà è îáðàùåíèå ê òîíêèì
íþàíñàì.

PASSION LEFT OVER, 2004
Valokuvat 1-10

Kuvaan elämää omasta näkökulmastani.
Pyrin saamaan kuviini yksinkertaisuutta rauhaa,tunnetta ja mielentiloja.
Hyvä kuva syntyy tunnetusta tunteesta. Nykyään maailman meno on
aivan liian hektistä. Ihmisillä ei ole enää tarpeeksi aikaa toisilleen,
saatikka itselleen. Kuvaamisessa, kuten elämässä on tarpeen välillä
pysähtyä, muuten jäävät ihmisten ajatukset ja tunnetilat huomioimatta.
Kun etenee tarpeeksi hitaasti alkaa nähdä. Kuvaaminen minulle on
pysähtymistä tarkkailua, pienien nyanssien  huomioimista.
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ÇàïëåòàþùàÿÇàïëåòàþùàÿÇàïëåòàþùàÿÇàïëåòàþùàÿÇàïëåòàþùàÿ, 2004
Õîëñò, ìàñëî

Êàæäàÿ êàðòèíà - ýòî ïðîöåññ, ñëîè, ïîèñêè è íàõîäêè, ýòàïû è
ïðîäîëæåíèå ïóòè.

Õóäîæíèê  Ýåâà Ðèèêîíåí (-60), Éîýíñóó
Kuvataiteilija Eeva Riikonen (-60), Joensuu

Letittäjä, 2004
Öljy kankaalle

Jokainen maalaus on prosessi, kerroksia, etsimistä ja löytämistä, etappeja
ja matka jatkuu.
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Ñîâìåñòíîå óòðîÑîâìåñòíîå óòðîÑîâìåñòíîå óòðîÑîâìåñòíîå óòðîÑîâìåñòíîå óòðî, 2004
Ìàñëî,õîëñò

Ïèøó íàñëîåíèÿ âðåìåí â àðõèòåêòóðå. Â ìîèõ êàðòèíàõ àðõèòåêòóðà
îòðàæàåò ìåíòàëüíîñòü íàøåé èñòîðèè, çäàíèÿ èëè èõ ôðàãìåíòû
ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ óõîäÿùåãî. Îáúåêòîì ìîåãî âíèìàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ïîñòîÿíñòâî è íåèçìåííîñòü ÿâëåíèé, ñîõðàíåíèå  è äëèòåëüíàÿ
ïðîòÿæåííîñòü âî âðåìåíè, â êîòîðûõ ÿ âèæó  ñâèäåòåëüñòâà áîëüøèõ
ñîáûòèé ïðîøëîãî.

Õóäîæíèê Ðèèêêà Ñîéíèíåí (-68), Îóëó
Kuvataiteilija Riikka Soininen (-68), Oulu

Yhteinen aamu, 2004
Öljy kankaalle

Maalaan ajallisia kerrostumia arkkitehtuurissa. Maalauksissani
arkkitehtuuri peilaa mentaalista historiaamme, rakennukset tai niiden
osat ovat fragmentteja katoamassa olevasta. Kiinnostukseni kohteena
ovat pysyvät asiat, muuttumattomat kohdat, säilyttäminen ja pitkät
aikajänteet, joista näen viitteitä ja todistuksia suurtenkin muutosten
jälkeen.
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ÏåäàãîãèêàÏåäàãîãèêàÏåäàãîãèêàÏåäàãîãèêàÏåäàãîãèêà, 2004
Àêðèë, óãîëü, ëàê, äåðåâî

Çàíèìàþñü ñêóëüïòóðîé è ãðàôèêîé.  Ìîé èíòåðåñ ê ñîçäàíèþ
ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà ïîäîãðåâàåò ìî¸ ëþáîïûòñòâî â ïðîáàõ è
ïîèñêàõ íîâîãî è â äîñòèæåíèè ðåçóëüòàòîâ.
Ìîé ñïîñîá ðàáîòû - ýòî èíòóèòèâíûé ïóòü ê íåèçâåñòíîìó. ×àñòî
ïîëàãàþñü íà ñëó÷àé.  Òàê ÷àñòî ðîæäàþòñÿ íîâûå äîãàäêè è íîâûå
ïðèåìû òâîð÷åñòâà.

Õóäîæíèê Êàðè Ñ¸äî (-63), Îóëó
Kuvataiteilija Kari Södö (-63), Oulu

Kasvatusoppi, 2004
Akryyli, hiili ja lakka puulle

Teen sekä veistoksia että grafiikkaa. Mielenkiintoani taiteen tekemiseen
pitää yllä uteliaisuus kokeilla ja kehitellä uusia asioita ja nähdä
aikaansaannos.
Työskentelytapani on intuitiivinen matka kohti tuntematonta. Käytän
paljon sattumaa hyväkseni, siten syntyy usein uusia oivalluksia ja tapoja
tehdä asioita.
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Èãðîâîé àâòîìàò íà ïîäñòàâêåÈãðîâîé àâòîìàò íà ïîäñòàâêåÈãðîâîé àâòîìàò íà ïîäñòàâêåÈãðîâîé àâòîìàò íà ïîäñòàâêåÈãðîâîé àâòîìàò íà ïîäñòàâêå, 1999-2004

TAIDETOIMISTO - ýòî ãðóïïà, ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ ÷åëîâåê, êîòîðàÿ
õî÷åò ïðèìåíèòü èñêóññòâî è ïðîôåññèîíàëèçì õóäîæíèêà òàì, ãäå
ýòî ïî îïðåäåëåíèþ íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî. Ãðóïïà çàíèìàåòñÿ
è òðàäèöèîííûìè ôîðìàìè èñêóññòâà è ïîèñêàìè íîâîãî. Èñêóññòâî
íåîáõîäèìî âåçäå.  Èñêóññòâî - ýòî äðàãîöåííîñòü áóäíåé.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ÒAIDETOIMISTO
Työryhmä TAIDETOIMISTO

Taidetoimisto:
Ñàòó Õóòòóíåí (-69), Õåëüñèíêè
Ýíüÿ Õþâÿðèíåí (-66), Éîýíñóó
Ìàðüÿ Ïóðòî (-53), Éîýíñóó
Satu Huttunen (-69), Helsinki
Enja Hyvärinen (-66), Joensuu
Marja Purto (-53), Joensuu

Pelikone, 1999-2004

TAIDETOIMISTO on kolmen taiteilijan työryhmä, joka haluaa viedä
taidetta ja taiteilijan ammattitaitoa sinnekin, missä sitä ei perinteisesti
ole totuttu hyödyntämään. Taidetoimisto toimii väljästi sekä perinteisillä
että uutta etsivillä taidemaailman kentillä. Taidetta tarvitaan kaikkialla
� taide on arkipäivän jalostetta.
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Ñýð ËàíñåëîòÑýð ËàíñåëîòÑýð ËàíñåëîòÑýð ËàíñåëîòÑýð Ëàíñåëîò, 1998
Õîëñò, ìàñëî

Ïî ñïîñîáó ðàáîòû ÿ æèâîïèñåö,  íî è ðèñîâàíèå, è ïðîñòðàíñòâåííûå
ïðîèçâåäåíèÿ  âõîäÿò â àðñåíàë ìîèõ õóäîæåñòâåííûõ ïðèñòðàñòèé.
Æèâîïèñü, íà ìîé âçãëÿä, ýòî  ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà. ß âêëþ÷àþ â ðàáîòó
ìûøöû è âñ¸ òåëî.  Ïðåáûâàþ  â êðóãå ñâîèõ òåì è ñìûñëîâ. Îñîáåííî
êîãäà ñîçäàåøü è  ïîäíèìàåøü êðóïíîãàáàðèòíûå êàðòèíû,  òû êàê
áóäòî âñòðå÷àåøü è ïîäíèìàåøü äðóãîãî ÷åëîâåêà. Âçàèìîâëèÿíèå
è ïîãðàíè÷íàÿ ãðàíü ìåæäó èçâåñòíûì è íåèçâåñòíûì  ïëåíÿþò
ñîçíàíèå.

Õóäîæíèê Òàðüÿ Òåëëà (-60), Ïàéõîëà
Kuvataiteilija Tarja Tella (-60), Paihola

Sir Lancelot, 1998
Öljyväri pellavalle

Olen työskentelytavaltani taidemaalari, mutta myös piirtäminen,
tilateokset ja yhteisötaiteellinen työskentely kuuluvat ilmaisukeinoihini.
Maalaaminen on mielestäni hyvin fyysistä työtä. Lihakset ja koko vartalo
ovat mukana. Oleilen maalaamieni teemojen ja sisältöjen seurassa.
Varsinkin suurikokoisen maalauksen työstäminen ja nosteleminen on
kuin toisen ihmisen kohtaamista ja nostelemista. Vuorovaikutus ja
tietoisen ja tiedostamattoman raja-alue kiehtoo mieltäni.
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Ïåðâîêàðòèíû 1-4Ïåðâîêàðòèíû 1-4Ïåðâîêàðòèíû 1-4Ïåðâîêàðòèíû 1-4Ïåðâîêàðòèíû 1-4,  2003-2004
Îôîðò, öâåòíàÿ ïå÷àòü

Ïåðåâîæó â èçîáðàæåíèå óâèäåííîå, ïðî÷óâñòâîâàííîå, ñâîþ æèçíü.
Îäèíàêîâî âàæíî, ÷òîáû áûë âèäåí ïðîöåññ ðàáîòû.
Íåîáõîäèìûå âåùè â ðàáîòå ãðàôèêà: ìåòàëëè÷åñêèå ïëàñòèíû,
ïîâåðõíîñòü áóìàãè, òî, êàê êðàñêà â íåå âïèòûâàåòñÿ èëè òî, êàê íà
ïîâåðõíîñòè áóìàãè îòïå÷àòûâàþòñÿ øåðîõîâàòîñòè ïîâåðõíîñòè
ìåòàëëà, - âñå ýòî ÷àñòü ïóòè ñîçäàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ - è íåò ÷èñëà
íåîæèäàííîñòÿì.
Ìî¸ äåëî - ñîçäàâàòü èçîáðàæåíèÿ; ìîãó ëèøü íàäåÿòüñÿ íà
äàëüíåéøóþ èõ æèçíü â ñîçíàíèè íà íèõ ñìîòðÿùåãî.

Õóäîæíèê Àíó Òîðèêêà (-48), Éîýíñóó
Kuvataiteilija Anu Torikka (-48), Joensuu

Sarja alkukuvia 1-4, 2003-2004
Viivasyövytys, väritelaus

Teen kuviksi näkemääni, kokemaani, elämääni. Yhä tärkeämpää on se,
että työnteon prosessi näkyisi.
Grafiikanteon asiat: Metallilaatat, paperinpinta, se miten väri siihen
uppoaa tai miten pintaan jää metallin uurteista kohoumia, ovat osa
kuvanteon matkaa � eikä yllätyksillä ole loppua.
Minun asiani on tehdä kuvia; vastaanottajassa voin vain toivoa kuvien
matkan jatkuvan.
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ØÈÐÎÊÈÉ
ÌÎÑÒ

Ñöåíà ñòðàñòåéÑöåíà ñòðàñòåéÑöåíà ñòðàñòåéÑöåíà ñòðàñòåéÑöåíà ñòðàñòåé, 2001
Àêðèë, òâåðäàÿ ïëèòà

Ïðåäïîñûëêàìè ñîçäàíèÿ ìîèõ ïðîèçâåäåíèé ÿâëÿþòñÿ ñèëüíûå
ïåðåæèâàíèÿ è ðåàëüíîñòü.

Õóäîæíèê Õåëåíà Òóóðà (-56), Éîýíñóó
Kuvataiteilija Helena Tuura (-56), Joensuu

Kärsimysnäytelmä, 2001
Akryyli kovalevylle

Teosteni syntymisen edellytyksiä ovat voimakas tunnekokemus ja totuus.
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