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Charles Pétillon, Playstation 2, 2013, pigmenttivedos | pigment print, 111x146 cm, Courtesy Danysz gallery.

ILMASSA –
ON THE AIR
TÄMÄN NÄYTTELYN piti avautua vuosi sitten, mutta
jotain oli ilmassa. Näkymättömät aerosolihiukkaset levisivät
ihmisten välityksellä ympäri maapalloa ja sairastuttivat
tuhansia ja taas tuhansia. Karibialla jokavuotiset karnevaalit
jouduttiin perumaan ja Keravalla leikkisäksi suunniteltu
näyttely sai entistä tummempia sävyjä. Äänekkään ja
runollisen näyttelyn keskiössä ovat tämän ajan karnevaaleista
karanneet ilmapallot, ilmatäytteiset teokset ja sään ilmiöt.
Kuljemme ilmassa ja ääniaalloilla – on the air.
Ilmatäytteisillä palloilla on pitkä historia, mutta ensimmäinen
kumipallo täytettiin vedyllä kuitenkin vasta vuonna 1824
sähkökemian ja -magnetismin tutkijana tunnetun professori
Michael Faradayn työhuoneessa. Nykyään heliumilla täytetyt
ilmapallot kuuluvat vapun ja markkinoiden tapaisiin juhliin.
Ne tuovat iloa ja karnevaalin tuntua arjen keskelle. Pallot

ovat kuitenkin lyhytikäisiä ja helposti särkyviä. Väliaikaisia.
Ranskalaisen Charles Pétillonin teoksissa valkoiset ilmapallot
valtaavat rakennuksia, kutsuvat esiin lapsen ihmettelevän
katseen ja muistuttavat elämän hauraudesta.
Ilmapallot ovat keskeisessä roolissa myös Jiri Gellerin, Anni
Kinnusen ja Timo Wrightin teoksissa. Ihmisen ja luonnon
suhteen lisäksi etualalle nousevat todellisuuden hallintaan,
havaitsemiseen ja elämän ihmettelyyn liittyvät teemat. Jiri
Gellerin lasikuidusta tehdyt pallot näyttävät leijuvan ilmassa
painovoimaa uhmaten. Niiden huippuunsa kiillotettu pinta
toistaa ympäröivän maiseman ja maalaa sen väreillään.
Ikuisesti pysäytettyyn ilon hetkeen sekoittuu uusia, tummia
sävyjä.

ILMASSA – ON THE AIR | 3

Ilma on kaiken elämän edellytys, mutta se tarjoaa myös
revontulten, halo-ilmiöiden ja salamoiden kaltaisia kauniita ja
toisinaan pelottavia valoilmiöitä katsottaviksi. Lisäksi ilmalla
on kyky kantaa. Ensimmäinen kuumailmapallo nousi taivaalle
paljon ennen ilmapallon keksimistä, tarkalleen sanottuna
marraskuussa 1783. Se nosti ihmisen irti maasta ja muutti
tapaamme tarkastella maailmaa. Pystymme katsomaan maata
ilmasta käsin. Nykyään lennämme maanosasta toiseen, ja
avaruudessa viuhuvat satelliitit keräävät tietoa maapallon
tilasta.
Josefina Nelimarkka käyttää teoksissaan tutkijoiden keräämää
ilmastodataa, jonka pohjalta tietokone piirtää alati muuttuvia
ja musiikin säestäminä liikkuvia pilvimassoja. Tai hän
varastoi ilmakuplia lasimassaan niin kuin mannerjäätikkö,
jonka sisäänsä sulkemia kuplia analysoimalla voimme saada
tietoa ilmaston historiasta. Ihmisen toimet ovat vaikuttaneet
ilmastoon enemmän kuin olisimme halunneet. Timo
Wrightin kattoon nostettu pallomeri näyttää hilpeältä, mutta
huoneessa oleva hiilidioksidimittari varoittaa meitä palloista
mahdollisesti purkautuvasta hiilidioksidista ja tekojemme
seurauksista.
Nelimarkan lisäksi monet muutkin näyttelyn taiteilijoista
nojaavat tieteelliseen tietoon tai tekevät sitä näkyväksi. The
Great Escape -sarjaa suunnitellessaan Anni Kinnunen syventyi
aivotutkimukseen, erityisesti siihen, miten välinpitämättömästi
suhtaudumme etäisiksi kokemiimme asioihin. Paula Lehtonen
on kiinnittänyt huomiota samaan asiaan. Hurrikaanit,
tsunamit ja tulivuorenpurkaukset herättävät ehkä pelkoa,
mutta ovat samaan aikaan äärimmäisen kiehtovia ja niitä on
kiinnostavaa seurata median mitan päästä. Voimme nähdä
kuinka myrskypilvet kasvavat ja kuinka ne iskeytyvät maihin.
Videoinstallaatioissaan Lehtonen vie meidät myrskyn silmään
ja kysyy: miltä tuntuisi, jos katastrofi tapahtuisikin meille?

Kasvitieteellisten puutarhojen perustaminen liittyy tieteellisen
maailmankuvan syntyyn ja maailman avartumiseen.
Euroopan näkökulmasta eksoottisten alueiden kasveja
haluttiin määritellä, luokitella ja esitellä sekä yleisölle että
tiedeyhteisölle. Timo Ahon ”kasvitieteellisessä puutarhassa”
mustasta kierrätysmuovista valmistetut kasvit hengittävät
samaa ilmaa kuin ihmiset. Saara-Maria Karirannan ja Jarmo
Ilmari Sompin Weight of Energy ei hengitä, vaan tanssii.
Teoksen idea syntyi yksinkertaisesta havainnosta, siitä, kuinka
kiehtovasti ilmavirta lennätti kevyttä muovia. Tutkitun tiedon
sijaan käyttövoimana oli suora kokemus ja kaksitoista pientä
tuuletinta, jotka saavat muovipussit tanssimaan ilmassa.
Saatamme hyvin kuvitella, että olemme vain pieni osa
universumia, vaikka ilmassa leijuu tonneittain tähtipölyä.
Itse asiassa on väitetty, että olemme kaikki tähtiainesta.
Rakennumme samoista alkuaineista kuin muukin
maailmankaikkeus. Olemme myös ajallisia olentoja, jotka
elävät, kaipaavat ja unelmoivat, kuka mistäkin. Joku tähdistä,
joku lentämisestä, joku toisesta todellisuudesta.
Marianna Uutisen maalaukset ja Jarmo Ilmari Sompin
virtuaalista kokemusta hyödyntävä Afterlife Resort nostavat
meidät irti maasta, kuljettavat kiehtovasti kimmeltävään
äärettömyyteen tai upottavat värien maailmaan. Uutisen
teosten glitterloiste on kuin maagista tähtisumua, samaan
aikaan banaalia, eroottista ja ylevää. Avaruus synnyttää
pienuuden kokemuksia, mutta myös halun hallita ja loistaa
tähtenä tähtien joukossa. Avaruus nostaa esiin myös
ajallisuuden teeman, joka toistuu myös Sompin installaatiossa.
Sinkan tilaan suunniteltu teos kutsuu unenkaltaiselle lennolle,
jonka aikana katsoja pääsee sukeltamaan läpi värien avaruuden
ja matkaa kohti valoa.
ARJA ELOVIRTA
museopalvelujohtaja

ON THE AIR
THIS EXHIBITION was supposed to open a year ago,
but there was something in the air. Invisible aerosol particles
spread around the globe, infecting thousands of people. In
the Caribbean, the annual carnivals had to be cancelled and
in Kerava, the exhibition got somewhat darker shades than
originally planned. On the air became loud, but still poetic
with balloons, glitter, inflatables, clouds, and artificial storms.

continental glacier. By studying air bubbles in glacier ice,
scientists can have a glimpse of the history of climatic
conditions. Human actions have affected the climate more
than we would have liked. Timo Wright’s bright balloons
look cheerful, but their content is poisonous. The carbon
dioxide meter in the room warns us of the toxic gas and the
consequences of our unconcerned actions.

Inflatable spheres have a long history, but the first rubber ball
was filled with hydrogen only in 1824. It happened in the
office of Professor Michael Faraday, known as a researcher
in electrochemistry and magnetism. Today, helium-filled
balloons are part of celebrations. They bring joy and a carnival
feel in the middle of everyday life. However, the balls are
short-lived and easily broken. Temporary. Charles Pétillon
is a French photographer and installation artist, known for
his works depicting large clusters of white balloons. These
staged temporary interventions appear as giant, fragile clouds,
transforming the way places are viewed. The balloons take
over buildings, evoke a child’s wondering gaze and remind us
of the fragility of life.

In addition to Nelimarkka, many of the other artists in the
exhibition rely on scientific knowledge. When planning
The Great Escape series, Anni Kinnunen delved into brain
research, especially to how indifferent we are to the things we
experience as distant. Paula Lehtonen has paid attention to
the same issue. Hurricanes, tsunamis, and volcanic eruptions
may raise fear, but are at the same time extremely fascinating
and interesting to follow from the distance in the media. In
her video installations, Lehtonen takes us into the eye of the
storm and asks: how would it feel if a catastrophe happened
to us?

Balloons play a key role also in the works of Jiri Geller, Anni
Kinnunen and Timo Wright. They deal with themes related to
environment, perception, and the wonder of human existence.
Jiri Geller’s fiberglass balls seem to float in the air, defying
gravity. Their top-polished surface reflects the surrounding
landscape and paints it with its colours. New, dark shades mix
with the moment of joy that has been suspended in time.
Air is a prerequisite for all life, but it also offers beautiful and
sometimes frightening light phenomena to watch, such as
northern lights, halo phenomena, and lightning. In addition,
air has the ability to act as a carrier. The first hot air balloon
rose in the sky long before invention of the balloon, in
November 1783 to be exact. It lifted us off the ground and
changed the way we look at the world. Nowadays, we fly from
one continent to another, and satellites waving in the space
gather information about the state of the Earth.

Josefina Nelimarkka, Supersaturation, 2020, vuorovaikutteinen video- ja ääni-installaatio | interactive video and sound installation.

4 | ILMASSA – ON THE AIR

In her works, Josefina Nelimarkka utilizes climate data
collected by researchers. In her video installation, a computer
creates ever-changing cloud formations accompanied by
music. Or she stores air bubbles in a mass of glass like a

The establishment of botanical gardens is linked to the birth
of the scientific worldview. The Europeans wanted to classify
and present exotic plants to both public and the scientific
community. In Timo Aho’s ”botanical garden” black plants
made of recycled plastic breathe the same air as humans.
Saara-Maria Kariranta’s and Jarmo Ilmari Somppi’s Weight
of Energy does not breathe, but dances. Instead of researched
information, the driving force was direct experience and
twelve small fans that make delicate plastic bags fly.
We may well imagine that we are only a small part of the
universe. However, there are tons of star dust floating in the
air. In fact, we are built from the same elements as the rest
of the universe. Space makes us feel small, but it also creates
the desire to control and shine as a star among the stars. The
glitter glow of Marianna Uutinen’s paintings is like a magical
nebula, at the same time banal, erotic, and sublime. Space also
brings out the theme of temporality. Jarmo Ilmari Somppi’s
Afterlife Resort invites us for a virtual flight during which we
can dive through the space of colours and travel towards light.
ARJA ELOVIRTA
Director, Kerava Museum Services
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TIMO
AHO
s. 1980 Vantaa, asuu ja työskentelee Helsingissä | b. 1980 Vantaa, lives and works in Helsinki

TIMO AHO työskentelee kuvanveiston, installaatioiden
ja paikkasidonnaisen taiteen parissa. Hänen monipuoliset
työskentelymenetelmänsä ja materiaalivalintansa, kuten ilma
ja valo, valikoituvat teosideoiden mukaan. Tilallisuuden,
aineettoman ja aineellisuuden lisäksi Ahoa kiinnostaa
ihmisen suhde ympäröivään maailmaan, luontoon,
teknologiavetoiseen yhteiskuntaan sekä sen valtarakenteisiin
ja uskomusjärjestelmiin.
Sinkassa nähtävän uuden installaation lähtökohtana
toimi teos, jonka Aho teki Amsterdamin yliopiston
kasvitieteellisessä puutarhassa 2018 pidettyyn näyttelyyn
Agora. Kyseessä on yksi maailman vanhimmista
kasvitieteellisistä puutarhoista, mikä sai Ahon pohtimaan
niiden syntyä ja merkitystä. Vaikuttavat puutarhat kertovat
ihmisen halusta tutkia luontoa ja kasveja, mutta toisaalta
myös pyrkimyksestämme hallita ympäristöä. Pohdinnoista
syntyi Plantae Spiritus Plasticus (2018), mustasta kierrätetystä
muovista rakennettu ja kasvia muistuttava suuri ilmatäytteinen
veistos. Hengittävä teennäinen kasvi, joka esitettiin tarkasti
kontrolloidun luonnon keskellä.
Uudessa kontekstissaan Plantae Spiritus Plasticus on kasvanut
osaksi laajempaa ilmatäytteistä puutarhaa. Under Control
-installaatiossa (2018–2021) kasveja muistuttavat veistokset
hengittävät tasaisessa syklissä noin kahdeksan sekunnin
välein. Veistoksia ympäröi rakenne, joka kahlitsee ne sisäänsä,
mutta samalla tukee niitä. Teos leikitteleekin ajatuksella
vastavoimista. Installaatiossa kohtaavat pehmeä ja kova
materiaali sekä liike ja staattisuus. Keinotekoinen muovi
hengittää hallittuna liikkumattoman ja rajaavan kehikon
sisällä. Pinnan alta nousee esiin kysymyksiä kontrollista,
vapaudesta, tilasta ja ympäristöstä. Minkälaiset rakenteet
vaikuttavat meihin, miten pyrimme hallitsemaan ympäröivää
maailmaa ja mitä luonto ja ympäristö ehkä tarkoittavat meille
tulevaisuudessa?
Ahoa kiinnostaa, miten jotain monumentaalista ja
suurikokoista voidaan esittää ilman luonnonvarojen suurta
kuluttamista. Itse veistokset ovat ilmaa, joille arkisista
materiaaleista rakennettu kuori luo muodon. Ilman
ilmapumppujen tarjoamaa tekohengitystä veistoskasvit
kutistuvat olemattomiin, eivätkä paina juuri mitään. Teos
pohtiikin myös kuvanveiston traditiota ja luonnetta, sitä mitä
kuvanveisto on tänä päivänä ja mitä se voi olla.
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The starting point for the new installation on display at
Sinkka is a work that Aho made for the Agora exhibition in
the Botanical Garden of the University of Amsterdam in
2018. It is one of the oldest botanical gardens in the world,
which made Aho ponder the birth of botanical gardens and
their significance. Impressive gardens tell of human’s desire
to explore nature and plants, but also of our strive to control
the environment. The reflections gave rise to Plantae Spiritus
Plasticus (2018), a large inflatable sculpture made of black
recycled plastic and resembling a plant: a breathable artificial
plant presented in the midst of precisely controlled nature.
In its new context, Plantae Spiritus Plasticus has grown into
a part of a larger inflatable garden. In the Under Control
installation (2018–2021), sculptures resembling plants breathe
in a steady cycle about every eight seconds. The sculptures are
surrounded by a structure that shackles them inside but at the
same time supports them. The work thus plays with the idea
of counterforces. Soft and hard material, as well as movement
and static, conjoin in the installation. The artificial plastic
breathes harnessed inside a stationary and delimiting frame.
Below the surface, questions arise about control, freedom,
space, and the environment. What kind of structures affect
us, how we strive to control the world around us, and what
nature and the environment might mean to us in the future?
Aho is interested in how something monumental and large
can be presented without major consumption of natural
resources. The sculptures themselves are air for which a shell
built of everyday materials creates a shape. Without the
artificial respiration provided by air pumps, the sculptural
plants shrink to non-existence and weigh hardly anything.
The work also reflects on the tradition and character of
sculpture, what sculpture is today and what it can be.

2021

Taideyliopiston Kuvataideakatemia, kuvanveisto, KuM | Uniarts Helsinki’s Academy of Fine Arts, Sculpture, MFA

2013

Pekka Halosen Akatemia, kuvanveisto ja taidegrafiikka, kuva-artesaani |
Pekka Halonen Academy, Sculpture & Printmaking, Visual Artisan

2016

Timo Aho, Plantae Spiritus Plasticus, 2018, kierrätetty muovi, ilmastointiteippi, ilmapuhallin, ajastin |
recycled plastic, duct tape, air blower, digital timer, 350x500x100 cm.

TIMO AHO works with sculpture, installations and
site-specific art. His diverse working methods and material
choices, such as air and light, are based on the concept of each
artwork. In addition to spatiality, intangibility and materiality,
Aho is interested in our relationship with the world, nature,
technology-driven society and its power structures and belief
systems.

2019

Glasgow School of Art, kuvanveisto ja ympäristötaide, BA Hons |
Glasgow School of Art, Sculpture and Environmental Art, BA Hons

DesignBoom: 10 parasta isokokoista taideteosta vuonna 2019, Lines (57° 59’ N, 7° 16’W) |
DesignBoom: Top 10 Large-Scale Art works of 2019, Lines (57° 59’ N, 7° 16’W)
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JIRI
GELLER
s. 1970 Kerava, asuu Nurmijärvellä, työskentelee Helsingissä | b. 1970 Kerava, lives in Nurmijärvi, works in Helsinki

”ISOISÄNI OLI eläkkeellä Keravan nuorisovankilan johtajan
tehtävistä. Kun olin pieni, kävelimme pitkiä reissuja Ahjon
ympäristössä. Isoisä tervehti vastaantulijoita kävelykeppiä
heilauttamalla ja kaikki tuntuivat tuntevan hänet. Keppi oli
päällystetty kyykäärmeen nahalla, jonka käärme oli menettänyt
kohdatessaan polulla johtaja Holopaisen.”
Taiteilija Jiri Gellerillä on monia Keravaan liittyviä muistoja,
sillä se oli hänen lapsuudenmaisemansa kolmanteen
luokkaan saakka. Gellerin taival taiteilijaksi kulki Kouvolan
käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen kautta Lahden
muotoiluinstituuttiin, josta hän valmistui hopeasepäksi.
Vaikka Geller päätyi vapaaksi taiteilijaksi, jäi opinnoista
mukaan tärkeä oivallus: materia on vain atomeja, jotka ovat
muovattavissa haluttuun muotoon. ROR-taiteilijakollektiivin
(Revolutions On Request) perustaminen 1998 ohjasi
Gellerin uran vapaisiin taiteisiin peruuttamattomasti ja
ROR-asenteella saavutettu menestys johti kymmenvuotiseen
kiertueeseen ympäri maailman merkittäviä museoita ja
gallerioita.

Artist Jiri Geller has many memories of Kerava as it was his
childhood landscape until the third grade. Geller’s way to
become an artist went through the Kouvola School of Arts
and Crafts to the Lahti Institute of Design, from where he
graduated as a silversmith. Although Geller ended up as
an independent artist, an important insight remained from
his studies: matter is only atoms that can be shaped to the
desired shape. The establishment of the ROR (Revolutions
On Request) artist collective in 1998 guided Geller’s career
irreversibly to the free arts and the success achieved with
the ROR attitude led to a tour around the world’s major
museums and galleries that lasted a decade.

Geller lainaa usein aiheensa universaaleista ikonisiksi
muodostuneista asioista tai esineistä, kuten smiley-naamoista,
peliohjaimista ja kalloista. Idea ilmapalloista syntyi taiteilijan
kaivatessa hilpeämpiä aiheita pääkalloteostensa vastapainoksi.
Näennäisen iloiset ilmapallot ovat kuin saavuttamattomiin
pyrkiviä onnenhetkiä, jotka on pysäytetty jatkumaan ikuisesti.
Pallojen huippuunsa kiillotettu pinta toistaa ympäröivän
maiseman peilintarkasti luoden maagisen tilanteen, jossa
katsoja näkee linssimäisessä syvyydessä heijastuvan mustan
maailman kaikkine väreineen.

Geller often borrows his subjects from iconic things or objects
such as smiley faces, game controllers and skulls. The idea
of balloons was born when the artist needed more cheerful
subjects to counterbalance his skull works. Seemingly happy
balloons are like the unattainable moments of happiness that
have been stopped to continue forever. The high polished
surface of the balloons repeats the surrounding landscape as
accurately as a mirror, creating a magical situation where the
viewer sees the black world with all its colours reflected in
lenticular depths.

Täydellisyydessään teolliselta sarjatuotannolta vaikuttavat
teokset vaativat todellisuudessa älyttömien teknisten
haasteiden ratkomista ja jopa useiden vuosien työn. Jotta saa
lasikuituisen pallon huojumaan 2,5 mm ohuen jousiteräksen
varassa, täytyy tietää grammalleen paljonko kukin maali- ja
lakkakerros painaa. Gellerin mielestä teos on valmis, kun siitä
on häivytetty kokonaan taiteilijan kädenjälki ja lopputulos
näyttää vaivattomalta. Taiteilijan sanoin: ”Haluan tehdä
taidetta, joka näyttää paremmalta kuin todellisuus – ikuisesti
kestävän ilon hetken.”

In their perfection, works that seem like industrial serial
production actually require solving of vast technical challenges
and even several years of work. To make a fiberglass ball
sway on a 2.5 mm thin spring steel, you need to know exactly
how many grams each layer of paint and varnish weighs.
According to Geller, the work is finished when the artist’s
handprint has been completely erased and the result looks
effortless. In the artist’s words, “I want to make art that looks
better than reality – a moment of joy lasting forever.”

Gellerin teosten nimet on usein lainattu rockbändien levyiltä
ja päinvastoin: näyttelyiden ja taidekokoelmien lisäksi hänen
taidettaan voi löytää myös levynkansista. Teosnimi Dunkelheit
(suom. pimeys) juontaa juurensa norjalaisen black metal
-yhtyeen kappaleesta. Gellerin taiteilijanimi puolestaan on
muunnelma illusionisti Uri Gelleristä, joka tuli 1970-luvulla
tunnetuksi lusikoiden taivuttelusta mielen voimalla.
Taiteilijanimen valintaan liittyy Jiri Gellerin mukaan niin
monta tarinaa, että niiden välillä on vaikea valita. Tarinasta
riippumatta yhteneväisyys on selvä: kummankin taiteilijan
käsissä atomit muotoutuvat taianomaisesti painovoimaa
uhmaaviksi silmänkääntötempuiksi.

Jiri Gller, DUNKELHEIT X, 2018, maalattu lasikuitu, teräs, magneetit | painted fiberglass, steel, magnets, 216x75x96 cm.
Kuva | photo: Jani Mahkonen.
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“MY GRANDFATHER WAS retired from the position of
director of the Kerava Youth Prison. When I was small, we took
long walks around Ahjo. My grandfather greeted the people he
encountered by waving his walking stick and everyone seemed to
know him. The stick was covered with the skin of a viper that the
snake had shed when it had encountered director Holopainen on
the path.”

1994

The titles of Geller’s works are often borrowed from rock
band records and vice versa: in addition to exhibitions and art
collections, his art can also be found on record album covers.
The work title Dunkelheit (in English darkness) dates back to
a song by a Norwegian black metal band. Geller’s artist name,
on the other hand, is a variation of the illusionist Uri Geller,
who became known in the 1970s for persuading spoons to
bend by the power of the mind. According to Jiri Geller,
there are so many stories involved in choosing the artist name
that it is difficult to choose between them. Regardless of the
story, the similarity is clear: in the hands of both artists atoms
are magically formed into gravity-defying conjuring tricks.

Lahden muotoiluinstituutti, kultasepänalan laitos, hopeaseppä, MA |
Lahti Institute of Design, Department of Goldsmithing, Silversmith, MA
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SAARA-MARIA
KARIRANTA &
JARMO ILMARI
SOMPPI
Kariranta s. 1974 Tuusula | Somppi s. 1970 Espoo, asuvat ja työskentelevät Inkoossa
Kariranta b. 1974 Tuusula | Somppi b. 1970 Espoo, live and work in Inkoo

KUVANVEISTÄJÄ Saara-Maria Karirannan ja Jarmo
Ilmari Sompin teosten rakennusaineina ovat usein
näkymättömät tai vaikeasti havaittavat ilmiöt tai asiat, kuten
ilma, sähkö tai huonepöly. Kariranta yhdistää perinteiset
veistostekniikat ja nykyteknologian jokapäiväisiin esineisiin
ja hänen työskentelylleen on tyypillistä elottoman ja elollisen
rajan hämärtyminen. Somppi rakentaa muotokuvallisia tiloja
ja installaatioita, joissa katsoja on usein itse tärkeässä osassa.
Porin taidemuseon kokoelmaan kuuluva Weight of Energy
(2017) on taiteilijoiden ensimmäinen yhteisteos ja siinä
yhdistyy palasia kummankin teoshistoriasta. Idea teokseen
alkoi muovautua, kun Somppi vaikuttui rappukäytävän
ilmavirrassa tempoilleiden rakennusmuovin riekaleiden
herkästä elehdinnästä. Arkinen muovipussi esittää pääroolia
myös useassa Karirannan teoksessa. Weight of Energy
-teoksessa kahdentoista tuulettimen lennättämien kepeiden
muovinpalasten lento on kiehtovaa katseltavaa. Tukehduttava,
ympäristölle vaarallinen muovi muodostaa ilmavirrassa
runollisia lentoratoja kuin elollinen olento. Muovipussiin
tiivistyy taloudellisten arvojen ohjaaman elintapamme
luonnolle ja lopulta meille itsellemme aiheuttamat ongelmat.
Taiteilijoiden sanoin: ”Installaation kautta katsomme
surullisella lempeydellä meidän, ihmisten, kyvyttömyyttä
muuttaa toimintaamme ennen kuin on liian myöhäistä.”
Rappukäytävän ilmavirtoihin herkästi reagoinut suojamuovi
linkittyy Sompin aikaisempaan ammattiin rakennusalan
yrittäjänä. Somppi työskenteli remontoitavissa huoneistoissa,
joista pois muuttaneiden ihmisten elämistä näkyi enää
hienovaraisia viitteitä. Tyhjiin tiloihin jääneiden vihjeiden
avulla saattoi lukea tarinaa asunnoissa asuneista ihmisistä.
Myös Ilmassa-näyttelyyn rakennettu uusi teos Afterlife Resort
(2021) alkaa lavasteenomaisesta odotushuonetilasta, josta
teoksen kokija pääsee siirtymään eteenpäin asettamalla VRlasit päähänsä. VR-tekniikka mahdollistaa Sompin teoksissa
aiemminkin esiintyneen fyysisen huoneen rajojen ulkopuolelle
poistumisen. Virtuaalinen matka jatkuu unenkaltaisena
lentona kohti valoa ja kaiken sisäänsä kietovaa väriavaruutta.
Katsoja voi sulautua osaksi teosta, kadottaa itsensä fyysisen ja
illuusion rajamaille, jossa kaikki turha on karsittu pois.

THE BUILDING materials of the works of sculptors
Saara-Maria Kariranta and Jarmo Ilmari Somppi are often
phenomena or things invisible or difficult to detect such as
air, electricity or room dust. Kariranta combines traditional
sculptural techniques and modern technology to everyday
objects and her work is characterized by blurring the
boundaries between the inanimate and living. Somppi builds
spaces and installations in which the viewer often plays an
important role.
Weight of Energy (2017), which is part of the collection of
the Pori Art Museum, is the artists’ first joint work and it
combines pieces from previous art works of both of them.
The idea for the work began to take shape when Somppi
was impressed on the delicate movements of building plastic
shreds in the air flow of a stairwell. Everyday plastic bag plays
a major role also in several of Kariranta’s works. In Weight of
Energy, the flight of light pieces of plastic blown by twelve
fans is fascinating to watch. The suffocating, environmentally
dangerous plastic forms poetic flight paths in the air stream
like a living creature. The plastic bag condenses the problems
that our lifestyle, guided by economic values, causes to nature
and ultimately to ourselves. In the words of the artists:
“Through the installation, we look with sad gentleness at us,
people, and our inability to change our actions before it is too
late.”
The building plastic that reacted sensitively to the air currents
in the stairwell is linked to Somppi’s previous profession as
an entrepreneur in the construction industry. Somppi spent a
lot of time working in apartments to be renovated, in which
there were no more than subtle indications of the lives of
people who had moved away. A story about people that lived
in the apartments could be read in the hints left at the empty
apartments. The new work built for the On the Air exhibition,
Afterlife Resort (2021), begins also with a scenic white waiting
room, from where the experiencer of the work can move
forward by putting on VR glasses. VR technology enables
the viewer to exit the boundaries of a physical room. The
virtual journey continues as a dreamlike flight towards light
and colour space wrapping everything inside. The viewer can
merge into part of the work, losing themselves to the frontiers
of physical and illusion, where everything unnecessary has
been pruned away.

SAARA-MARIA KARIRANTA

2012

Kuvataideakatemia, kuvanveisto, KuM | Finnish Academy of Fine Arts, Sculpture, MFA

2014

Vuoden ympäristöteos 2013 (Kariranta & Niittyvirta), Ympäristötaiteen säätiö |
Award for Environmental Artwork of the Year 2013, Environmental Art Foundation

2003

Satakunnan AMK, Kankaanpään taidekoulu, kuvanveisto, kuvataiteilija AMK |
Satakunta University of Applied Sciences, Faculty of Culture Kankaanpää, Sculpture, BA

JARMO ILMARI SOMPPI

Saara-Maria Kariranta & Jarmo Ilmari Somppi, Weight of Energy, 2017, tuulettimet, sensori, muovi |
fans, sensor, plastic, Porin taidemuseo / Tallennekokoelma AJ | Pori Art Museum, Deposit Collection AJ.
Kuva | photo: Porin taidemuseo | Pori Art Museum / Erkki Valli-Jaakola.
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2020

Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Helsinki, KuM |

2010

Pohjoismainen Taidekoulu, Kokkola | Nordic Art School, Kokkola

Academy of Fine Arts, University of the Arts Helsinki, MFA
2010–2011 Turun AMK:n Taideakatemia, kuvataide | Turku Arts Academy, University of Applied Sciences, Visual Arts
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ANNI
KINNUNEN
s. 1978 Oulu, asuu ja työskentelee Oulussa | b. 1978 Oulu, lives and works in Oulu

KUVATAITEILIJA Anni Kinnusen tärkein väline
on valokuva, mutta hän työskentelee myös videon ja
installaatioiden parissa. Kinnusen teokset muodostavat laajoja
sarjallisia kokonaisuuksia, joiden kanssa hän voi työskennellä
vuosia. Yksi tällaisista teemallisista kokonaisuuksista on
ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta käsittelevä The
Great Escape.
The Great Escape -sarjan surrealistisen värikkäissä valokuvissa
yhdistyvät tyylikkäästi luonto, keinotekoisuus ja hetkellisyys.
Kuvat eivät näytä todelta, mutta niiden tilanteet ovat aitoja,
eivät kuvankäsittelyohjelmalla luotuja. Teosten epätodellinen
tunnelma heijastaa aikaamme, jossa muunneltu todellisuus
on totta, emmekä aina tiedä mihin luottaa. Kinnunen
leikittelee teoksissaan valokuvaan perinteisesti liitetyllä
todenmukaisuuden odotuksella, mutta kuten taiteilija sanoo,
kamera on vain tallennin ja vieläpä huono sellainen − taiteilija
tekee kuvan.
Kuvasarjassa liikutaan luontoympäristössä, mutta luonto jää
pelkäksi näyttämöksi muoviperuukkien, glitterin ja savun
taustalle. Teokset herättävät kysymyksiä luontosuhteestamme
ja ekokatastrofin mahdollisuudesta. Miten kauas olemme
etääntyneet luonnosta ja mitä luonnollisuus edes on? Mihin
olemme menossa ja miten voisimme jatkaa tästä eteenpäin?
Vaikka taiteilija esiintyy kuvissaan itse, ne eivät ole omakuvia.
Kuvien hahmot edustavat ihmistä roolileikeissään, heijastavat
aikamme tunnelmia ja taiteilijan mielialoja. Kinnunen
käyttää vartaloaan osana työskentelymetodiaan, jossa keho
ja sen muisti muotoutuvat osaksi teoksia. Kuvissa nähtävä
liike syntyy taiteilijan kehon liikkeiden kautta tuoden
samalla sattuman mahdollisuuden huolella valmisteltuihin
kuvaustilanteisiin.
Kiinnostuessaan jostain aiheesta Kinnunen aloittaa
työskentelynsä keräämällä tietoa, kunnes on valmis
heittäytymään luovaan prosessiin. The Great Escape -sarjaa
edelsi syventyminen aivojen toimintaan ja erityisesti
siihen, miten näemme asiat omasta näkökulmastamme
ja suhtaudumme välinpitämättömästi isoihin, etäisiksi
kokemiimme asioihin. Sarjan ilmapalloteoksissa positiivisiin
ja kepeisiin juhlahetkiin liittämämme pallot saavat
levottomuutta herättävän alavireen. Videoteoksessa One by
One (2018) ilmapallo täyttyy, kunnes ei enää kestä. Turn Your
Back and We Are Still Here -ilmapalloinstallaatiossa (2018–
2021) yksilö vaihtuu mustien ilmapallojen massaksi, kuin
vertauskuvaksi vaikeille asioille, joita emme halua nähdä.

2008

THE MOST IMPORTANT tool of visual artist Anni
Kinnunen is photography, but she also works with video and
installations. Kinnunen’s works form extensive serial entities
with which she may work for years. One such thematic set is
The Great Escape dealing with interaction between the man
and nature.
The surrealistically colourful photographs of The Great Escape
series combine nature, artificiality and fleeting moment. The
images don’t look real, but situations in them are genuine and
not created with a photo editor. The unreal atmosphere in
the works reflects our time, where altered reality is true, and
we don’t always know what to trust. In her works, Kinnunen
plays with the expectation of truthfulness traditionally
associated with photography, but as the artist says, the camera
is just a recorder and even a bad such - the artist makes the
picture.
The series of pictures moves in a natural environment, but
nature remains in the background of plastic wigs, glitter and
smoke. The works raise questions about our relationship with
nature and the possibility of an ecological disaster. How far
have we receded from nature and what is naturalness? Where
are we going and how could we move on from here?
Although the artist appears in her works herself, they are not
self-portraits. The characters in the images represent people
in their role-plays, reflecting the atmosphere of our time
and the moods of the artist. Kinnunen uses her body as part
of her working method, in which the body and its memory
become part of the works. The movement seen in the pictures
is created through the movements of the artist’s body, adding
the element of chance to the carefully prepared shooting
situations.
When interested in a topic, Kinnunen begins her work by
gathering information until she is ready to throw herself into
the creative process. The Great Escape series was preceded
by focusing on function of the brain, on how we see things
from our own perspective and are indifferent to major things
that we experience distant. In the balloon works the positive
and light festive moments we associate with balloons get
a disturbing tone. In the video work One by One (2018) a
balloon fills up until it no longer lasts. In the installation Turn
Your Back and We Are Still Here (2018–2021) the individual
changes to a mass of black balloons, like a metaphor for
difficult things we don’t want to see.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto, medianomi (AMK) |
Degree program in communication at Oulu University of Applied Sciences, Finland, visual communication

2000–2001 Visuaaliviestinnän Instituutti, valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus |
Institute of Visual Communication, Tampere, Finland, apprenticeship training school of professional photography
Anni Kinnunen, Here Now, Gone In a Second, 2018, pigmenttivedos, akryylilasi (Diasec) | pigment print, acrylic glass (Diasec), 100x100 cm.
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2000

Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitos, kuvankäsittelyn perustutkinto |
Vocational school of Northern Ostrobothnia, Oulu, Finland, image processing and digital imaging
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PAULA
LEHTONEN
s. 1983 Kemi, asuu ja työskentelee Helsingissä | b. 1983 Kemi, lives and works in Helsinki

MEDIATAITEILIJA Paula Lehtonen käsittelee
taiteessaan luonnon ilmiöitä ja ihmisen luontosuhdetta.
Hänen tilalliset videoinstallaationsa rakentuvat perinteisiä
animaatiomenetelmiä ja uusia digitaalisia videotekniikoita
yhdistelemällä. Lehtonen simuloi teoksissaan
luontokokemuksia teknisten välineiden kautta ja nostaa
samalla esille ristiriitaa alkukantaisen luontoon kaipuun ja
teknologisessa yhteiskunnassa elämisen välillä.

IN HER ART, media artist Paula Lehtonen deals with
natural phenomena and the relationship between human
and nature. Her spatial video installations are built by
combining traditional animation methods and new digital
video technologies. In her works, Lehtonen simulates nature
experiences through technical means and at the same time
highlights the contradiction between the primitive longing for
nature and living in a technological society.

Lehtonen on visualisoinut teoksissaan näkymättömiä
fysikaalisia luonnonilmiöitä, kuten tuulta. Kun ihmisen
toiminta muuttaa ilmastoa, myös tuuli muuttuu ja sään ääriilmiöt yleistyvät. Teosten lähtökohta onkin usein tieteellinen
ja Lehtonen haluaa ottaa taiteellaan osaa luonnon tilasta ja
ihmiskeskeisen maailmankatsomuksen ongelmallisuudesta
käytävään keskusteluun − asioihin, jotka ovat nyt ilmassa.

In her works, Lehtonen has visualized invisible physical
natural phenomena such as wind. As human activity changes
the climate, it also affects the wind and extreme weather
events become more common. The starting point of the works
is often scientific, and Lehtonen wants to use her art to take
part in the discussion about the state of the environment and
the problematic nature of the human-centred worldview.

Videoinstallaatiossa Harmaja +10 länsilounas 35m/s (2016–
2021) näyttelytilan seinästä kohoavaan pyöreään kupuun
heijastuu katastrofielokuvaa muistuttavia kohtauksia, jotka
tapahtuvat Helsingissä ja Keravalla. Teosta ovat inspiroineet
ilmastonmuutoksen kiihdyttämät luonnonkatastrofit, jotka
sattuvat usein kaukana meistä. Seuraamme uutiskuvia
tuhoista kauhistuneina, mutta samalla luonnonvoimia
pelonsekaisesti ihaillen ja estetisoiden. Tuomalla katastrofin
lähelle Lehtonen johdattelee meitä subliimista, ylevästä
luontokokemuksesta kohti empaattisuutta. Miltä tuntuisi, jos
katastrofi tapahtuisikin meille? Teos on kuin kristallipallo,
jonka sisään suljettuja kauhukuvia voimme katsoa turvallisesti,
mutta kuten taiteilija huomauttaa, todellinen katastrofi saapuu
todennäköisemmin hiipimällä kuin rytinällä.

In the video installation Harmaja +10 west-southwest 35m/s
(2016–2021), scenes resembling a disaster film that take
place in local scenes in Helsinki and Kerava are reflected in
a round dome rising from the wall of the exhibition space.
The work has been inspired by natural disasters accelerated
by climate change, which often occur far away from us. We
follow the news images of the devastation in horror, but at
the same time fearfully admiring and aestheticizing the forces
of nature. By bringing the catastrophe close, Lehtonen leads
us from a sublime nature experience towards empathy. How
would it feel if a catastrophe happened to us? The work is
like a crystal ball in which we can safely look at the enclosed
horror images, but as the artist points out, a real catastrophe
is more likely to come creeping than rumbling.

Taiteen kautta voimme kuvitella vaihtoehtoisia maailmoja ja
toisia todellisuuksia. Lehtonen käyttää installaatioissaan sekä
kuvan mahdollisuutta muokata todellisuutta että teknologiaa
luonnon simuloimisessa. Vaikka ymmärrämme kuvan kyvyn
johtaa harhaan, voimme tuntea samaa hallitsemattomuutta
liikkuvan kuvan kuin luonnonvoimien edessä. Neljälle
seinälle projisoitu 3D-animaatio Vortex (2018) vie katsojan
pyörremyrskyn silmään. Näyttelysalin seinillä leijuu
tuulen mukaansa repimiä esineitä ja näkyvyys on huono.
Videoprojisointien äärellä oleminen on fyysinen kokemus,
mutta luonnottoman luonnonilmiön keskellä meidän ei
tarvitse suojautua tai pukeutua lämpimästi. Näyttelyssä tuulee,
mutta sitä ei voi tuntea iholla.

Through art, we can imagine alternative worlds and other
realities. In her installations, Lehtonen uses both the image’s
ability to modify reality and technology to simulate nature.
While we understand the image’s ability to mislead, we can
feel the same uncontrollability facing a moving image as in
the face of the forces of nature. The 3D animation Vortex
(2018) projected on four walls takes the viewer into the eye
of a storm. Objects torn by the wind are floating on the
walls of the exhibition hall and visibility is poor. Seeing the
video projection is a physical experience, but in the midst of
an unnatural natural phenomenon, we don’t have to protect
ourselves or dress warmly. It is windy in the exhibition, but it
can’t be felt on the skin.

2013
Paula Lehtonen, Harmaja +10 länsilounas 35m/s | Harmaja +10 west-southwest 35m/s, 2016-2021, videoinstallaatio, taustaprojisointi seinään upotetulle
fulldome projisointikuvulle, ääni | video installation, spherical backprojection on acrylic dome, sound, 3min 26s.
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2008

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Media Lab, uusmedia, TaM |
Aalto University School of Art, Design and Architecture, Media Lab, New Media, MA

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK, kuvataiteilija (AMK) | TAMK University of Applied Science, Fine Arts BA
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JOSEFINA NELIMARKKA tekee taiteellaan näkyväksi
ohitse kiitäviä hetkiä, joita emme muuten voi havaita. Hänen
taiteellista työskentelyään ohjaa uteliaisuus ja halu perehtyä
ilmiöihin tieteellisen tutkimuksen kautta. Teokset syntyvät
taiteen, tieteen ja teknologian välimaastossa ja monipuoliset
tekniikat lasinpuhalluksesta lisättyyn todellisuuteen
valikoituvat teoskohtaisesti. Olennaista on se, kuinka tieteen
havaintoja voidaan tehdä näkyviksi taiteen moniaistillisella
kielellä. Keskeistä on myös teosten materiaalisuuden ja
jatkuvan muutoksen synnyttämä kokemuksellisuus. Viime
vuosina Nelimarkka on perehtynyt pilvien olemukseen
yhteistyössä ilmastotutkijoiden kanssa. Ilmastosta kerätty
data vaikuttaa suoraan teosten kuvien, värien ja äänien
ilmentymiseen pitäen yllä jatkuvaa prosessia, joka haastaa
pohtimaan ajan kulkua ja ympäristömme herkkyyttä.

JOSEFINA
NELIMARKKA
s. 1982 Helsinki, asuu ja työskentelee Helsingissä ja Lontoossa | b. 1982 Helsinki, lives and works in Helsinki and London

Pilvet voivat muuttaa muotoaan, leijua korkeuksissa,
roikkua raskaina yllämme tai olla miltei näkymättömiä,
mutta niiden vaikutukset elämäämme ovat kiistattomia.
Pilven muodostuminen alkaa supersaturaatiosta.
Supersaturaatiossa ilmassa oleva vesihöyry ylikyllästyy
ja tiivistyy aerosolihiukkasten pinnalle. Tämä on pilven
syntyhetki. Vielä ei tiedetä tarkkaan, kuinka ihmisen toiminta
vaikuttaa pilvien muodostumiseen ja pilvisyyteen. Myös
pilvien merkitys ilmastonmuutoksessa on osittain epävarmaa.
Nelimarkkaa kiehtovat pilvet monimutkaisena ilmiönä, niihin
liittyvä mystiikka ja muodonmuutos, jossa pienet aerosolit
muodostavat suuren pilven.
Teoksissa Supersaturation (2020) ja Cloud Momentum (2021)
Nelimarkka hyödyntää Hyytiälän metsäasemalla sekä
Ruotsissa ja Norjassa havumetsistä kerättyä ilmastodataa,
joka keskustelee video- ja äänilaitteiden kanssa luoden
ennustamattomia näkymiä. Jatkuvasti muuttuvien teosten
äärellä katsojalla on lupa heittäytyä ainutlaatuiseen hetkeen.
Nelimarkan mukaan muutoksessa on läsnä samanlainen
suuri potentiaali, kuin pienen aerosolin matkassa ilman halki.
Taiteellinen supersaturaatio saavutetaan, kun väri ottaa vallan
ja pilvi menettää pilveytensä.
Air holders -veistoksiin (2020) on taltioitu kuvitelma
aerosolista supersaturaation hetkellä. Teos muotoutuu,
kun ilmaa puhalletaan lasimassaan. Samalla läpinäkyvien
lasikerrosten väliin syntyy kuplia, joihin ilmaa jää säilöön.
Teoksen idea on syntynyt ilmastotutkijoiden työhön
tutustuessa. Menneisyyden ilmasta kerätään näytteitä
vastaavan kaltaisista kuplista, joita on muodostunut aikojen
saatossa mannerjäätiköiden syvyyksiin. Teoskokonaisuus on
toteutettu yhteistyössä Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR)
kanssa.
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Clouds can change shape, hover in heights, hang heavy over
us, or be almost invisible, but their effects on our lives are
undeniable. Cloud formation begins with supersaturation.
In supersaturation, the water vapor in the air supersaturates
and condenses on the surface of the aerosol particles. This
is the birth moment of a cloud. It is not yet known exactly
how human activity affects cloud formation and cloudiness.
The role of clouds in climate change is also partly uncertain.
Clouds as a complex phenomenon, as well as the associated
mysticism and transformation, where small aerosols form a
large cloud, fascinate Nelimarkka.
In the works Supersaturation (2020) and Cloud Momentum
(2021), Nelimarkka utilizes climate data collected from
coniferous forests at the Hyytiälä Forest Station in Finland,
as well as in Sweden and Norway, which discusses with video
and audio equipment, creating unpredictable views. With
constantly changing works, the viewer is allowed to throw
themselves into a unique moment. According to Nelimarkka,
a similar high potential is present in the change as when a
small aerosol travels through the air. Artistic supersaturation
is achieved when colour takes over and the cloud loses its
cloudiness.
The Air Holders set of sculptures (2020) capture the notion of
an aerosol at the time of supersaturation. Air is the generating
force of the work at the moment of blowing glass, but at
the same time air is also retained in the bubbles created
between the transparent layers of glass. The idea of the work
was born by getting acquainted with the work of climate
researchers. Samples from the air of the past are collected
from similar bubbles that have formed over time in the depths
of continental glaciers. The set of work has been carried out
in collaboration with the Institute for Atmospheric and Earth
System Research INAR.

2017

Kuvataideakatemia, maalaustaide, KuM | Academy of Fine Arts, Helsinki, Painting, MFA

2013

Wimbledon College of Art, University of the Arts London, Lontoo, maalaustaide, BA |
Wimbledon College of Art, University of the Arts London, London, Painting, BA

2016
Josefina Nelimarkka, Supersaturation, 2020, vuorovaikutteinen video- ja ääni-installaatio | interactive video and sound installation.

WITH HER ART, Josefina Nelimarkka makes visible
the passing moments that we cannot otherwise detect. Her
artistic work is guided by curiosity and a desire to become
acquainted with phenomena through scientific research. The
works are created in the middle ground of art, science and
technology, and the versatile techniques from glassblowing
to augmented reality are selected specifically based on each
respective work. What is essential is how the findings of
science can be made visible in the multisensory language
of art. The experientiality created by the materiality and
constant change of the works is also essential. In recent years,
Nelimarkka has become acquainted with the nature of clouds
in collaboration with climate researchers. Climate data affects
the manifestation of images, colours, and sounds in the art
works, maintaining an ongoing process that challenges us
to reflect on the passage of time and the sensitivity of our
environment.

Royal College of Art, Lontoo, maalaustaide, MA | Royal College of Art, London, Painting, MA
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CHARLES
PÉTILLON
s. 1973, asuu ja työskentelee Pariisissa ja Lillessä | b. 1973, lives and works in Paris and Lille

CHARLES PÉTILLON on ranskalainen taiteilija, jonka
valokuvissa valkoiset ilmapallot pursuavat pilvinä ulos talon
sisuksista, vyöryvät viheriölle, laskevat alas liukumäkeä
tai kaartuvat karun tehdasmaiseman ylle. Pétillon kutsuu
teoksiaan Interventioiksi, väliintuloiksi. Hän valikoi tarkasti
paikat, mihin hän rakentaa vaikuttavat, mutta väliaikaisiksi
tarkoitetut tilateoksensa. Kohteensa hän löytää tyhjilleen
jääneiden rakennusten liepeiltä, autioilta pelikentiltä, metsistä,
jättömailta tai vaikkapa meren rannoille jääneiden kivi- ja
betonirakennelmien tietämiltä.
Pallojen ja huolellisesti valittujen tilojen kohtaamisista
syntyy yllättäviä, leikkisiä ja kauniita, mutta myös jollain
kummalla tavalla levottomuutta herättäviä tilanteita. Nämä
oudot maisemat yksitoistavuotiaana ensimmäisen kameransa
saanut taiteilija tallentaa valokuvaamalla. Hän nostaa
kohteet irti arjesta ja suuntaa huomiomme todellisuuden
esteettis-runollisiin kerroksiin, joihin emme yleensä tule
kiinnittäneeksi huomiota.
Luonto, muisti, historia, aika, siinä joitakin teemoja, jotka
tuntuvat kiinnostavan taiteilijaa. Pallot ovat hauraita ja
puhtaan valkoisia, lähes lapsenomaisen viattomia. Kaksi
Playstation-sarjan teosta kuljettavat katsojan julkisille
leikkipaikoille, jotka ovat jääneet tyhjilleen, kun yhä useampi
lapsi ja nuori on jämähtänyt kotiin pelikonsolin ääreen.
Teosten äärellä voi miettiä myös sitä, miten pelaaminen
ylipäätään vaikuttaa yhteiskuntaamme.
Souvenirs de famille (perhemuistoja) lähestyy lapsuutta hiukan
toisesta näkökulmasta. Koti ja perhe ovat perinteisesti olleet
paikkoja, joiden turvallisten tai vähemmän turvallisten rajojen
sisällä tunteet, muistot ja mielikuvat muotoutuvat ja siirtyvät
tulevaisuuteen. Monissa Pétillonin teoksissa on nostalginen
viritys. Hän etsiytyy paikkoihin, jotka ovat joskus olleet
tärkeitä, mutta tuntuvat nyt uinuvan ruususen unta. Ihmisiä ei
näy, mutta ihmisen jättämiä jälkiä on kaikkialla.
Ihmisen jäljet näkyvät myös luonnossa. Valkoiset pallot
leijuvat metsän vehreydessä kuin maan päälle pudonnut pilvi
− tai toisiinsa liimautunut molekyylirypäs. Näkymässä on
jotain äärimmäisen kaunista ja runollista, mutta teoksen nimi
Mutation viittaa solutasolla tapahtuvaan perimän muutokseen.
Muutoksista ja ihmisen jättämistä jäljistä on kyse myös
silloin, kun Pétillon antaa pallojen virrata ojarummun
lävitse tai kaartua parvena kohti horisontissa siintävää
rakennuskompleksia, joka on ehkä tehdas tai voimalaitos.

Charles Pétillon, Playstation 1, 2011, pigmenttivedos | pigment print, 11x146 cm Courtesy Danysz gallery.
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Charles Pétillon on itseoppinut valokuva- ja tilataiteilija.
Hänet tunnetaan ikonisista palloinstallaatioistaan, jotka
syntyvät tarkkojen suunnitelmien ja tilakartoitusten pohjalta.

CHARLES PÉTILLON is a French artist whose camera
captures white balloons billowing out of houses like clouds,
rolling down lawns and slides and arcing over bleak industrial
landscapes. Pétillon calls his pieces Interventions. He sets these
impressive, yet temporary installations in carefully selected
locations: around abandoned buildings, empty playing fields,
forests, unused land, or rock and concrete structures left by
the seaside.
The encounters between the different-sized balloons and
seemingly uninhabited spaces create surprising, playful and
beautiful settings which, at the same time, have an odd allure
to them. With his camera Pétillon uplifts his subjects from
their everyday existence and directs our attention to the
aesthetic and poetic layers of reality that we usually overlook.
Nature, memory, history and time are some of the themes
that seem to hold the artist’s interest. The balloons are fragile
and pure white, referring to joy and childhood innocence.
Profound memories of childhood, games and naivety are
conjured up in Souvenirs de famille (Family memories). Home
is a place that provides safe - or less safe - frameworks, where
we gather family traditions and emotional ties, which form
our future and collective memory.
The Playstation series invites us to empty playgrounds. The
white balloons have taken over a lonely basketball hoop
and an abandoned slide. The children are away, perhaps
stuck at home by their game consoles. Playing is a universal
phenomenon, a basic motivation, and a legitimate children’s
right. But games can also have a harmful spell, an obsessive
and sometimes unwanted hold on children as well as adults.
The changes in society and technology are visible on the
playgrounds, too.
Many of Pétillon’s pieces are nostalgically charged. He finds
his way into places that have once been important, but now
seem to be lying dormant. There are no people to be seen,
but the traces they left behind are everywhere. The white
balloons float amid the green of the forest like a cloud that
has descended to earth — or a cluster of molecules bound to
each other. There is something extremely beautiful and poetic
about the view, but the name of the piece, Mutation, refers to
alterations of the genome at the cellular level.
Charles Pétillon is a self-taught photographer and installation
artist. He is known for his iconic balloon installations, which
are created based on precisely crafted designs and spatial
mapping.
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MARIANNA
UUTINEN
s. 1961 Pieksämäki, asuu ja työskentelee Helsingissä ja Berliinissä | b. 1961 Pieksämäki, lives and works in Helsinki and Berlin

MARIANNA UUTISEN teokset kuljettavat meidät
ilmakehän tuolle puolen, eläinratavalojen, avaruuspölyn ja
tähtisumujen seutuville. Vuonna 1980 julkaistussa kirjassaan
Cosmos tähtitieteilijä Carl Sagan väittää, että me kaikki
olemme tähtiainesta: ”geeniemme typpi, veremme rauta,
hampaidemme kalsium, kaikki ne on tehty romahtavien
tähtien sisuksissa.” Sitä paitsi ilmassa leijuu jatkuvasti
avaruuspölyä, jota sataa maahan yli kolmekymmentätonnia
joka päivä.
Avaruus herättää kauneuden ihailua, äärettömyyden tunteita
ja ihmisen pienuuden kokemuksia, mutta myös kosmisen
samuuden tuntemuksia. Maalausten glitterloiste on samaan
aikaan banaalia, eroottista ja ylevää. Uutisen maalaukset
vievät meidät johonkin tuntemattomaan ulottuvuuteen,
tummaan, kiehtovasti kimmeltävään äärettömyyteen.
Joudumme kasvokkain oman fyysisen, henkisen ja ajallisen
rajallisuutemme kanssa, mutta kohtaamme myös tarpeemme
hallita maailmaa ja olla esillä, kimallella tähtien lailla.
Yhdelle maalaussarjaan kuuluvalle teokselleen Uutinen
on antanut nimen MA. Tämä japanilainen käsite
tarkoittaa tilallista ja ajallista katkosta tai välitilaa, kuten
musiikkiesityksen taukoa tai tapaa, jolla rakennuksen tilat
rytmittyvät toisiinsa ihmisen liikkuessa huoneesta toiseen.
Syntyy kehollisia kokemuksia, jotka muuttuvat matkan
edetessä. Uutisen maalaukset ovat juuri tällaisia katsojan
liikkeen mukana sykkiviä ja jatkuvasti muuttuvia materiaalisia
kohtaamisia.
Teokset ovat syntyneet koronapandemian aikana ja ne on
omistettu taiteilijan äskettäin edesmenneelle äidille. MA ja
muutamat muut tämän sarjan teokset ovatkin eräänlaisia
abstrakteja muotokuvia. Tummassa pinnassa hehkuvan
glittersäihkeen edessä voi ehkä aistia toiveen jostakin
näkyvän maailman takana olevasta henkisestä todellisuudesta,
lohdun mahdollisuudesta. Samalla ne muistuttavat ihmisen
loputtomasta itsekeskeisyydestä ja narsistisesta peilailusta,
joka leviää aina universumin laidoille asti.
Uutinen on valmistunut Suomen Taideakatemian koulusta ja
debytoinut Helsingissä vuonna 1989. Hän osallistui Venetsian
biennaaliin vuonna 1997 ja toimi Kuvataideakatemiassa
maalaustaiteen osaston johtajana ja professorina 2004–2008.

MARIANNA UUTINEN’S works take us beyond the
atmosphere, to zodiac lights, space dust and nebulae. In his
1980 book Cosmos, astronomer Carl Sagan claims that we
are all made of material from the stars: ”the nitrogen in our
genes, the iron in our blood, the calcium in our teeth, all are
made inside the collapsing stars.” Besides, there is space dust
constantly floating in the air, which rains on the ground more
than thirty tons every day.
Space evokes admiration for beauty, feelings of infinity, and
experiences of human smallness, but also feelings of cosmic
identity. The glitter glow of the paintings is at the same time
banal, erotic and sublime. Uutinen’s paintings take us to some
unknown dimension, a dark, intriguingly shimmering infinity.
We encounter our own physical, mental, and temporal
limitations, but also our need to rule the world and be on
display, like glittering stars.
Uutinen has named one of the works in the painting series
MA. This Japanese concept refers to a spatial and temporal
break or intermediate space, such as a break in a musical
performance or the way in which the spaces of a building
rhythm to each other as a person moves from room to room.
There are bodily experiences that change as the journey
progresses. Uutinen’s paintings are just such pulsating and
constantly changing material encounters with the movement
of the viewer.
The works were created during the coronavirus pandemic
and are dedicated to the artist’s recently deceased mother.
Indeed, MA and a few other works in this series are a kind
of abstract portraits. In front of a glitter sparkle glowing
on a dark surface, one may sense a desire for some spiritual
reality behind the visible world, a possibility of consolation.
At the same time, they are reminiscent of our endless selfcenteredness and narcissistic mirroring that extends all the
way to the edges of the universe.
Uutinen graduated from The Finnish Art Academy School
and made her debut in Helsinki in 1989. She participated in
the Venice Biennale in 1997 and worked at the Academy of
Fine Arts as the director and professor of the Department of
Painting from 2004 to 2008.

1991–1992 Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques, Pariisi | Paris
Marianna Uutinen, MA, 2021, akryyli kankaalle | acrylic on canvas, 195x95 cm. Kuva | photo: Jussi Tiainen / Galerie Forsblom.
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1980–1985 Suomen Taideakatemian koulu, Helsinki | The Finnish Art Academy School, Helsinki
2006

Suomi-palkinto | Finland Prize
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HERRA ON pitkämielinen ja suuri armossa, hän antaa anteeksi
pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta, vaan
kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.
- Neljäs Mooseksen kirja, 14:18

TIMO
WRIGHT
s. 1977 Tampere, asuu ja työskentelee Helsingissä | b. 1977 Tampere, lives and works in Helsinki

Ilmapallot tuovat mieleen karnevaalin, lasten juhlat ja ilon
hetket. Pallot hurmaavat väreillään ja leijuvat ilmassa kuin
taikavoiman kannattelemina. Timo Wrightin teoksessa ne
kuitenkin roikkuvat uhkaavana tulevaisuutena näyttelyvieraan
yllä.
Hiilidioksisi on ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista
ylivoimaisesti merkittävin. Teollisen tuotannon ja fossiilisten
polttoaineiden käytön alettua 1700-luvun puolivälissä ilman
hiilidioksidipitoisuus on eri arvioiden mukaan noussut
38–48 %. Yhtä paljon hiilidioksidia oli ilmassa kolme – viisi
miljoonaa vuotta sitten, jolloin merenpinnat olivat 10–20
metriä nykyistä korkeammalla.
Jokaisella uloshengityksellä tuotamme pienen määrän
hiilidioksidia, jota kasvit tarvitsevat yhteyttääkseen
ja tuottaakseen meille happea. Trooppisten metsien
hävittäminen ja hiilen, maakaasun ja polttoöljyn käyttö ovat
suurimpia syitä siihen, että tämä tasapaino kasvien ja muun
elollisen luonnon välillä on horjunut. Ilmasto lämpenee,
jäätiköt sulavat ja meren pinta nousee kiihtyvällä tahdilla.
Kasvihuonekaasut muodostavat ilmaan ikään kuin
lasikaton: ne päästävät valon lävitseen, mutta estävät
lämmön haihtumisen avaruuteen. Tämän lasikaton alla
seuraavat sukupolvet joutuvat elämään. Timo Wright
nostaa värikkäät pallot kiehtovaksi katokseksi katsojien
ylle. Seinällä oleva hiilidioksidimittari on kuitenkin
muistutuksena vaaran mahdollisuudesta. Todellisen vaaran
elementit syntyvät kuitenkin jokapäiväisestä elämästämme,
kulutustottumuksistamme ja elämäntavastamme, joiden
seuraukset jäävät lastemme maksettaviksi.
Timo Wright on mediataiteilija ja elokuvaohjaaja, jonka
teoksissa näkyy huoli maailman tilasta ja tulevaisuudesta.
Hän valmistui Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun
korkeakoulusta vuonna 2014 ja on sen jälkeen ollut mukana
lukuisissa näyttelyissä ja elokuvafestivaaleilla Suomessa ja
ulkomailla.

Timo Wright, Collateral, 2016, ilmapalloinstallaatio, ilmapalloja, hiilidioksidivaroitin | balloon installation, balloons, carbon dioxide detector.
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THE LORD IS slow to anger, abounding in love and forgiving
sin and rebellion. Yet he does not leave the guilty unpunished; he
punishes the children for the sin of the parents to the third and
fourth generation.
- Numbers 14:18
The balloons are reminiscent of a carnival, children’s parties
and moments of joy. The balloons charm with their colours
and hover in the air as if supported by magical power. In
Timo Wright’s work, however, they hang over the exhibition
visitor as a threatening future.
Carbon dioxide is by far the most significant of the
greenhouse gases produced by mankind. Since the start of
industrial production and the use of fossil fuels in the mid18th century, the carbon dioxide content of the air has risen
by 38-48%, according to various estimates. The same amount
of carbon dioxide was in the air three to five million years ago,
when sea levels were 10 to 20 meters higher than they are
today.
With each exhalation, we produce a small amount of carbon
dioxide that plants need for photosynthesis and to produce
oxygen for us. The destruction of tropical forests and the use
of coal, natural gas and fuel oil are the main reasons why
this balance between plants and other living nature has been
upset. The climate is warming, glaciers are melting and sea
levels are rising at an accelerating pace.
Greenhouse gases form a kind of glass roof in the air: they
let light through but prevent heat from evaporating into
space. The next generations will have to live under this
glass roof. Timo Wright raises colourful balloons into a
fascinating canopy over spectators. However, a carbon
dioxide meter on the wall is a reminder of the possibility of
danger. Nevertheless, elements of real danger arise from our
daily lives, our consumption habits, and our lifestyles, the
consequences of which will be borne by our children.
Timo Wright is a media artist and film director whose
works reflect concern for the state and future of the world.
He graduated from the Aalto University School of Art and
Design in 2014 and has since participated in numerous
exhibitions and film festivals in Finland and abroad.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, MediaLab, uusmedia, TaM |
Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki, Media Lab, New Media, MA
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