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JOHDANTO
RUUDULTASI katselet Taiteilijat O ry:n kokoamaa Olo – 
Mærkbart -näyttelyn katalogia. Fyysisesti näyttely on esillä Kouvolan taidemuseo Poikilossa 29.9.2016–8.1.2017
ja Tanskassa Øregaardin museossa 22.6.–10.9.2017. Taiteilijaesittelyiden lisäksi katalogin artikkelit valottavat taideteollisen taiteen nykytilaa Suomessa ja Tanskassa.
Näyttely esittelee uusinta pohjoismaista taideteollisen alan nykytaidetta. Mukana on teoksia suomalaisilta
ja tanskalaisilta taiteilijoilta. Kimmokkeen yhteispohjoismaiseen kiertonäyttelyyn antaa molempien taideteollisen
alan yhdistysten juhlavuodet. Vuonna 2016 Taiteilijat O
ry täyttää 10 vuotta ja hankkeen yhteistyökumppani
tanskalainen Danske Kunsthåndværkere & Designere 40
vuotta.
Taiteilijat O ry:n ja Danske Kunsthåndværkeren yhteisnäyttelyn taiteilijat ovat valinneet TaM valokuvataiteilija Raakel Kuukka (Suomi) ja FT taidehistorioitsija Jorunn
Veiteberg (Norja/Tanska).
Haluan lämpimästi kiittää omasta ja yhdistyksen puolesta
kaikkia yhteistyökumppaneita ja eritoten Taiteilijat O ry:n
näyttelytyöryhmää, jonka pyyteetön työ on mahdollistanut tämän näyttelykokonaisuuden toteuttamisen!

Helsingissä 27.9.2016

Miia Kallio
Taiteilijat O ry, puheenjohtaja
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KUVAT – PHOTOS: SOILA HÄNNINEN

INTRODUCTION
Näyttelyn jury Jorunn Veiteberg ja Raakel
Kuukka teosvalintoja tekemässä 6.4.2016.
The jury of exhibition curating the art works
4th of April 2016.

YOU are looking at Olo–Maerkbaert-exhibition’s catalogue at your screen collected by Artists O. Physically
the exhibition is seen at Kouvola Art Museum Poikilo
29.9.2016–8.1.2017 and at Øregaard Museum in Denmark 22.6.–10.9.2017. The articles of the catalogue
are opening the current state of contemporary craft in
Finland and Denmark along the artist introductions.
The show is exhibiting current northern contemporary craft. There are pieces of art works from Finnish
and Danish artists. The mutual point of view on organizing northern exhibition tour is because both associations are having their anniversaries. Artists O becomes
10 years in 2016 and project’s Danish collaborator
Danske Kunsthåndværkere & Designere 40 years.
Artists to joint exhibition of Artists O and Danske
Kunsthåndværkere & Designere has curated MA, photograher Raakel Kuukka (Finland) and PhD arthistorian
Jorunn Veiteberg (Norway/Denmark).
I want to thank warmly on my own and on associations behalf of all our collaborators and particularly the
exhibition producer team of Artists O, whose altruistic
work has made this exhibition possible.

Helsinki 27.9.2016

Miia Kallio
Artists O, chairwoman
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MITEN TEKEMINEN YHDISTÄÄ?
What makes making connecting?

OLEMME kaikki ruumiillisia olentoja ja kädet ovat olennainen osa kehollista ilmentymäämme. Käsiemme kyky toimia ja olla
vuorovaikutuksessa aineellisen maailman
kanssa, muokata ja muuttaa maailmaa, ei
ole tiettyjen poikkeuksellisten yksilöiden
etuoikeus. Se on osa synnynnäistä inhimillistä potentiaalia.
Siispä käsi tarjoaa ensimmäisen vastauksen alkuperäiseen kysymykseen ”Miten tekeminen yhdistää?”. Tekeminen yhdistää,
koska meillä on tämä perustavanlaatuinen
kokemus käsistä ja asioiden tekemisestä
käsillämme. Ilman tekeviä käsiämme, ilman
käsitöitä, emme olisi kokonaisia ihmisiä ja
tuskin selviäisimme. Mitä yksinkertaisempi tekeminen, sitä perusteellisemmin sen
jaamme; mitä monimutkaisempi, sitä enemmän sillä on taipumusta jakaa meidät kulttuurisiin konteksteihimme. Jokainen tietty
kulttuurinen konteksti eroaa muista, eikä
voi ikinä välttää historiallista muutosta. Siksi kaikki kulttuurisista koodeista riippuva on
kulttuurisesti ja historiallisesti rajoittunutta
ja siten epätodennäköisemmin yhdistävää.
Kun tekeminen riippuu teorian sijaan
käytännön osaamisesta, se ei samalla tavalla joudu kulttuurisen ennakkoluulon ja
historiallisen muutoksen uhriksi. Koska tämänlainen tekeminen on ankkuroitu kehoon, joka pysyy ajasta ja tilasta riippumatta pohjimmiltaan muuttumattomana.
Ja koska keho on aina kokemusmaailmamme ensisijainen lähde, kuten fenomenologit
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WE are all embodied beings, and hands are
inherent to our embodiment. The capacity
of our hands to act and interact with the
material world, to form and transform the
world, is no privilege of certain exceptional persons. It is part of our inborne human
potential.
The hand, thus, offers a first answer to
the initial question, “What makes making
connecting?”. Making connects because
we share this fundamental experience of
having hands, and of making things with
our hands. Without our making hands,
without handicraft, we would not be fully
human and would hardly survive. The simpler the making, the more fundamentally
can we share it; the more complex its encoding, the more it tends to split us in our
cultural contexts. Any given cultural context differs from other cultural contexts,
and it will never avoid historical change;
therefore, whatever depends on cultural
codes is both culturally and historically limited and thereby less likely to connect.
When making relies on practical knowledge rather than theories it does not in the
same way fall victim of cultural prejudice
and historical change. Since such making is
anchored in a body that remains essentially constant no matter the time and space,
and since the body will always be the primary reference of our experiential world, as
stressed by the phenomenologists, practical
knowledge remains communicable and un-

painottavat, käytännön osaaminen pysyy
viestittävänä ja ymmärrettävänä ajallisesta ja kulttuurisesta etäisyydestä huolimatta. Se yhdistää. Kutojan käytännön taidot
vastaavat ihmisruumiin ja kudottavan materiaalin ominaisuuksien ulkomuotoa, siksi kutominen yhdistää niin kauan kuin se
kunnioittaa näitä perusedellytyksiä sääntöinään. Jopa huippuvirtuositeettien tapauksessa voimme arvioida kutojan kekseliäitä
ratkaisuja vain siltä osin, että olemme oppineen säännöt. Tämä onnistuu käytännön
harjoittelun ja kutovien käsiemme kokemuksen kautta.
Käsityöt ja arki kuuluvat pikemminkin
syklittäiseen kuin lineaariiseen ajallisuuteen. Ne molemmat nojaavat ruumiilliseen
pohjaan, kun tiede ja teknologia ja suurelta
osin myös korkeakulttuuri ovat vapauttaneet itsensä tästä siteestä. Tiede kommunikoi kirjoissa ja on kehitetty, ei tyhjästä, vaan
edeltävän tutkimuksen edistyneimmistä ja
onnistuneimmista havainnoista. Myös oppilaitoksissa taide vaikuttaa olevan pakotettu todistamaan arvonsa jatkuvalla rajojen
rikkomisella. Toisin kuin kultaseppä, jonka
täytyy oppia takomaan ja leikkaamaan, hitsaamaan ja hiomaan kuten edeltäjänsä tuhat vuotta sitten, kemisti pohjaa tutkimuksensa kollegoidensa eilen saavutettuihin ja
julkistamiin havaintoihin. Kemian kehitys on
lineaarista, eikä se koskaan palaa takaisin
vanhentuneisiin vaiheisiinsa, eikä myöskään
taide. Kun taas niin kauan kuin käsityöt liittyvät käsiin, ne liikkuvat ruumiillisissa sykleissä niiden jokapäiväisessä valmistuksessa
ja käytössä. Vaikka käsityöt jatkuvasti kehittyvät, kuten kaikki muutkin ihmisten pyrkimykset, ne voivat – ja käyttävätkin – menneisyyden muodollisia ja teknisiä ratkaisuja
tinkimättä niiden relevanssista.
Käsintehty esine heijastaa kehon potentiaalia ja viittaa kehon tarpeisiin. Niin kauan
kuin käsintehty esine ansaitsee tulla kutsu-

derstandable in spite of temporal and cultural distances. It connects. The practical
skills of a weaver correspond to the outfit of the human body and the properties
of the material to be woven; and weaving
connects as long as it respects these basic
preconditions as its rules. Even in cases of
extreme virtuosity, we may measure the inventive solutions of the weaver only in so
far as we have learned the rules, and this
happens through the practical training and
experience of our own weaving hands.
Craft and everyday life both belong
to a cyclic rather than a linear temporality. They both rest on a bodily basis, while
science and technology – and also much
high art – have freed themselves from this
bond. Science is communcated in books
and developed, not from scratch but from
the most advanced and successful insights
of previous research. Also art in the academies seems compelled to prove its quality by constant transgressions. Unlike the
goldsmith, who must learn how to hammer and cut, weld and polish like his predecessor a thousand years ago, a chemist
will base his research on the insights gained
and published yesterday by his colleagues.
The development of chemistry is linear and
will never revert to its outdated stages, and
neither will art; whereas crafts, as long as
they are linked to hands, will move in the
body-based cycles of their everyday making, their use and their wear. And even if
crafts constantly innovate like all other human endeavours, they may – and do – take
up formal or technical solutions of the past
without thereby compromising their relevance.
A crafted object reflects the potentials of
the body and it also refers to the needs of
the body: as long as a crafted object deserves to be called so it will in some way
refer to functionality and reflect on its own
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tuksi siksi, se tavalla tai toisella viittaa toiminnallisuuteen ja kuvastaa sen tekemistä.
Tämä selittää olennaisen yhteyden käsintehtyjen esineiden ja jokapäiväisen elämän
välillä ja miksi käsityö vaikuttaa yksityisemmältä kuin julkiselta. Käsityöllä on elämänsykli, joka alkaa ja loppuu jokapäiväiseen
käytäntöön. Tavallisuuden sääntöjen tuntemuksemme mahdollistaa poikkeuksellisuuden arvioinnin taiteellisessa tekemisessä,
ja siten ymmärryksen siitä mitä taiteellinen esine pyrkii viestimään sääntöjen kyseenalaistamisella – olkoon se esteettisellä,
teknisellä, toiminnallisella tai jopa käsitteellisellä tasolla. Mutta kiitos kehollisen ilmentymämme jaamme yhteisen viitekehyksen,
jossa tällaiset esineet omaksuvat ja paljastavat perimmäisen tarkoituksensa.
Sana tekeminen kuitenkin viittaa pikemminkin luomisprosessiin kuin tuotokseen.
Ja tämä tekemisprosessi vahvistaa minua
olemuksessani perustavanlaatuisella tasolla. Länsimaista ajattelua on vuosisatoja dominoinut Descartesin tietoisuuden ja ruumiin dualismi. Kartesiolaisen ”Ajattelen, siis
olen” ajattelun korvaa Edmund Husserlin
”Minä olen”. ”Minä olen” vetää yhteen
monet tavat, joilla voin toimia ja olla ruumiillisesti vuorovaikutuksessa materiaalin ja
intersubjektiivisen maailman kanssa, kauan
ennen kuin tiedostan sitä. Tekeminen yhdistää tällä perustavanlaatuisella tasolla.
Tekemisemme kautta ymmärrämme synnynnäisen luovan potentiaalin joka erottaa
meistä joka ikisen toisistaan samalla kun se
yhdistää meidät kaikki intersubjektiiviseen
ihmisten yhteisöön.

making. This explains the intrinsic link between crafted objects and everyday life,
and why handicraft appears more private
than public: handicraft has a life cycle that
begins and ends in everyday practice. Our
familiarity with the rules of the ordinary enables us to estimate the extraordinary in an
artful making, and thus to understand what
an artful object intends to communicate
when challenging the rules – be it on the
aesthetical level, the technical level, or the
functional level, perhaps even conceptual
level. But it is thanks to our embodiment
that we share the common framework in
which such objects acquire and reveal their
primary meaning.
The word making, however, refers to the
creative process rather than to its product.
And this making process confirms me in my
being at a very fundamental level. In a polemics with Descartes and the body-mind
dualism that has dominated Western thinking for centuries, Edmund Husserl replaces
the cartesian “I think, thus I am” by an “I
can”. The “I can” sums up the many ways
in which I can act and interact bodily with
the material and inter-subjective world,
long before I can think it. It is at this very
fundamental level that making connects.
Through our making we realize an inborne
creative potential that distinguishes each
single of us as subject at the same time as it
connects us all in the inter-subjective community of human beings.

Mikkel B. Tin
Kulttuurifilosofian professori, University College of Southeast Norway
Professor of the philosophy of culture, University College of Southeast Norway
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MAJKEN MANN & NYNNE FÆRCH
RYIJY – RUG
2016
Huopa, vaahterapuu. Ryijy- ja CNC-laserleikkaustekniikat.
Woolfelt and maple tree. Rya weaving and CNC laser cut.
75 x 75 x 30 cm
KUVA – PHOTO: OLE ARKHØJ
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MATERIAALIPOHJAINEN
KÄSITYÖTAIDE
Contemporary craft

Taidekäsityön perustana länsimaissa on
ollut tekninen käsityöosaaminen: tradi
tioon pohjautuva materiaalien hallinta
sekä työstömenetelmien tuntemus. Mate
riaalipohjaisen käsityötaiteen (Contem
porary Craft) diskurssi on viimeaikoina
kiinnittänyt yhä enemmän huomiota teos
ten taiteellisiin elementteihin ja samalla
kääntänyt klassista teknistä osaamista tar
koittavan tekemisen kohti abstraktimpaa
ymmärtämisen käsitettä.

The foundation of craft art in the Wes
tern world has been technical crafts
manship: command of materials based
on tradition and knowledge of proces
sing methods. Discourse on Contem
porary Craft has lately paid more and
more attention to the artistic elements
of the works while turning the process
of classic technical know-how towards
a more abstract concept of understan
ding.

KÄSITYÖPOHJAISTA taideteosta voidaan
arvioida valmistamisessa käytettyjen teknisten innovaatioiden pohjalta. Silloin keskustelussa arvioidaan esinettä hyödykkeenä,
jolla on joitakin käytännöllisiä ominaisuuksia. Voimme myös pohtia teosta eräänlaisena maailmojen esiin nostamisen tapana,
jolloin tekninen osaaminen ei liity käytännölliseen aikaansaamiseen vaan toimintaan,
jonka välityksellä kokemusmaailmaan tarjoutuu uudenlaisia, ennalta määräämättömiäkin, yhdistelmiä katsoa maailmaa.
Tämä erilainen tapa katsoa ja järjestää
maailmaa pohjautuu teoksen luonteen
mukaan järjestyvään materiaaliin. Teoksessa materiaali ei ole staattinen lisäke, joka
liittää sen taloudelliseen hyödyllisyyteen
tai käyttäjäystävällisyyteen, vaan jatkuvasti ajassa muuntuva, määrittelyjä kaihtava
perusta, josta uudet kokemukset saavat alkunsa.

CONTEMPORARY craft can be judged
based on the innovations used in the manufacturing process. Then the object is evaluated as a commodity that has some practical qualities. We can also view the object
as a way of bringing up new worlds, where
technical knowledge is not related to practical achievement but action, through which
new, even previously undetermined ways to
perceive the world are opened up.
This different way to perceive and organise the world is based on the material,
which is organised according to the work’s
character. The material is not a static appendage that connects it to economic utility or usability, but a foundation that is
constantly changing in time and avoiding
definitions, and from where new experiences stem from.
The professional expertise of a designer
is to bring forward the experiential herit-
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ULLA POHJOLA
KÄTKÖ 4 – HIDING PLACE 4
2012
Silkkilangat, helmet, tervattu kauhanpesä.
Käsinkirjonta, sekatekniikat.
Silk thread, beads, ladlebottom-technique with tar.
Hand embroidery, mixed-techniques.
9,9 x 9 x 2,5 cm
KUVA – PHOTO: JOUKO JÄRVINEN
© KUVASTO 2016
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ARIADNA DONNER
NAISEN SATULALAUKKU,
löytynyt Aleppon läheltä
WOMAN’S SADDLE-BAG,
found near Aleppo
2016
Villa, puuvilla, pellava. Pistoja, kirjontaa.
Wool, cotton, linen. Stitches, needle work.
46 x 38 x 1 cm
KUVA – PHOTO: ARIADNA DONNER
© KUVASTO 2016

Tuotemuotoilijan ammattitaitona on materiaaliin kätkeytyneen kokemusperimän
esiin nostaminen tuotteessa. Aineeseen liittyneet muistot ja kokemukset synnyttävät
mielikuvia, jotka vahvistuvat esineen muodon avulla. Esineisiin liitetään, materiaalin
avulla, tuotesuunnittelussa esteettisesti positiivinen, tehtävää tukeva mielikuva, jolloin
käytännöllisyyden ja kauneuden ihanteet
nousevat esineen ominaisuuksiksi.
Teoksessa materiaalin kätkeytynyt, yhteisön oma, kokemusaines nostetaan esiin tulevaa uutta kokemusta varten. Taiteessa ilmenevä elinvoimaisuus ei ole materiaalin
elinvoimaisuutta, vaan teoksen esille nostamaa, tekijän ja kokijan maailmaan pohjautuvaa elinvoimaisuutta. Teoksen kauneus ei
ole muodon tai materiaalin ominaisuus, vaan
teoksesta syntyvän elinvoimaisuuden kauneutta. Teoksen olemukselta täytyy voida
vaatia enemmän kuin materiaalin jäljittely,
inhimillisten kokemusten symbolointi ja ennakkoon sovittujen tunteiden ilmaiseminen.
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age hidden in the material. The memories
and experiences linked to the material generate images that are strengthened by the
object’s form. With the help of the material, the objects are linked in product design with aesthetically positive image supporting the function, whereupon the ideals
of beauty and usability become qualities of
the object.
The community’s own experiential substance hidden in the material is brought forward in the artwork for the emerging new
experience. The vitality manifested in art
is not the material’s vitality, but the vitality that has been brought up by the work,
which is based on the creator and experiencer’s world. The beauty of the work is not
a characteristic of the form or material, but
the beauty arising from the vitality of the
work. More than just mimicking a material,
symbolizing human experiences or expressing previously agreed upon emotions must
be demanded of the work’s essence.

MATERIAALI LUOTETTAVUUTENA
JA KOKEMUKSENA

MATERIAL AS RELIABILITY
AND EXPERIENCE

Materiaalipohjaisen käsityötaiteen ongel
mana alalla on pidetty sitä, että ne on
arvioitu taide-esineisiin verrattuina sisäl
löiltään ja ilmaisuiltaan köyhemmiksi.
Alhaisen arvostuksen syynä on pidetty
niiden luokittamista käyttöesineiden luok
kaan, jolloin arviointikriteereinä käytetään
käsitteitä hyödyllisyys, käyttökelpoisuus ja
tuotettavuus.

The issue within the field of contemporary
craft has been that in comparison to ob
jects of fine art they have been evaluated
as poorer by content and expression. The
reason behind the lack of appreciation has
been considered to be their classification
as utility articles, where the evaluation cri
teria are concepts such as utility, usability
and producibility.

Materiaalipohjainen taidekäsityö liittyy
vahvasti sekä muotoilun että kuvataiteen
alueeseen. Käsityöperinteen pohjalta käsi
työtaiteeseen liittyy muotoiluun kuuluva
oikeus olla väline, elämää helpottava työkalu, jonka funktionaalisuus on sen käyttökelpoisuutta. Tämä funktionaalisuus on
materiaalien ja muotojen luotettavuutta ja
sopivuutta. Muotoilun perustana ovat asiakaslähtöiset tekemisen ja toimimisen tavat.
Tämän muotoilullisen peruslähtökohdan
lisäksi ja rinnalla käsityötaiteessa on yksittäistä taiteellista työskentelyä ja teosta korostava suuntaus, jossa vahvasti nostetaan
esiin tekijän persoona ja töiden yksilöllisyys.
Muotoillun käyttöesineen ja taideteoksen perustassa on kysymys oleellisesti erilaisesta materiaalikäsityksestä. Teoksessa
paljastuu materiaalin omin luonne, toisin
kuin käyttöesineessä. Teoksessa materiaali
on itseoikeutetusti läsnä, eikä sitä ole alistettu hyödyllisyyden tai toiminnallisuuden
käyttöön. Voimme ryhmitellä esineympäristöämme materiaalipohjaisen käsittelytavan
mukaan tarvikkeisiin ja teoksiin. Käyttöesineen funktiota tukee usko materiaalin luotettavuuteen käytössä. Entä mikä määrää
taideteoksen materiaalin, aineen? Teoksessa aine ei ole esineelle lisäarvoa tuova tekijä. Teoksen materiaalit eivät ole esteettisiä
lisäkkeitä, jotka tuovat teokseen kauneutta,

Contemporary craft is strongly linked to
fields of design as well as visual arts. On
the basis of the tradition of handicraft, contemporary craft is linked to characteristics
of design: the right to be an instrument, a
resource for everyday life, with functionality as a part of its usability. This functionality
is the reliability and suitability of materials
and forms. The basis of design is customer-oriented ways of functioning and making. Alongside and in addition to this foundation of design, contemporary craft is a
trend emphasizing individual artistic creation and work, where the creator’s personality and works’ individuality is strongly
highlighted.
The fundamental difference between a
designed commodity and an artwork is the
significantly differing ideas of material. In
an artwork the material’s substance is revealed, unlike in utility articles. The material is as a matter of course present, without
being subordinated to the use of usability or functionality. We can group the objects in our environment according to the
material based way of processing to commodities and art works. The function of a
commodity is supported by the belief in the
reliability of the material in use. And what
determines an artwork’s material, its substance? In an artwork, the material is not

13

AINO KAJANIEMI
LÄHELTÄ KAUAS
FROM NEAR TO FAR
2014
Pellava, puuvilla, villa, viskoosi,
hiukset. Kuvakudos.
Linen, cotton, wool, viscose, hair.
Tapestry.
5 kpl 45 x 58 x 1 cm
KUVA – PHOTO: AINO KAJANIEMI

vaan ne tuovat esiin teoksen kauneuden.
Näin ollen teoksessa olevan aineen kauneus on teoksen synnyttämän kokemuksen
ominaisuus ei esineen ominaisuus. Pyrkiessämme tulkitsemaan teoksen synnyttämää
kokemusta materiaalista käsin, eksymme
pitämään teosta lisäkkeillä varustettuna
tarvikkeena, jonka erilliset materiaalit liittyvät sen esteettiseen luotettavuuteen (eli uskoon materiaalin stereotyyppisistä ominaisuuksista) samoin kuin sen soveltuvuuteen
käyttöesineenä. Materiaali ei ole taideteoksessa tarvike, joka odottaa muotoaan,
se on olemassa riippumatta meidän siihen
kohdistamistamme soveltuvuusvaatimuksista.

14

a surplus value to the object. The materials
are not aesthetic additions, that add on to
the work’s beauty, but they bring out the
beauty in the work. Therefore, the beauty
of a material in an artwork is not a characteristic of the object, but a characteristic of
the experience brought fourth by the artwork. When striving to interpret the experience brought forth by the work through
material, we go astray in mistaking the
work for a commodity equipped with additions, whose separate materials are connected to its aesthetic reliability (i.e. to the
belief of material’s stereotypical characteristics) along with its suitability as a commodity. Material in an artwork is not a
material waiting to be transformed, but it
exists regardless of our suitability requirements directed at it.

MATERIAALI-IDEALISMISTA
MATERIAALIROMANTIIKKAAN

FROM MATERIAL-IDEALISM
TO MATERIAL-ROMANTICISM

Käsityötaiteella on ollut Länsi-Euroopassa
modernismistaan lähtien pakottava tar
ve kääntää yleisön huomio alkuperäis
ten materiaalien ja valmistustekniikkojen
loihtimasta ”oikeasta” maailmasta kohden
teoksen taiteellisuutta.

Contemporary craft has since Modernism
in Western Europe had the need to turn
the audience’s attention from the “real”
world created by the original materials
and techniques to the artwork’s artistry.

Materiaali-idealismin tilalle nousi materiaaliromantiikka, joka painotti estetiikassaan
luonnosta löydettävien raakamateriaalien
jaloutta yli taloudellisten ja toiminnallisten
hyötynäkökohtien. Tärkeää oli materiaalin
sisäinen ilmaisuvoimaisuus, jonka taiteilijakäsityöläinen vapautti täyteen voimaansa
teoksissa. Käsityötaiteessa se merkitsi varsinkin 1960-luvulla konstruktioiden luontomyyttistä idealisointia ja materiaalien ominaislaatujen kunnioittamista. Tämä ilmeni
viileän objektiivisena, asiallisena konstruk
tiivisuutena, äänettömänä huutona osoittaa luontosuhteiden vitalistinen alkuperä.

Material-idealism was replaced by material-romanticism that emphasized in its aesthetic the nobility of raw materials found in
nature over economic and functional utilitarian point of views. Crucial was the material’s inner expressiveness, which was liberated in its full force in the works by the
craft artist. In contemporary craft it meant,
especially in the 1960’s, the natural-mythical idealization of constructions and respecting the characteristics of the material.
This was manifested in the coolly objective
realistic constructivism, in a silent cry for
pointing out the vitalistic origin of natural
relations.
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INNI PÄRNÄNEN
NUDE RINTANEULAT – NUDE BROOCHES
2016
Parkkinahka, maali, hopea, puuvillanauha, puu, teräs.
Tan leather, paint, Silver, cotton ribbon, wood, steel.
1,5 x 1,5 x 14 cm
KUVA – PHOTO: INNI PÄRNÄNEN © KUVASTO 2016
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Käsityötaiteessa on tyypillistä termien
hajanaisuus ja epätarkkuus. Käytössä on
ollut käsitteitä, jotka liittyivät taiteen ja käsityön liittoon, kuten koristetaide ja taidetyö sekä termejä, jotka yhdistivät käsitteet
taide ja teollisuus, käyttötaide ja esinetaide.
Samoin 1950-luvun loppupuolen teollisuuden painotus näkyi termeissä: hyötytaide,
tehdastaide ja teollisuustaide. Käsityötaiteen yksilöllisyys ja kiinnostavuus mahdollistivat, että teolliset tuotteet ja taidekäsityö
alkoivat voimakkaasti lähestyä soveltavia
taiteenlajeja 1960-luvulla. Käsityötaiteen
pyrkimyksiä kohti itsenäistä taidemuotoa
tuki sen sosiaalisen olemuksen lähentyminen vapaan taiteen teoksiin: materiaalisten
sidonnaisuuksien purkautuminen uusien
materiaalien myötä, muodon irrottautuminen naturalistisesta, imitoivasta ja kansanperinteeseen pohjautuvasta muotokielestä,
vartalon ja esineen välisten suhteiden uudelleenarviointi sekä teoskeskeisyyden painottuminen käyttöarvon sijaan.
Käyttöesineen merkitys on kahdesta
ulottuvuudesta; materiaalista ja muodosta
johdettu kolmas ulottuvuus, käytettävyys.
Niiden avulla tuote naulitaan ajalliseen ja
paikalliseen kontekstiin. Materiaalipohjaisessa käsityötaiteessa merkitys muodostuu
esineestä materiaaleineen, kontekstista ja
niiden synnyttämästä katsojan kokemuksesta. Teokset muuntuvat jatkuvasti, ne
muuttavat ilmaisumuotoaan, niiden synnyttämät katsojan kokemukset muuntuvat
ja niiden materiaalin käsitteellisyys liikkuu
ajassa.

Typical of contemporary craft is the incoherence and inaccuracy of terms. Terms
like decorative art and arts and craft have
been used to refer to the union of arts and
handicraft, along with terms uniting the
concepts of art and industry such as applied art. Similarly the emphasis on industry towards the end of 1950’s was mirrored
in the terms used: applied art, design and
industrial art. The individuality and attractiveness of contemporary craft enabled the
industrial products and artistic handcraft
coming closer to the field of applied arts
in the 1960’s. The efforts of contemporary
craft in becoming an independent art form
was supported by its social essence coming closer to artworks of free art: the unravelling of material bonds along with new
materials, the disengagement of form from
the naturalistic, imitating idiom stemming
from folklore, the re-evaluation of relationships between body and object and the
emphasis on the work instead of the functional value.
The meaning of a commodity is formed
out of two dimensions: material and form,
where the third dimension, usability, derives from. With the help of these the product is riveted in temporal and local context.
In contemporary craft the object with its
material, the context and how the viewer experiences them forms the meaning.
The works are constantly changing; they
change their form of expression, the experiences generated by them are transformed
and the conceptual nature of their material
is moving in time.

Petteri Ikonen
Taiteen tohtori, korutaiteilija, kulttuurin koulutusalajohtaja
Doctor of Arts, Jewellery artist, Director, School of Business and Culture
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KOUVOLAN TAIDEMUSEO POIKILON
SUHDE MATERIAALIPOHJAISEEN TAITEESEEN
Kouvola Art Museum Poikilo’s relationship
with material based art

ENSIMMÄINEN ajatukseni materiaalipohjaisesta taiteesta oli: Mitä se on? Eikö kaikki kuvataide, josta jää fyysinen muoto, ole
materiaalipohjaista? Näinä aikoina, joina
suuntaukset syntyvät ja kuolevat ja rajat
taidemuotojen välillä ovat rantahiekkaan
piirrettyjä, eteen tulee tuolloin tällöin termejä, joita on pysähdyttävä pohtimaan tarkemmin. Asiaan vihkiytyneet ovat niiden
kanssa olleet tuttuja kenties iät ajat, itse on
uuden edessä avaamassa käsitettä, jonka
sisältö voi olla uusi tai vanha tai sekä että.
Mitä materiaalipohjaisella taiteella siis
tarkoitetaan? Päätin tarkistaa, mitä materiaalipohjaisen taiteen tekijöiksi ilmoittautuvat taiteilijat itse sanovat aiheesta. Se selvisi Taiteilijat O ry:n verkkosivuilta, mistä käy
ilmi, että materiaalipohjainen ilmaisukin voi
olla hyvin monenlaista. Yhteistä nimityksen
alla syntyneille taideteoksille on taideteollinen perintö tavalla tai toisella, joko konkreettisesti tai käsitteellisellä tasolla. Materiaalien ja tekniikoiden kirjo on huomattava
tälläkin kuvataiteellisen ilmaisun alalla.
Kouvolan taidemuseo Poikilolla on pitkät
perinteet materiaalipohjaisen taiteen esille
tuomisessa. Kun Taiteilijat O:n yhteispohjoismainen Olo – Mærkbart -näyttely avautuu Poikilossa 29.9.2016, taidemuseon
kolmekymmenvuotisjuhlavuosi on likitulkoon käsillä. Kouvolan taidemuseo avattiin
yleisölle vuonna 1987, ja jo ensimmäisenä
vuonna yleisö pääsi ihailemaan taideteollisen perinteen innoittamia teoksia. Taiteilija
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MY FIRST reaction to material based art
was: What is it? Isn’t all art wit a physical form material based? Nowadays, when
trends come and go and borderlines between art forms are often vague and undeterminable, from time to time some
terms arise that require further observation.
Terms, that the initiated may have been familiarized with for possibly years, but you
are faced with a new concept consisting of
something new or old, or even both.
What exactly is meant by material based
art? I begun by checking what the artists
claiming to create material based art have
to say about it. It became clear from the
Artists O website, that material based expression can be very varied. Common to
art works created within the material based
orientation is the legacy of art and design,
in one way or the other, in a concrete or
conceptual way. The spectrum of materials and techniques is substantial also within
this field of visual arts.
Kouvola Art Museum Poikilo has a long
history of bringing material based art forward. When the Artists O’s collaborative
Nordic exhibition Olo – Mærkbart is opened
on September 29, 2016, the art museums
30th jubilee year is near. Kouvola Art Museum was opened to public in 1987. Already in the first year the public got to admire works inspired by the tradition of art
and design. Artist Heljä Liukko-Sundström’s
exhibition was opened at the end of the

Heljä Liukko-Sundströmin näyttely avautui
museossa vuoden lopulla – ja heti seuraavan vuoden alussa olikin luvassa Pohjolan
tytär -näyttely, jossa nähtiin uutta suomalaista tekstiilitaidetta yli 20 tekstiilitaiteilijan
voimin. Kaikenkaikkiaan taidemuseo Poikilon 30-vuotisen olemassaolon aikana sen
tiloissa on esitelty parikymmentä materiaalipohjaisen taiteen näyttelyä, joista suurin
osa on ollut tekstiilitaidetta.
Kun edeltäjäni Johanna Vuolasto aloitti työnsä Kouvolan taidemuseon johdossa,
hän sai kuulla museon painopisteen olevan
juuri tekstiilitaiteessa. Se jatkoikin näkyvyyttään museon toiminnassa monella tapaa –
pohdintojakin aiheuttaen. Vuolaston mieleen on jäänyt erityisesti Vuokko Isakssonin
Hirsimökki kultaisessa leikkauksessa -tilkkutaidenäyttely vuonna 2007. Tuota näyttelyä
museonjohtaja pohti pitkään nimenomaan
kysymyksenä, onko tilkkutaide taidetta, sellaista kuvataiteellista ilmaisua, jonka paikka
on taidemuseossa. Rajanveto ei ollut yksiselitteinen ja kun mietinnän lopputuloksena
oli, että on, tuntui se myös jonkinlaiselta riskiltä. Näyttelystä tuli joka tapauksessa sangen suosittu. Riskinotto kannatti.
Poikilossa ovat esittäytyneet niin yksittäiset taiteilijat kuin ryhmätkin. Ryhmänäyttelyitä ovat olleet muun muassa tekstiilitaiteen triennaali vuonna 1989 ja puolalaisen
tekstiilitaiteen näyttely vuonna 1990; Kymen läänin taidekäsityöläiset ry. on esittäytynyt vielä samana vuonna ja kun Saven-

year – and in the beginning of next year
Pohjolan tytär (Nordic daughter) –exhibition presenting new Finnish textile art of
over 20 artists. Overall, during the 30-year
existence of Poikilo, there have been 20
odd exhibitions exhibiting material based
art, most of them on textile art.
When my predecessor Johanna Vuolasto begun her work as the director of Poikilo, she was informed that the focus of the
Art Museum was on textile art. Textile art
remained visible in the operations of the
museum, which also caused some controversy. Particularly memorable to Vuolasto has been Vuokko Isaksson’s Hirsimökki
kultaisessa leikkauksessa –patchwork exhibition in 2007. Concerning this exhibition,
the director of museum had to contemplate long and hard the question of whether patchwork art is art, or the kind of artistic expression that belongs in a museum.
Drawing the line was not simple, and when
the outcome of the contemplation was that
it is, it also felt like taking a risk. However,
the exhibition turned out quite popular, so
the risk taking paid off.
Both individual artists and groups have
been presented in Poikilo. Group exhibitions have included the triennial of textile
art in 1989 and the exhibition of Polish
textile art in 1990. The year 1990 was a
proper super year of material based art in
the history of the museum presenting both
Kymi province’s craft artist’s registered as-
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veistäjätkin tuona vuonna pitivät näyttelyn
taidemuseossa, oli vuosi 1990 varsinainen materiaalipohjaisen taiteen supervuosi museon historiassa. Sen jälkeen tahti on
hiukan harventunut, mutta edelleen taideteollisen perinnön innoittamaa taidetta
esitellään taidemuseossa aika ajoin.
Suomalaiset taiteilijat ovat olleet taajimmin edustettuna, mutta myös ulkomaalaisia taiteilijoita on näyttelyissä ollut mukana
aivan kuten tämän vuoden yhteispohjoismaisessa Olo– Mærkbart -näyttelyssäkin.
Jo mainittujen puolalaisten lisäksi on ollut
taiteilijoita Belgiasta ja Hollannista Sculptors in Earth – Savenveistäjät -näyttelyssä
1990. 1997 esittäytyi Scandinavia Art Quilt
Group. Maija-Liisa Seppälän Maailman kirjontojen kokoelma toi mukaan ripauksen
kulttuurihistoriaa yhteisnäyttelyssä, jossa oli
esillä tekstiilitaidetta useammalta taiteilijalta.
Silloin tällöin on Poikilossa nähty myös
näyttely, joka suuren yleisön mielessä takuuvarmasti yhdistyy taideteolliseen muotoiluun. Viimeksi sellainen oli vuonna 2012,
kun taidekeraamikko Anu Pentik ja korealainen keramiikkataiteilija Suku Park pitivät
yhteisnäyttelyn Poikilossa. Arabian kulttuurisäätiön näyttely Arabian taideosaston
kuusi vuosikymmentä pidettiin seitsemän
vuotta aiemmin kesällä 1995 ja Kouvolan
muotoiluinstituutin kanssa syntyi näyttely
Woodo – International Woodwork Happening 1996. Taidemuseon ensimmäisen
toimintavuoden taiteilijoista Heljä LiukkoSundström tunnetaan myös Arabian suunnittelijana.
Toisinaan hyvinkin epätaiteellisiksi ja
epäinspiroiviksi mielletyt muotoilun tai
jopa epämuotoilun tuotteet päätyvät taiteilijan työskentelymateriaaliksi. Tällaisestakin on esimerkki taidemuseo Poikilon
historiassa. Vuonna 2006 Kristiina Korpela piti museossa workshopin ja näyttelyn,
jonka avajaisvieraat pääsivät todistamaan

20

sociation and Savenveistäjät. Art inspired
by the tradition of art and design continues
to be portrayed in the museum from time
to time, but not as frequently as previously.
Mostly Finnish artists have been represented, but foreign artists have also accompanied them. That is the case also in
this year’s collaborative Nordic exhibition
Olo – Mærkbart. Along with the abovementioned Polish artists, there have been
artists from Belgium and Netherlands represented in the Sculptors in Earth –exhibition in 1990. Scandinavian Art Quilt Group
was presented in 1997. A touch of cultural
history was brought in by Maija-Liisa Seppälä’s Maailman kirjontojen kokoelma (collection of embroidery across the world) that
displayed textile art from several artists.
Once in a while there have been exhibitions in Poikilo that in the minds of the
public will surely be related to art and design. Last in 2012, when ceramic artists
Anu Pentik and Korean Suku Park held a
shared exhibition in Poikilo. Arabia’s cultural foundation’s Arabian taideosaston kuusi
vuosikymmentä (Arabia’s art department’s
six decades) was held seven years earlier in
the summer of 1995, and in 1996 Woodo
– International Woodwork Happening with
Kouvola Institute of Design. Heljä LiukkoSundström, from the museum’s first year
of activity, is also known as a designer for
Arabia.
Every now and then, products of design
or even un-design perceived as very inartistic or uninspiring end up as artists’ working material. An example of this can also
be found in the history on Poikilo. In 2006
Kristiina Korpela held a workshop and an
exhibition in the museum, where the quests
of the opening ceremony witnessed the
birth of a working tool installation. On the
invitation letter of Kiskot vievät 3 – Kuopio-Pieksämäki-Pasila –exhibition a collage

JOHANNA SUONPÄÄ
HAHMOTON
WITHOUT CONFORMATION (No form)
(yksityiskohta – detail)
2013–2014
Kierrätetyt sähköjohdot, pakkausmuovit,
metallit ja kankaat. Vapaasti solmittu ja
sidottu reliefi.
Recycled wire, packing plastic, metal and
fabric. Freely knotted and bound relief.
105 x 155 x 8 cm
KUVA – PHOTO: JOHANNA SUONPÄÄ

työkaluinstallaation syntyä. Kiskot vievät 3 – Kuopio-Pieksämäki-Kouvola-Pasila
-nimisen näyttelyn kutsukortissa komeilee
kuvakollaasi Ohjaustaulun sisin: sähköjohtoja, virtapiirejä, nippusiteitä, liittimiä… värikästä, mutta arkipäiväistä, jopa rumaa korotettuna uuteen kokemisen sfääriin. Sama
ilmiö toistuu Olo – Mærkbart -näyttelyssä
esimerkiksi Johanna Suonpään teoksessa
Hahmoton. Eleetön eleganssi syntyy tietokoneen johdoista, muovista, nauhasta,
kaapelista ja muusta arkipäivän roinasta ja
tarvekalusta, jota kieppuu ympärillämme
enemmän kuin tarpeeksi. On virkistävää
nähdä arkipäiväiset materiaalit, olivatpa ne

of the insides of a control panel; electric
chords, circuits, cable ties, couplers… Colourful, but ordinary, even ugly promoted
into a sphere of new experiences. Same
phenomenon recurs at Olo – Mærkbart exhibition in for example Johanna Suonpää’s
work Without conformation (no form).
Composed elegance is born out of computer wires, plastic, tape, cable and other ordinary rubbish and utensils twirling around us
everywhere. It is refreshing to see everyday
materials, whether they are plastic wires or
knitting wool, marking tape or sheets of
paper, with a new function, giving birth to
artistic experience.
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muovijohtoja tai villalankaa, nimikointinauhaa tai paperiarkkeja, uudessa tehtävässä,
taidekokemuksen synnyttäjänä.
Viime vuosituhannen päätöskymmenellä termi materiaalipohjainen taide odottaa
vielä keksijäänsä, siinä määrin taideteollisesta ilmaisusta inspiraationsa saaneiden
taiteen alojen oikeutusta olla taidetta pohditaan lehtikirjoittelussa – ei vain yhden,
vaan usean taidemuseon näyttelyn kohdalla. Sävy on myönteinen, mutta kysymys
haastava. Se kannatti kuitenkin esittää kerta toisensa jälkeen, sillä nykytaiteen kentässä nämäkin ilmaisumuodot ovat saaneet itseoikeutetun asemansa.
Materiaalipohjainen taide -käsitteen avaa
minen samalla kun tutkin sen suhdetta taidemuseo Poikiloon paljastui sekä uudeksi että vanhaksi, ellei suorastaan ikuiseksi:
taide – kuvataide – mitä se on? Onko muotoilu taidetta, jos se tehdään taiteeksi, onko
muotoilu taidetta, jos sitä tarkastellaan taiteena? Onko kaikki muotoilu taidetta?

In the final decade of the previous century, the term material based art was still
awaiting to be invented. Considering the
extend of public discourse in the press debating whether art fields inspired by the expression of art and design are entitled to
claim themselves art. Not just for one, but
for several art museum’s exhibitions. The
tone is positive, but the question is challenging. It was still worth asking time and
time again, for these forms of expressions
have gained their position in the field of
modern art.
Opening the concept of material based
art while reflecting on its relationship with
Art Museum Poikilo revealed to be both
new and old, if not even ancient: art – visual art – what is it? Is design art, if it’s made
as art; is design art, if it’s considered as art?
Is all design art? Should something intended or considered as art but given a form be
described as design? Do we even need to
know what art is? However, more impor-

NINA NISONEN



LOIKKA – STRIDE (yksityiskohta – detail)
2016
Villa, pellava, puuvilla, rautalanka.
Virkkaus ja kirjonta
Wool, linen, cotton, metal wire.
Crocheting and embroidery.
190 x 150 x 2 cm
KUVA – PHOTO: PERTTI NISONEN

ULLA SINKKONEN



ONKO LOTTOVOITTO SYNTYÄ SUOMEEN?
IS IT LUCKY TO BE BORN IN FINLAND?
2016
Pellavakangas, pellavalanka, nuket.
Ompelu, kirjonta, virkkaus.
Linen cloth, linen thread, dolls.
Sewing, embroidery, crocheting.
40 x 100 x 120 cm
KUVA – PHOTO: MATTI SINKKONEN © KUVASTO 2016
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Onko taiteeksi aiottu tai tulkittu muotoilua,
jos taideteokselle on annettu muoto? Pitääkö meidän edes tietää, mitä on taide? Filosofis-muodollisia pohdintoja tärkeämpää
on kuitenkin elämys, jälki mielessä ja sydämessä, jonka taideteos ja taidenäyttely katsojaansa luovat. Muodot, värit, materiaalit, tuoksut, tuntu, teosten luoma tunnelma
annetussa tilassa, kuten taidemuseo Poikilossa. Tuo kaikki hengittää kokijan mielenmaisemassa vielä pitkään museovierailun
jälkeen.

Lähteet – References
Keskustelu Johanna Vuolaston kanssa 15.6.2016.
Discussion with Johanna Vuolasto on 15.6.2016.
Poikilo-museoiden arkisto. Poikilo-museums archive
Taiteilijat O:n verkkosivut – Artists O website:
http://www.artists-o.fi/.

tant than the philosophical-formal discussion is the experience, the print in the heart
and mind that an artwork and an exhibition
create. Form, colour, and feel, the atmosphere created by the art works in a given
space, as in Art Museum Poikilo. That stays
for a long time in the minds of those experiencing a visit in the museum.

Elina Bonelius
museonjohtaja, Poikilo-museot
Museum director, Poikilo-museums
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TAITEILIJAT O
Artists O

TAIDETEOLLISEN alan kuvataiteilijoiden
järjestö Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf
täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Jäsenistömme koostuu noin 150 taiteilijasta, joiden erityisosaaminen ja usein myös koulutustausta
liittyvät keramiikka-, tekstiili- ja lasitaiteeseen sekä koru-, metalli- ja pukutaiteeseen.
Jäsenemme liikkuvat laaja-alaisesti kuvataiteen, muotoilun ja käsityön määritelmien
rajapinnoilla, niitä venyttäen ja rikkoen.
Taiteilijat O:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on lisätä taideteollisen nykytaiteen
tunnettavuutta ja vahvistaa sen asemaa
nykytaiteen kentällä. Yhdistys järjestää
näyttelyitä ja tapahtumia kotimaassa ja ulkomailla sekä tarjoaa jäsenilleen koulutusta
ja erilaisia ansaintamahdollisuuksia.
Pienelle järjestölle yhteistyön merkitys
on erittäin tärkeää. Juhlavuoden näyttelyt Olo – Mærkbart Poikilon taidemuseossa
Kouvolassa ja Oi Suomi, katso Galleria Lokalissa Helsingissä ovat molemmat yhteistyön tuloksena syntyneitä katsauksia taideteollisen taiteen nykyhetkeen. Tanskalaisen
taiteen tohtori Jorunn Veitebergin ja valokuvataiteilija Raakel Kuukan kuratoima
Olo – Mærkbart -näyttely tuo yhteen Taiteilijat O:n ja tanskalaisen Danske Kunsthåndværkere & Designere järjestön taiteilijoiden
teokset. Oi Suomi, katso -näyttely esittelee galleristi Katja Hagelstamin valitsemat
vuoden 2016 Taiteilijat O:n kuukauden taiteilijat. Molempien näyttelyiden teoksissa
materiaalit ja niiden tekninen hallinta yh-
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ARTISTS O, a society of artists in the field
of art and design is celebrating their 10year anniversary this year. Their approximately 150 member artists are spread
across the interface of definitions of visual
arts, design and handcraft. Their objective
is to increase knowledge and awareness of
art inspired by the tradition of art and design, and to strengthen its position within
the field of modern art. The society organises exhibitions and events in Finland and
abroad and offers education and different
types of earning potentials to its members.
Cooperation is vital for a small society like ours. The jubilee year exhibitions,
Olo – Mærkbart at Poikilo Art Museum in
Kouvola and Oi Suomi, Katso at Gallery
Lokal in Helsinki are both collaborative surveys of present day’s art inspired by the
tradition of art and design. Olo – Mærkbart
exhibition marks the beginning of collaboration between Artists O and Danish Danske Kunsthåndværkere & Designere.
We cooperate with and are a member
of The Finnish Association of Designers
Ornamo. We have had support for different phases of our OHO Opitaan yhdessä!
-workshop project, for example. Art workshops directed at immigrant and native
Finnish families with children aim to further
their language learning by using visual and
literary artistic methods.
Social point of view has been marked in
the operations of Artists O. Art has been

distyvät nykytaiteen käsitteellisyyteen ja ilmaisuun.
Teemme yhteistyötä luonnollisesti Teollisuustaiteen liitto Ornamon kanssa, jonka jäsenjärjestö olemme. Tukea olemme saaneet
mm. OHO Opitaan yhdessä! -taidetyöpajahankkeen käynnistämiseen ja jäseniemme
kouluttamiseen. Itse tuimme Ornamon taiteilijoiden vuosina 2014–2015 ylläpitämää
O galleriaa Helsingin Uudenmaankadulla.
O galleria mahdollisti jäsenillemme puoleksitoista vuodeksi hienon näyttely- ja teosmyyntimahdollisuuden mutta herätti myös
aiheellista keskustelua taideteollista taidetta esittelevien gallerioiden puutteesta ja niiden tarpeesta maassamme.
Taiteilijat O:n toiminnassa on korostunut
yhteiskunnallinen näkökulma. Taidetta on
viety uusille kohderyhmille ja uusiin ympäristöihin. Perinteisten museoon tai galleriaan
sijoittuvien näyttelyiden lisäksi Taiteilijat O
tuo taiteen ja käsillä tekemisen lähemmäs
ihmisten arkea. Oon kaupungissa -kaupunkitaidetapahtumissa taideteokset, performanssit ja työpajat leviävät julkisiin tiloihin,
lähiöihin ja ihmisten kulkureittien varsille.
Tapahtumia on järjestetty Helsingin ja Lahden lisäksi Tallinnassa, Lasnamäen lähiössä.
Iso-Lasnamäe hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen Viron-instituutin ja virolaisten
taiteilijoiden kanssa vuonna 2014. Tarkoituksena oli saada asukkaat näkemään ympäristönsä toisin ja osallistumaan oman alueensa viihtyvyyden lisäämiseen.

Taiteilijat O:n
toiminnassa
on korostunut
yhteiskunnallinen
näkökulma. Taidetta
on viety uusille
kohderyhmille ja
uusiin ympäristöihin.
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OHO Opitaan yhdessä! -taidetyöpajahankkeessa taide viedään mm. leikkipuistoihin, asukastiloihin sekä kirjastoihin.
Uus- ja kantasuomalaisille lapsiperheille
suunnatuissa taidetyöpajoissa edistetään
suomen kielen oppimista kuva- ja sanataiteellisia menetelmiä käyttäen ja tuetaan
vuorovaikutusta perheiden kesken. Hanke
työllistää jäseniämme työpajaohjaajina. Yhteistyötä teemme sanataiteilijoiden, monikulttuurisuusyhdistysten, kirjastojen ja Helsingin varhaiskasvatusviraston kanssa.
Yhteistyökumppanien lisäksi Taiteilijat O
on riippuvainen aktiivisista jäsenistä, jotka omalla osaamisellaan ja vahvuuksillaan
luovat yhteistä ja vaikuttavaa toimintaa.
Haluamme kiittää kaikkia Taiteilijat O:n
ansiokkaaseen toimintaan osallistuneita jäsentaiteilijoita ja tahoja, jotka ovat olleet
mukana tekemässä ja tukemassa hankkeitamme. Paljon uutta ja luovaa on edessä,
ota koppi!

delivered to new target groups and new
surroundings. Art works, performances and
workshops are spread out to public spheres
with Oon kaupungissa – city art events.
Events have been held along side Helsinki
and Lahti in Tallinn, in the suburb of Lasnamäe.
Along with their collaborative partners,
Artists O is dependent upon their members. We want to thank all member artists who have participated in the creditable
work of Artists O. There is much new and
creative to look forward to!

Tytti Korin
Taiteilijat O ry, puheenjohtaja 2012–2015, kuvataiteilija
Artists O, Chairwoman 2012–2015, visual artist

Tiia Matikainen
Taiteilijat O ry, varapuheenjohtaja 2012–2015, keramiikkataiteilija, kuvanveistäjä
Artists O, Vice chairwoman 2012–2015, ceramic artist, sculptor
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Perustettu vuonna 2006. Founded in 2006.
LAAJEMPIA PROJEKTEJA – PROJECTS
2013– OHO Opitaan yhdessä! -taidetyöpajahanke. Uus- ja kantasuomalaisille lapsiperheille suunnattu
taidetyöpajahanke toteutetaan yhdessä suomen kielen asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena
on lisätä taiteellisen toiminnan avulla kielellistä ja kulttuurista vuorovaikutusta sekä tukea
kotoutumista
2011– Oon kaupungissa, kaupunkitaidetapahtumat. Taide levittäytyy kaupunkiin.
2006– Kuukauden taiteilija. Ajankohtaisten ja kiinnostavien jäsentaiteilijoiden esittely Taiteilijat O ry:n
verkkogalleriassa ja Ornamon lehdessä.
2014–2015 Yhteistyökumppanina Ornamolaisten taiteilijoiden itsenäisessä O galleria -projektissa
NÄYTTELYT JA TAPAHTUMAT – EXHIBITIONS AND EVENTS
2016
2016

Oi Suomi, katso, kuukauden taiteilijoiden yhteisnäyttely, Galleria Lokal, Helsinki
Olo – Mærkbart -näyttely, Kouvolan taidemuseo Poikilo.
Yhteistyössä Danske Kunsthåndværkere & Designeren kanssa

2015

OHO Opitaan yhdessä! -taidetyöpajat, Helsinki, Vantaa

2014

Kuukauden taiteilijoiden yhteisnäyttely, Design Forum Showroom, Helsinki

2014

OHO Opitaan yhdessä! -taidetyöpajat, Helsinki, Espoo, Vantaa ja Joensuu

2014

Iso Lasnamäe -kaupunkitaidetapahtuma Oon kaupungissa 2014, Tallinna.
Yhteistyössä Suomen Viron-instituutin kanssa.
www.oonkaupungissa.com

2013

Out and About -seminaari, Tallinna. Yhteistyössä Suomen Viron-instituutin,
Estonian Museum of Applied Art and Designin ja Ornamon kanssa.

2013

Out and About -näyttely, Estonian Museum of Applied Art and Design, Tallinna

2012

Tori – Oon kaupungissa 2012, kaupunkitaidetapahtuma, Lahti. Yhteistyössä Ornamon
taidejaoston ja Hämeen taidetoimikunnan kanssa.

2011

Oon kaupungissa, kaupunkitaidetapahtuma, Helsinki. Yhteistyössä Ornamon taidejaoston kanssa.
oonkaupungissa.wordpress.com

2010

Petit o -näyttely, Norsu Galleria, Helsinki. Yhteistyössä Ornamon kanssa.

2009

OTTO, Circulo de Bellas Artes, Madrid

2009

Signals, Flow Gallery, Lontoo. Yhteistyössä Norsu Gallerian kanssa.

2008

OTTO, Taiteilijat O ry:n esittäytymisnäyttely, Vantaan taidemuseo

2007

SOFA Art Fair, Chicago. Yhteistyössä Norsu Gallerian kanssa.

ULKOMAISIA YHTEISTYÖTAHOJA
– Nordic Network of Craft Associations, jonka perustajajäseniä Taiteilijat O ry on
– World Crafts Council-Europe, www.wcc-europe.org
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TYTTI KORIN



TIIA MATIKAINEN



WAITING

JÄRISTYS – THE QUAKE

2014
Keramiikka, kipsi, lusikka, lasikulho, tarjotin.
Ceramic, plaster, spoon, glassbowl, tray.
7 x 38 x 25 cm

2015
Keramiikka. Käsinrakennus ja apumuotit
Ceramic. Constructed by hands, molds.
60 x 38 x 23 cm

KUVA – PHOTO: JOHNNY KORKMAN © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: PASI MÄLKIÄ © KUVASTO 2016
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DANSKE KUNSTHÅNDVÆRKERE & DESIGNERE
Danish Crafts & Design Association

DANSKE Kunsthåndværkere & Designere
(DKoD) on vuonna 1976 perustettu taideteollisuusalan ammattilaisten ja muotoilijoiden yhdistys.
DKoD:n päätavoite on tukea alan korkealaatuista harjoittamista, edistää ja vahvistaa taidekäsityön ja muotoilun asemaa
sekä parantaa taidekäsityöläisten ja muotoilijoiden työskentelyedellytyksiä erilaisten
tapahtumien, seminaarien, markkinoiden ja
kansainvälisten näyttelyiden kautta. Tämän
lisäksi DKoD työskentelee kulttuuri- ja koulutuspolitiikan parissa.
Viimeisen 40 vuoden aikana DKoD on
edustanut tekijöitä, mutta sen historia ulottuu paljon kauemmaksi. Danske Kunsthåndværkere & Designere juontaa juurensa vuonna 1905 perustettuun Foreningen
for Kunsthåndværk og Industriel Design
(Taidekäsityön ja teollisen muotoilun) yhdistykseen.
Yhdistyksellä on noin 500 jäsentä, jotka
edustavat koko laajaa taidekäsityökenttää.
Jäsenyyden ammattilaisuuskriteeri on taannut yhdistyksen korkean ammattimaisen
tason.
Yhdistykseen liittyvien uusien taidekäsityöläisten ja muotoilijoiden virta tuo jatkuvasti uutta energiaa ja osaamista yhdistykseen. DKoD on säilyttänyt hajautetun
rakenteen; ympäri maata sijoitetut paikallisyhdistykset ja pääkonttori Kööpenhaminassa. Yhdistyksen projektit kattavat niin
kaupalliset kuin taiteellisetkin tavoitteet.
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DANSKE Kunsthåndværkere & Designere
(DKoD) er en forening for professionelle
udøvende kunsthåndværkere og designere
grundlagt i 1976.
Organisationens primære formål er at
arbejde for en kunstnerisk og håndværksmæssig udvikling af dansk kunsthåndværk
og design, at udbrede kendskab til området
samt at styrke kunsthåndværkernes og designernes levevilkår.
Dette sikres gennem en række aktiviteter
som udstillinger, seminar, markeder og internationale projekter. Derudover arbejder
foreningen kulturpolitisk gennem repræsentantskaber.
Gennem 40 år har foreningen repræsenteret udøverne, men historien går længere end det. Danske Kunsthåndværkere
& Designere udspringer af Foreningen for
Kunsthåndværk og Industriel Design, der
blev grundlagt i 1905.
Foreningen har omkring 500 medlemmer indenfor alle kunsthåndværkets områder, og den har gennem sine fagligt funderede optagelsesregler kunnet holde en høj
og professionel kvalitet i medlemskredsen.
Nye kunsthåndværkere og designere melder sig løbende ind og på den måde sikres
energi og faglighed i foreningen.
DKoD har altid haft en decentral struktur
med lokalgrupper i alle dele af landet og et
sekretariat i København. Foreningens projekter spænder bredt i et felt, der både dækker kommercielle og kunstneriske interesser.

DANSKE Kunsthåndværkere & Designere
(DKoD) is an organization for professional
craftspeople and designers founded in
1976.
The primary aim of DKoD is to support high quality practice, to promote and
strengthen the position of crafts and design
as well as to improve the working conditions of designers and craftspeople.
This is achieved through various activities such as public events, seminars, fairs
and international exhibitions. In addition to
this DKoD also works with cultural and educational politics.
During the last 40 years DKoD has represented the manufacturers but its history goes further back. Danske Kunsthåndværkere & Designere derives from the
Association for Crafts and Industrial Design
founded in 1905.
The association has around 500 members representing the full range of crafts,
and the professional membership criterion
has ensured high professional standards.
The steady flow of new craftspeople and
designers joining the association has ensured a continuous influx of energy and
competences within the association.
DKoD has maintained a decentralized
structure, with local groups all over the
country and a head office in Copenhagen.
Projects maintained by the association covers both commercial and artistic interests.
For thirty-three years, the association

KIRSTEN SCHOU-JØRGENSEN
TARKKAILU – OVERVÅGNING
(Watching)
2016
Digitaalinen printti
polyesterikankaalle.
Polyester textile. Digital print.
102 x 21 x 0,5 cm
KUVA – PHOTO:
KIRSTEN SCHOU-JØRGENSEN
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33 vuoden ajan yhdistys on järjestänyt
vuosittaiset käsityömarkkinat Kööpenhaminan keskustassa sijaitsevalla Frue Pladsaukiolla. Elokuisessa kolmen päivän tapahtumassa yleisöllä on mahdollisuus tavata
yli 140 yhdistyksen jäsentä. Markkinat tarjoavat harvinaislaatuisen mahdollisuuden
ostaa mm. ainutlaatuisia tekstiili-, keramiikka-, lasi-, korutaide-, ja taidegrafiikkatuotteita.
Officinet on tila nykytaidekäsityölle ja
muotoilulle sekä taidekäsityötä, muotoilua, taidetta ja arkkitehtuuria yhdisteleville
poikkitaiteellisille projekteille. Officinet tarjoaa kauniin kehyksen perinteisten käsityömetodien, muotoiluteollisuuden uusimpien
teknologioiden ja taiteilijan estetiikan yhdistelmälle. Tila sijaitsee aivan Desingmuseum Danmarkin naapurissa, 1600-luvulta
peräisin olevan entisen Frederiks-sairaalan
rakennuksessa.
Vuodesta 1995 lähtien Biennalen for
Kunsthåndværk & Design (Taidekäsityön
& designin biennaali) on esitellyt nykypäivän tanskalaista taidekäsityötä ja muotoilua. Biennaali on kilpailu ja näyttely, johon
niin uudet kyvyt kuin vakiintuneet tekijätkin voivat hakea. Pohjoismainen jury valitsee kilpailevista projekteista biennaalin
100 000 Tanskan kruunun arvoisen pääpalkinnon voittajan. Seuraava biennaali järjestetään Kööpenhaminassa vuoden 2017
toukokuun aikana. www.biennalen.dk
Vuonna 2010 DKoD perusti yhdessä
Ornamon (FI), Konsthantverkscentrumin
(SE), Norske Kunsthåndværkeren (NO) ja
Handverk & Hönnunin (IS) kanssa Nordic
Network of Crafts Associations -verkoston
(Pohjoismainen
taidekäsityöyhdistysten
verkosto).
Yhdessä pohjoismaiset yhdistykset ovat
saaneet enemmän näkyvyyttä ja mahdollisuuden jakaa tietoutta ja panna alulle uusia
projekteja.
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I 33 år har der hvert år været kunsthåndværkermarked på Frue Plads i København, hvor publikum tre dage i august kan
møde omkring 140 af foreningens medlemmer. På markedet sælges produkter og
unikaværker indenfor tekstil, keramik, glas,
smykkedesign, grafik mm.
I foreningens projektrum Officinet, der
er beliggende ved siden af Designmuseum Danmark, vises løbende udstillinger og
projekter indenfor crossover genren mellem
kunst-design-kunsthåndværk- arkitektur.
Siden 1995 har Biennalen for Kunsthåndværk & Design præsenteret aktuelle tendenser og udtryk indenfor området.
Biennalen er en konkurrence og udstilling,
som både nye talenter og etablerede udøvere kan ansøge. En nordisk jury udvælger
værkerne, der indgår i konkurrencen om Biennaleprisen på 100.000 kr. Den kommende Biennale vises i København i maj 2017.
www.biennalen.dk
I 2010 var Danske Kunsthåndværkere
& Designere med til at stifte det nordiske
netværk for kunsthåndværk- og designorganisationer, der også inkluderer Ornamo
(FI), Konsthantverkscentrum (SE), Norske
Kunsthåndværkere (NO) samt Handverk &
Hönnun (IS).
I samarbejdet med de øvrige nordisk organisationer opnås et større fokus på området samt mulighed for at dele viden og
udvikle nye projekter.

has held an annual crafts fair at Frue Plads
-square in central Copenhagen, a threeday event in August where the audience
can meet over 140 members of the association. The market provides a unique opportunity to buy products and one-off pieces
within textile, ceramics, glass, jewellery design, graphic design and much more.
Officinet is a space for contemporary
crafts and design featuring crossover projects within crafts, design, architecture and
art. Providing a fusion between traditional
crafting techniques, new technology from
the design industry and the aesthetics of
an artist, Officinet makes a beautiful framing. The space is the closest neighbour to
Designmuseum Danmark and is situated in
the former 17th century Frederiks Hospital.
Since 1995 the Biennale for Craft & Design has taken stock of Danish crafts and
design today.
The Biennale is a competition and an
exhibition that both new talents and established makers can apply for. A Nordic
jury selects the winner from the projects
competing for the Biennale Award of DKK
100.000. The upcoming Biennale takes
place in Copenhagen during May 2017.
www.biennalen.dk
In 2010 DKoD took part in establishing
the Nordic Network of Crafts Associations
including Ornamo (FI), Konsthantverkscentrum (SE), Norske Kunsthåndværkere (NO)
and Handverk & Hönnun (IS).
Together the Nordic associations have
achieved greater visibility and the possibility of sharing knowledge and initiating new
projects.

MALENE KASTALJE
KUKAAN EI TIENNYT MILLOIN SE TAPAHTUISI #1
NO ONE KNEW WHEN IT WOULD HAPPEN #1
2015
Silikoni, pigmentit. Valu, mallinnus.
Silicone, pigments. Casting, modelling.
10 x 7 x 6 cm
KUVA – PHOTO: MALENE KASTALJE
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AIKAMME KERTOMUKSIA
Contemporary stories

KIITÄN kutsusta olla valitsemassa Taiteilijat O ry:n 10-vuotisjuhlanäyttelyn ja Danske Kunsthåndværkere & Designeren 40
-vuotisjuhlanäyttelyn taiteilijoita yhdessä
FT Jorunn Veitebergin kanssa. Jorunn Veiteberg on taideteollisen alan asiantuntija
kun taas minä olen ammatiltani kuvataiteilija ja ns. vertaisarvioija. Työskentelen itse
valokuvin ja videoin mutta olen aina seurannut kuvataiteita laajasti. Koen että on
etuoikeus päästä näkemään näin laaja kattaus monilla erilaisilla materiaaleilla toteutettuja sisällöltään rikkaita ja ajankohtaisia
taideteoksia. Kuten arvata saattaa tarjotuista teoksista olisi voitu tehdä useampikin
näyttelykokonaisuus, mutta tällä kerralla
päädyimme intensiivisen valintarupeaman
jälkeen nyt esille tuleviin teoksiin.
Valitsimme näyttelyyn teoksia, joista
monessa on vahvaa kertomuksellisuutta,
rohkeaa ajankohtaisuutta ja kannanottoja
yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Mielestäni jopa
enemmän ja rohkeammin kuin suomalaisissa kokoelmanäyttelyissä nähdään tänä
päivänä. Monissa teoksissa on suoraan ja
rohkeasti tartuttu ajankohtaisiin kysymyksiin koskien pakolaisuutta, globaalisuutta
ja ihmisten tasa-arvoa. Näyttelyssä nämä
teokset tulevat keskustelemaan harmoniassa materiaalilähtöisten, taideteollisen
muotoilun perinteeseen nojaavien hienovaraisten ja käsitteellisten teosten kanssa.
Uskon vakaasti että näyttelystä tulee kiinnostava!
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THANK YOU for inviting me to adjudicate
the Artists O’s 10 and Danske Kunsthåndværkere & Designere 40 year jubilee exhibition together with PhD Jorunn Veiteberg.
Jorunn Veiteberg is an expert in the field of
contemporary craft, whereas I am an artist by profession and the peer reviewer, so
to say. I work in the field of photography
and video, but I have always followed arts
in general. I feel that it is a privilege to be
able to witness such a broad selection of
meaningful and current art works that have
been executed with a variety of different
techniques. As predicted, all the works that
were sent in would have been enough for
several exhibitions, but after an intense selection spell we decided on these works
that are to be displayed now.
In this exhibition, we chose works of
which many display strong narrative, bold
topicality and comments on social issues. In
my opinion, even more daringly than what
is currently seen in collection exhibitions in
Finland. In many works current phenomena
such as refugees, globalization and equality
are addressed directly and fearlessly. In the
exhibition these works interplay with discreet and conceptual material-led works,
based on the tradition of art and design. I
strongly believe that it will be an interesting exhibition.
Works concerning global issues along
with intimate, individual and works involving senses seem to speak clearly and calmly

KUVA – PHOTO: PÄIVI KEKÄLÄINEN

Valitsimme näyttelyyn
teoksia, joista monessa on
vahvaa kertomuksellisuutta,
rohkeaa ajankohtaisuutta
ja kannanottoja
yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

In this exhibition, we
chose works of which
many display strong
narrative, bold topicality
and comments on social
issues.
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Johtuneeko siitä että monen tekijän taustalla on vahva tietoisuus, osaaminen ja kokemus käsityöstä ja taideteollisesta traditiosta, että niin maailman suuret kysymykset
kuin ihmisen intiimiyteen, yksilöllisyyteen
ja aisteihin liittyvät teokset tuntuvat puhuvan vankkaa ja rauhallista kieltään ilman
norsunluutorneja tai vaikeatulkintaisuuksia. Vai johtuuko ennakkoluulottomuus ja
rohkeus siitä että kaikki tekijät ovat naisia,
jotka laaja-alaisesti tarkastelevat maailmaa
perspektiivin ulottuessa naiseuteen liittyvistä feministisistä teoksista ja arkipäivän kokemuksista globaaleihin kysymyksiin yhdistäen näitä asioita rohkeasti ja luontevasti.
Teoksia on myös helppoa lähestyä katsojana koska monissa niistä on käytetty materiaaleja, jotka ovat meille tuttuja omasta
arkisesta ympäristöstämme mutta nyt taiteilijoiden mielikuvituksen, taidon ja ajatusten muovaamina, saaneet aivan uuden ja
tuoreen elämän. Koin näyttelyehdotuksia
katsoessamme myös erittäin nautinnollisena sen mahdollisuuksien rikkauden, mikä
syntyy erilaisten materiaalien käyttämisestä teoksiin. Oma välineeni valokuva materiaalistettuna on melko yksioikoinen printteineen, pohjustuksineen ja kehyksineen. Nyt
eteeni avautui hyvin monipuolinen mate-
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without the need for ivory towers or obscurities. Is this due to many artists’ strong
knowledge, awareness and experience of
handicrafts and tradition of arts and design? Or is the open-mindedness and bravery due to the fact that all the artists are
women, who observe the world with a perspective that reaches from feminist works
on womanhood and everyday experiences
to global questions, combining these fearlessly and naturally?
Due to the materials used the works are
also very approachable. The materials are
familiar to us from our everyday surroundings, but now via the artists’ imagination,
skills and thoughts they have received a new
and fresh life. During the selection process
I found the vast sea of possibilities with the
different materials used in the works very intriguing. In terms of material, my own medium photograph is quite one-dimensional
with prints, mounting and frames. Now I
was faced with a very versatile delicacy and
richness of materials and techniques.
A very important perspective to this exhibition is the integration of two traditions.
A collaborative exhibition between Danish and Finnish artists will be interesting,
because the differences in the traditions

riaalien, tekniikoiden ja innovaatioiden vivahteikkuus ja runsaus.
Tärkeä näkökulma näyttelyyn on myös
kahden tradition yhdistäminen. Tanskalaisten ja suomalaisten taiteilijoiden yhteisnäyttelystä tulee kiinnostava sillä jo valintaa
tehdessämme olimme näkevinämme eroja
traditioissa. Harmillista kuitenkin oli se, että
tanskalaisilta ehdotuksia tuli huomattavasti suomalaisia vähemmän ja tästä johtuen
myös näyttelyssä tulee olemaan 18 suomalaista taiteilijaa ja vain 10 tanskalaista taiteilijaa.
HALUAN onnitella Taiteilijat O ry:tä syntymäpäivänään! On hienoa että seura aktiivisesti toimii tuodakseen näkyviin taiteilijoidensa teoksia vuoropuhelussa tanskalaisten
taiteilijasisarten kanssa. Olen varma että
näyttely sekä Suomessa että Tanskassa tulee herättämään kiinnostusta ja ihastusta
tuoreudellaan, taidokkuudellaan ja elämyksellisyydellään!

seemed to be evident already during the
selection process. Sadly, there were noticeably less Danish work proposals than Finnish, and thus there are 18 Finnish and only
10 Danish artists in the exhibition.
I WANT to congratulate the Artists O on
their birthday! It is wonderful that the society is actively working in bringing their
works forward in dialogue with their Danish counterparts. I am sure that this exhibition will arouse interests and admiration
both in Finland and Denmark for its freshness, finesse and phenomenality!

Raakel Kuukka
TaM, valokuvataiteilija
MFA, photographic artist
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RAUHATTOMUUDEN JA
LEVOLLISUUDEN VÄLILLÄ
Between unrest and rest

’KAIKKI on poliittista’ oli yksi vuoden 1968
opiskelijavallankumouksen iskulauseista.
Tätä näyttelyä valittaessa/juryttäessäni kysyin itseltäni onko tämä näkemys tullut taas
ajankohtaiseksi. Monien lähetettyjen teosten taustalla olivat poliittiset ja sosiaaliset
kysymykset ja niiden muassa aiheita perinteisen politiikan ulkopuolelta: lapsuus, yksinäisyys ja elämä kodin seinien sisällä. Ei ole
yllättävää, että päivänpolttava aihe kuten
maahanmuutto on hyvin edustettuna. Kuten taiteessa usein, kyse on enemmänkin
kysymysten esittämisestä ja asioiden esiintuomisesta, kuin vastauksien antamisesta
ja ratkaisujen osoittamisesta. Inhon sijaan
asenteita kuvaavat empatia ja myötätunto.
Motiivin lisäksi materiaalit ja valmistustekniikka ovat merkityksellisiä viestin välittäjiä:
epämuodostumat ja murtumat keramiikan
pinnassa ovat metaforia epätäydellisyydelle
ja heikkouksille; tekstiilit symboloivat suojaa ja lämpöä ja tekniikat kuten virkkaus
ja neulonta viittaavat naisten osallisuuteen
kulttuurihistoriassa.
Useat teokset todistavat uskoaan aikaa
vievään, toistoja vaativaan tarkkuustyöhön, joka tänä päivänä voi toimia myös
poliittisena kannanottona. Ranskalainen
runoilija Paul Valéry esitti jo yli vuosisata
sitten, että moderni ihminen työskentelee
vain sen kanssa minkä voi tehdä nopeammin. Jo silloin oli mahdollista todeta, että
kärsivällisyyttä, huolellisuutta ja kovaa työtä vaativat tehtävät asteittain vähenevät ja
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‘EVERYTHING is politics’ was one of the key
slogans of the youth revolution in 1968.
When adjudicating this exhibition, I asked
myself if this insight has gained new topicality. Issues of a political and social nature
underlay many of the works sent in, and
among them were subjects that are often
kept outside traditional politics: childhood,
loneliness, and life as it is conducted within
the home’s four walls. It is hardly surprising
that a red-hot subject as migration is also
represented. As is so often the case in art,
it is more a matter of posing questions and
making visible than of giving answers and
pointing to solutions. Attitudes are characterised by empathy and compassion rather
than aversion. It is not only the motif that
conveys the message. Materials and techniques are in themselves bearers of meaning: Deformed shapes or cracks in the ceramic surfaces become metaphors for the
imperfect and vulnerable; while the textiles
can symbolise both shielding and warmth,
and techniques such as crochet and knitting point to women’s contribution to cultural history.
Many works bear witness to time-consuming, repetitive precision work, and today that can also serve as a political statement. Modern man only works with what
can be done faster, the French poet Paul
Valéry claimed over a century ago. Already
then he was able to state that things which
called for patience, diligence and hard

KUVA – PHOTO: SOILA HÄNNINEN

Kuten taiteessa usein,
kyse on enemmänkin
kysymysten esittämisestä
ja asioiden esiintuomisesta,
kuin vastauksien
antamisesta ja ratkaisujen
osoittamisesta.

As is so often the
case in art, it is more
a matter of posing
questions and making
visible than of giving
answers and pointing
to solutions.
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häviävät. Sen myötä nautinto työstä ja työn
luonnollinen rytmi katoavat, sillä käsitöiden
itseään toistava luonne ei ole verrattavissa
mekaaniseen liukuhihnatyöskentelyyn teollisessa tuotantolinjastossa. Asioiden tekeminen vaatii aikaa, on siten yksi näyttelyn
arvokkaista huomioista.
Kuten näyttelyn kaksikielinen nimi
Olo – Mærkbart osoittaa, se koostuu teoksista kahdesta eri maasta. Teosten määrä
on liian pieni tehdäkseen yleisiä johtopäätöksiä, mutta yleisesti suomalaiset teokset
ovat ilmaisevampia, kerronnallisempia ja
figuratiivisempiä kuin tanskalaiset teokset.
Olo – Mærkbart levittäytyy teosten, joissa
käsintehty toteutus on merkittävä ominaisuus lisäksi toiminnallisten ja käsitteellisten
teosten väliseen jännitteeseen. Näyttely
tarjoaa teoksia, jotka pyrkivät herättelemään ja järkyttämään, mutta myös levollisuutta ja kauneutta.

Jorunn Veiteberg
FT taidehistorioitsija (Tanska/Norja)
PhD, Art historian (Denmark/Norway)
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work to make would gradually disappear.
And with it much of the pleasure in working also disappeared, and the feeling of an
organic rhythm. For the repetitive nature of
craft-based work cannot be compared with
the mechanical operations that take place
at the conveyor belt of the industrial production line. Making things takes time thus
becomes one of the many values that the
exhibition calls on us to make a note of.
As the dual-language title indicates,
the exhibition Olo – 
Mærkbart, comprises works from two countries. The amount
of art objects is too small to come to any
general conclusions, but the Finnish works
on average are more expressive, narrative and figurative than the Danish ones.
Olo – Mærkbart thus unfolds itself in the
tension between active or conceptual art
works and works in which the crafted execution is an important quality. The exhibition offers works that seek to disturb and
wake us up as well as works that offer tranquillity and beauty.

ANNETTE DAM
UUDELLEENMERKITYS – RESIGNIFICATION
2015
Hapetettu hopea, makeanveden helmet, hartsi, milliput-epoksiitti. Eri tekniikat.
Oxidized silver, freshwater pearls, resin, milliput. Various techniques.
35 x 16 x 3 cm
KUVA – PHOTO: ANNETTE DAM
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KUVA – PHOTO: OLLI VARIS

Maiju Ahlgrén
1965
Espoo, Suomi – Finland
www.maijuahlgren.net

Syksyllä 2015 Suomeen saapui ennätysmäärä
pakolaisia sodan jaloista. Pakolaistulva herätti
minussa suurta avuttomuutta. Ahdistusta lisäsi
julkinen puhe ja some-kirjoittelut, jotka olivat
avoimen rasistisia tulijoita kohtaan. Ei empatian
häivääkään. Lamaannuksen estämiseksi aloin
toimia ja tehdä lapasia pienille pakolaisille. Mielikuvassani Turkista meren yli Kreikkaan selvinneille voisi ojentaa lämpimät lapaset. Lapasissa
on pienet nauhat, joihin on kudottu itäisen- ja
läntisen pakolaisreitin maiden tervehdyssanoja.
Ajatuksena on, että tulijat pääsevät moikkaamalla sisään uusiin yhteisöihin. Lapaset toimitetaan pakolaisleirillä jaettavaksi. Teoksen ytimenä on enemmän toiminta kuin lapaset esineenä.
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In the autumn of 2015 a record number of ref
ugees escaping war arrived in Finland. The ref
ugee influx aroused great helplessness in me.
My anxiety was increased by public discourse
and social media scribblings, which were open
ly racist to the entrants. Not the slightest bit
of empathy. To prevent stagnation, I began to
act by making mittens for tiny refugees. In my
vision people surviving across the ocean from
Turkey to Greece would be handed a warm
pair of mittens. The mittens have small ribbons
with woven words of greetings of the countries
along the eastern and western refugee routes.
The idea is that newcomers can enter new
communities by greeting. The mittens are sent
to be delivered to a refugee camp. The essence
of the piece is rather the act than the mittens
as objects.

Lapasia lapsipakolaisille.
Mittens for Child refugees.

THIS IS MY FINLAND
2016
Suomen lampaan ja Kainuun harmaksen villa.
Osallistuminen, värjäys, virkkaus, valokuvaus.
Wool of Finnish lamb and Kainuu Harmas lamb.
Participation, dyeing, crocheting, photography.
50 kpl á 30 x 30 cm
KUVA – PHOTO: MAIJU AHLGRÉN © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: METTE KRISTINE LUND

Ane Fabricius Christiansen
1978
Kolding, Tanska – Denmark
www.anefabricius.com

Muotokuvien, installaatioiden, videon ja valokuvien parissa työskennellessä päämateriaalini
on savi. Työskentelen Koldingissa, Tanskassa ja
töitäni on ollut esillä niin Tanskassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi kuulun VERSUS keraamikkoryhmään.
Saven geologisia säännöllisyyksiä tutkiskellen hyödynnän sen kaiken potentiaalin ja
luontaiset ominaisuudet. Savi on luonnonlakien alainen materiaali. Kokeilemisen myötä sen
ominaisuudet kehittyvät ja hieno-säätyvät luomaan teoksia, joissa tasapainottelevat tarkoituksenmukaisuus ja sattumanvaraisuus. Tekoprosessi on sekä mahdollistava, että rajoittava
ja verrattavissa luontosimulaatioon tavallaan
kontrolloidussa geologiassa. Tuloksena on materiaalinen ilmaisu, jolla on erikoislaatuinen ja
aistillinen käsin kosketeltava ominaisuus.
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Working with sculpture, installation, video and
photography clay is my main material. Based in
Kolding, Denmark, I have exhibited in galler
ies and museums both in Denmark and abroad.
Furthermore I am member of the ceramic art
group VERSUS.
Through observation of the clay’s geologi
cal regularities, I exploit the potential of the
material and its inherent properties. Clay is
subject to the laws of nature, and by initiating
experiments the qualities of clay are developed
and fine-tuned to create works that balance
between the deliberately created and the acci
dental. The process of making is both enabling
and limiting, and can be compared to simula
tion of nature in a kind of controlled geology.
The effort results in a material expression with
a distinctive and sensuous tactility.

MUODONMUUTOKSET # 1–7
METAMORPHOSIS # 1–7
2015
Keramiikka. Kivitavara. Kokeellinen valu.
Ceramics. Stoneware. Experimental slip casting.
120 x 43 x 8 cm
KUVA – PHOTO: OLE AKHØJ

KUVA – PHOTO: ANNETTE DAM

Annette Dam
1972
Copenhagen, Tanska – Denmark
www.annettedam.dk

Teoksissani taiteellinen, käsitteellinen ja käsityö
kohtaavat, ja itse prosessi vaikuttaa aktiivisesti muotoiluun ja lopulliseen ilmaisuun. Koruni
on luotu aistillisessa ja kerronnallisessa universumissa vakavan ja huumorin kerrostumineen,
ihanteellisesti rakastavan ja kriittisen perspektiivin läpi harkittuina. Ideoiden ja konseptien
muuttaminen korujen kielelle kiehtoo minua –
ideoita löytyy, erottuu, häviää, muuttuu ja uudelleen muodostuu – ja uusi tarina ilmaantuu.
Työskentelymetodini sisältää paljon kysymyksiä itselleni ja tutkiskelevan toimintamallin läpi
päämääränä on keskustella ja kommunikoida
ympäröivän maailman kanssa. Tämän asetelman osat ovat projektista WHEN COMPLEXITY MOVED IN (Kun monimutkaisuus muutti
taloon). Se kehittyy havainnosta, että elämä ei
aina mene kuten oletetaan, että osat eivät aina
sovi yhteen ja elämä harvoin sopeutuu 5-vuotissuunnitelmaan.
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In my work, the artistic, the conceptual and
handcraft meet, with the process serving as
an active contributor to the design and fi
nal expression. My jewellery is created in a
sensual and narrative universe with layers of
both seriousness and humour, ideally consid
ered through a loving and critical perspective.
Transforming thoughts and concepts into the
language of jewellery fascinates me – ideas get
discovered, sorted, disposed of, turned around,
recomposed – and a new story emerges. My
work method contains a lot of questions to my
self and through an investigative practice the
goal is to discuss and communicate with the
world around me. The pieces in this application
are from a project called WHEN COMPLEXITY
MOVED IN. It evolves around the perception
that life does not go as expected, that pieces do
not always fit together and life rarely adapts to
the 5-year plan.

TUMMIEN SÄVYJEN SYLEILY
EMBRACING DARK NUANCES
2015
Hapetettu hopea, London blue -topaasi,
hartsi, kuminauha. Eri tekniikat.
Oxidized silver, London blue topaz, resin,
elastic band. Various techniques.
35 x 13 x 2 cm

SOKERIKUORRUTETTU #1
SUGAR COATED, #1
2015
Hapetettu hopea, hartsi, epoksi, synteettisiä jalokiviä. Eri tekniikat.
Oxidized silver, resin, epoxy, syn. Gemstones. Various techniques.
14 x 8 x 3 cm
KUVAT – PHOTOS: ANNETTE DAM

KUVA – PHOTO: ILJA DONNER

Ariadna Donner
1946
Iivantiira, Kuhmo, Suomi – Finland
media.znak.fi/user/ariadna/

Surunauha
22.7.2011 ravisteli Norjaa hirveä joukkosurma.
Terroristi tappoi 69 nuorta ihmistä Utøyan saarella. Olin juuri aloittanut uuden kuvakudoksen
pystypuissa. Purin alun ja aloitin Surunauhan
kutomisen murhenäytelmästä. Seuraava vuosi
oli murhevuosi. Äitini, mieheni veli ja moni läheinen ystävä poistuivat tästä maailmasta. Kaiken tämän olen kutonut sisään Surunauhaan.
Naisen satulalaukku, löytynyt lähellä Aleppoa
Nuorena vastavalmistuneena taiteilijana kuului
ristipisto ja kirjonta työtapoihini. Minulla ei ollut
silloin vielä kangaspuita. Tänä vuonna innostuin
taas kirjomaan iltaisin kuunnellessani radiota tai
katsellessani televisiota. Olisi ollut mahdotonta
toteuttaa jokin muu aihe kuin Syyria, jonka kansa taistelee olemassaolostaan.
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Weaving Sorrow
On 22 July 2011, Norway was shaken by a
horrifying act of terror. A man killed 69 young
people on the island of Utøya. Having just
started weaving a new tapestry on my loom,
I interrupted the work and restarted depicting
the tragedy with Weaving Sorrow. Next year
was indeed full of sorrow. My mother, the
brother of my husband and many close friends
passed away. All of that sorrow I have woven
into this tapestry.
Woman’s saddle bag, found near Aleppo
Stitches and needle work were essential tech
niques when I started as a young textile artist.
By that time I didn’t even have a loom. This
year I renewed my interest in needle work
while listening to radio or watching TV in the
evenings. Syria, where the population is fight
ing for their existence, was the only possible
theme for me.

SURUNAUHA – WEAVING SORROW
2014
Villa, puuvilla, pellava. Kuvakudos pystypuissa.
Wool, cotton, linen, Tapestry haute-lisse.
222 x 197 x 0,5 cm
KUVA – PHOTO: ILKKA HIETALA © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: TAPANI HEIKKILÄ

Riitta Forsman
1959
Helsinki, Suomi – Finland
www.riittaforsman.fi

Käytän erilaisia tekniikoita ja materiaaleja.
Opettelen innokkaasti uusia tekniikoita ja työstän mielelläni ja käytännön sanelemana kierrätysmateriaaleja. Tekniikka ei ole itseisarvo vaan
väline saavuttaa toivottu lopputulos. Työkalupakkini on minulle rakas. Olen tehnyt kuvakudoksia, veistoksia, installaatioita, kollaaseja,
suunnitellut kitaravahvistimen ja paljon muuta.
Käytän usein hidasta tekniikkaa. Tuntuu hyvältä
tehdä mahdottomasta mahdollista. Tekemisen
fyysisyys on olennaista ja nautittavaa. Yhteiskunnallisuus, ympäristön tila, heikomman puolella oleminen ja huumori ovat minulle tärkeitä
asioita ja syy tehdä tätä työtä.
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I use a variety of techniques and materials. I’m
open to learning new techniques and using
recycled materials. The technique itself is not
an intrinsic value but a means to achieve the
desired outcome. My toolbox is dear to me. I
have made tapestries, sculptures, installations,
collages, and designed a guitar amplifier and
much more. I often use slow techniques. It
feels good to turn the impossible into possible.
It is essential and enjoyable for me to make
artworks by hand. Politics, state of the envi
ronment, empathy and humour are important
things for me, and the reason to do this work.

LEVÄMERI/ CYANOBACTERIUM
CYANOBACTERIUM

THE UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS ARTICLE 1

2015
Palapelin palat, vaneri.
Sekatekniikka.
Jigsawpuzzle pieces, plywood.
Mixed media.
122 x 163 x 5 cm

2016
Sametti, muliinilanka, viiriteline.
Käsinkirjailu, ompelu.
Velvet, mouline yarn, flagstand.
Hand embroidery, sewing.
46 x 13 x 8 cm
KUVAT – PHOTOS: RIITTA FORSMAN
© KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: INKA KAMULA

Leena Illukka
1962
Helsinki, Suomi – Finland
www.finnishdesigners.fi/portfolio/leena.illukka

Työskentelyni teemana on yleensä yksilön suhde yhteiskunnassa. Teokset ovat yleensä sarjallisia tarinoita ja niiden keskipisteessä on yksilö.
”Come and Go” muotokuvatossut rikkoo perinteisen maalaus-, piirustus-, veistos- ja valokuvamuotokuvan genren. Come and Go muotokuvatossuja on ollut useissa näyttelyissä Suomessa
ja Suomen Valtion kokoelmissa. Come and Go,
Muotokuvatossut: Muotokuvatossut ovat kasvoja. Teoksen muoto siirtää ajatuksen harhailemiseen, kohtaamiseen ja risteytymiseen toisten kanssa. Tarina alkaa askelten myötä maan
tasalta. Niitä on lukuisia, ei voi laskea, koska
jokainen on yksilö. Come and Go -teossarjassa yhdistyy hiljainen dialogi poissaolosta ja läsnäolosta, lapsuuteni, kotini, läheiset sekä aika.
Teossarja elää vaihtuvine kasvoineen. Työskentelyprosessi on avoin ja muuttuva. Sarjaa tehdessäni olen alkanut näkemään omaa elämääni
ja lopullisia hyvästejä ei ole vaan eron tuoma
tyhjyys nousee läsnäoloksi. Teoksen symbolisuus piilee läsnäolossa ja poissaolosta.
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The theme of my work is usually an individ
ual’s relationship with society. The works are
usually in different series of stories and their
focus is on the individual. Come and Go, Slip
pers of Portraits break the traditional painting,
drawing, sculpture and photography portrait
genre. Come and Go Portrait Slippers have
been displayed in several exhibitions in Finland
and some have been acquired to the Finnish
National art collections. Come and Go, Slip
pers of Portraits: Portrait Slippers are faces.
The work’s idea is in the form. This turns our
thoughts to wandering, meeting and crossing
with others. The story begins with steps on
the ground. They are numerous and they can’t
be counted because each one is an individual.
Come and Go -series combines the quiet dia
logue of absence and presence, my childhood,
my home, my loved ones and time. The series
lives with different faces and the work process
is on-going and changing. While embroidering
the portraits, I have started to see my own life.

TERVETULOA JA TERVEMENOA, Muotokuvatossut
COME AND GO -Portrait of slippers
2015
Lanka, villa. Ompelu, kirjonta.
Cotton yarn, wool. Sewing, embroidery.
30 x 160 x 10 cm
KUVAT – PHOTOS: LEENA ILLUKKA, INKA KAMULA © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: MATTI SALMI

Aino Kajaniemi
1955
Jyväskylä, Suomi – Finland
www.elisanet.fi/aino.kajaniemi

Tekstiilini ovat tapani ajatella. Haluan muuttaa
ihmettelyni konkreettiseksi siirtämällä asian itseni ulkopuolelle. Pidän piirtämisestä, elävistä
viivoista jotka rakentavat maailmaa. Jokaisen
teokseni takana on piirretty luonnos. Kudontani ei edusta perinteistä kuvakudosta. Kuvailisin sitä impressionistiseksi ilmaisuksi kuvakudos
tekniikassa. En välitä säännöistä vaan haluan
kutoa vapaasti ja nopeasti. Pidän erilaisista materiaaleista, karkeista ja hienoista, paksuista ja
ohuista ja vuoropuhelusta niiden välillä. Työskentelen usein sarjallisesti. Ei ole olemassa yhtä
totuutta, mahdollisuutta ja vastausta kysymyksiini. ”Millefleur” on kunnianosoitus vanhoille
kuvakudoksille. Olen nostanut teokseni pääosaan taustojen kukkapinnat.
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My textiles are my way of thinking. I want to
turn my objects of wonder into something con
crete, so that I could understand them. I like
to draw flexible, living lines. There is a sketch
behind all my works. My weaving is not tradi
tional tapestry weaving. I think that it can be
expressed as impressionism in tapestry. I don’t
know or care about rules but want to weave
freely and quickly. I like rough and smooth ma
terials, disagreement and discussion between
them. I like to work in series. It enables me to
research different sides of a theme. I find that
there is not only one truth, possibility or an
swer to my questions. “Millefleur” is a tribute
to old tapestries. In my work I’ve exposed the
flower surfaces from the background to the
front.

MILLEFLEUR
2016
Pellava, puuvilla, villa, juutti, viskoosi, akryyli. Kuvakudos.
Linen, cotton, wool, jute, viscose, acrylic. Tapestry.
171 x 159 x 1 cm
KUVA – PHOTO: AINO KAJANIEMI

KUVA – PHOTO: MALENE KASTALJE

Malene Kastalje
1968
Copenhagen, Tanska – Denmark
malenekastalje.blogspot.com

Olen löytöretkeilijä ympäristössäni. Uin loputtomiin kasvavalta tuntuvan pitkän merilevän
läpi läheisessä tummassa suolaisessa meressä.
Löydän syrjäisiä alueita, joihin haluan kadota.
Tunnen vetoa totaalisesta romahduksesta kumpuavaan rohkeaan voimaan. Siitä jälkeen jääneisiin vastenmielisiin, mutta myös kiehtoviin
ja puoleensavetäviin kuoriin ja jonkin uuden alkuun. Näistä käytännöllisistä ja mietiskelevistä
tutkimuksista on tullut tärkeä osa tapaani työskennellä ja ne heijastuvat tiettyihin teoksieni
valmistusmenetelmiin. Käytän useita eri materiaaleja, mutta olen työskennellyt jo jonkun aikaa
lähinnä silikonin kanssa. Minulle silikoni toimii
muovisena raakamateriaalina, jolla on orgaanisia kykyjä omaksua tunteita ja tarinoita. Kehitän
uusia tekniikoita manipuloidakseni erittäin kestävän silikonin lähes hajoamaan ja yhdistääkseni sen kaipausteni, halujeni sekä vikojeni ja pelkojeni kanssa.
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I am an explorer of my surroundings. Swim
ming through the seemingly ever growing long
seaweed in my nearby, dark, salty sea. Finding
remote areas, in which I like to get lost. I am
drawn to a courageous strength occurring from
a total collapse, and of the shells left behind,
repulsive but also alluring and desirable, and
the beginning of something new. These sensi
ble and contemplative investigations have be
come an important part of the way I work, and
are reflected in the particular processes of mak
ing my pieces. I use many different materials,
but have been working mainly with silicone for
a while now. To me the silicone functions as
a raw plastic material with organic abilities to
absorb feelings and stories. I develop new tech
niques in order to manipulate the very durable
silicone to sometimes almost disintegrate and
to make it connect with my longings and de
sires, my faults and fears.

”…Sumu tunkeutui kaikkiin rakoihin ja
peitti vartaloni nukkaan. Talo tärisi edelleen
eilisen rajun hyökkäyksen jäljiltä. Oli kun
kaikesta olisi tullut niin haurasta, että pelkkä
puhallus saisi sen murenemaan. Kauneuden
ja vastenmielisyyden yhtynyt tunne juurtui
lattiaan…”

KUKAAN EI TIENNYT MILLOIN SE TAPAHTUISI #1–3
NO ONE KNEW WHEN IT WOULD HAPPEN #1–3
2015
Silikoni, pigmentit. Valu, mallinnus.
Silicone, pigments. Casting, modelling.
10 x 7 x 6 cm, 9 x 7 x 6 cm, 8 x 8 x 6 cm
KUVAT – PHOTOS: MALENE KASTALJE

“…The mist penetrated every crack and
covered my body with pile. The house was
still trembling after the uncontrollable attack
the day before. It was as if everything had
become so fragile, that blowing would make
it crumble. The combined feeling of beautiful
and repulsive put down roots in the floor…”

KUVA – PHOTO: TIIA MATIKAINEN

Tytti Korin
1974
Helsinki, Suomi – Finland
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3501

Suhtautumiseni taiteen tekemiseen on hyvin tekijälähtöinen: taide on etuoikeutettu mahdollisuus päästä syventymään ja tutkimaan asioiden
eri puolia ja vivahteita, ja sitä kautta hahmottaa
ympäröivää todellisuutta. Taide mahdollistaa
sellaisten asioiden ilmaisun, joiden sanallistaminen olisi vaikeaa.
Teokseni viittaavat elettyyn elämään, joka
sisältää loputtomasti ristiriitaisuuksia, henkilökohtaisia draamoja ja henkisen kasvun hetkiä. Teosteni Varaosa ja Waiting lähtökohtana
on rakastumisen kokemus sekä siihen liittyvät
odotukset ja pettymykset. Itselleni luontainen
lähestymistapa on löytää aiheeseen absurdi tai
tragikoominen näkökulma. Tarkastelen aihetta
arjen esineistön kautta, koska tuttujen esineiden avulla teema on helpommin kohdattavissa.
Arkinen esineistö on kieli, jonka avulla jaan kokemuksen ja yksityinen muuttuu yleiseksi.
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My stance on art is based on the process of
making: art is a privileged opportunity to deep
en and explore the different aspects and nu
ances of things, to perceive the surrounding
reality. Art allows the expression of things that
are otherwise difficult to verbalize.
My works refer to the life lived, which in
cludes endless contradictions, personal dramas
and moments of intellectual growth. A starting
point for the works Spare part and Waiting is
the experience of falling in love and the expec
tations and disappointments related to it. For
me, the natural approach to the subject is to
find a tragicomic or an absurd point of view. I
examine the theme through everyday objects,
using familiar objects as a tool to access the
topic. Everyday objects are the language that
makes it possible to share the experience and
turn private to universal.

VARAOSA – SPARE PART
2015
Tekstiili, piirustus, matkalaukku.
Textil, drawing, suitcase.
40 x 51 x 52 cm
KUVA – PHOTO: JOHNNY KORKMAN © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: KAARINA KUUSISTO-LUKKARI

Kaarina Kuusisto-Lukkari
1956
Sotkamo, Suomi – Finland
www.kaarinakuusisto-lukkari.com

Olen keraamikko ja kuvataiteilija Kainuusta.
Asun ja työskentelen Sotkamossa Paakin kylällä
jo kolmatta vuosikymmentä. Haluan teoksillani
ottaa kantaa myös inhimillisiin ja ajankohtaisiin
asioihin. Ympäristöasiat, vanhusten unohtaminen ja alkoholin liikakäytön ympäristölleen aiheuttamien surujen kuvaaminen ovat aiheita,
joita olen käsitellyt töissäni. Naisiin kohdistuva
väkivalta sekä itsetuhoinen kansallinen luonteenpiirteemme ovat nekin mukana töitteni
aiheissa. Materiaaliksi kelpaa mikä vaan keramiikasta paperimassaan ja matonkuteista vanhoihin viinapulloihin.
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I am a ceramicist and artist from Kainuu. I
live and work in Sotkamo, in Kainuu region,
for the third decade. With my work I want to
take a stand on human and topical issues. En
vironmental issues, neglecting the elderly and
portraying the sorrows caused by excessive use
of alcohol, are issues that I have dealt with in
my work. Violence against women, along with
self-destructive national character traits, is also
included in the themes of my works. I like to
use all materials from ceramics to paper pulp,
old rugs or old liquor bottles in my art works.

Teos ottaa voimakkaasti
kantaa naisten kokemaan
väkivaltaan Suomessa.
The work takes a strong
stance towards violence
against women in Finland.

YLIKÄVELLYT – DOWNTRODDEN
2015
Keramiikkalaatat. Omat piirustukset siirretty
kopiokeramiikkatekniikalla.
Ceramic tile. Own drawings transferred with copying
ceramic technique to ceramic tile.
170 x 370 x 1 cm
KUVA – PHOTO: KAARINA KUUSISTO-LUKKARI © KUVASTO 2016

Anne Mette Larsen
1961
Silkeborg, Tanska – Denmark
www.annemettelarsen.dk

Yleisesti ottaen teokseni ovat läpeensä kietoutuneet tiettyihin faktoihin ja säännöllisyyksiin,
jotka nousevat tarpeesta, kysynnästä tai sattumuksista, useimmiten kaikkien muiden paitsi
minun itseni määritteleminä. Se antaa minulle
etäisyyttä teoksiin ja vastustuskykyä prosessissa, joka edistää materiaa. Tämä voi olla pohjapiirros, tieverkko, tieosuus, kokoelma pikkuautoja tai matemaattinen kaava. ”0, 1, 1, 2, 3,
5, 8… ” on myös kunnianosoitus tanskalaiselle
kuvanveistäjälle Hans Nicolaisen Jørgenille, jonka veistokset ovat kaikkea mitä minun kuvani
eivät ole: spatiaalisia, orgaanisia ja mustavalkoisia. Ne saavat minut miettimään matemaattisia
säännöllisyyksiä luonnossa ja kun katson Fibonaccin lukujonon visuaalista kuvausta, se kuvastaa omaa ruudullista universumiani… Teoksella on myös salainen nimi ”Kun Putin tuli ulos
kylmään” – mutta se on täysin toinen tarina…
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Taking it by and large, my work is thoroughly
bound up with specific facts and regularities
arising from necessity, from demand or by ac
cident, most of them defined by anybody but
me. This gives me distance to the works and
resistance in the process that forwards the mat
ter. This may be a ground plan, a road grid, sec
tion of a road, a collection of model cars, or a
mathematical formula. “0, 1, 1, 2, 3, 5, 8…”
is also a homage to the Danish sculptor, Hans
Jørgen Nicolaisen whose sculptures are every
thing that my pictures are not: they are spatial,
organic and black/white. They make me think
of mathematical regularities in nature, and
when I look at the visual representation of the
Fibonacci sequence, then it looks like my own
checked universe… The work also has a secret
title: “When Putin came out into the cold” –
but that is quite another story…

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…
2014
Paperi/silkki. Kilpikangas.
Paper/Silk. Double weave.
135 x 355 x 2 cm
KUVA – PHOTO: OLE AKHØJ

KUVA – PHOTO: AURA LATVA-SOMPPI

Riikka Latva-Somppi
1969
Helsinki, Suomi – Finland
www.latvasomppi.com

Teokset on toteutettu osana FORM FOLLOWS
FUN aCTION projektia (Haapakoski & LatvaSomppi) joka tähtää lisäämään ymmärrystä
materiaalin syväosaamisen ja tekemisen prosessin merkityksestä taide- / muotoiluprosessissa. Projektin materiaaliksi valikoitui posliini,
sillä se maksimoi materiaalin tuomat haasteet
ja epäonnistumisten kautta saavutetut yllätykset. Metodeina olen käyttänyt heittäytymistä ja
prosessista haltioitumista. Kahteenkymmeneenkolmeen vuoteen en ollut koskenut saveen, ja
kun lopulta istuin dreijan ääreen tämän savi minulle antoi.
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The series has been made for project FORM
FOLLOWS FUN aCTION (Haapakoski & Lat
va-Somppi) which aims to increase deep un
derstanding of materials and the significance
of hand-making in art-/ and design processes.
Porcelain was selected as the used material for
its potential difficulties and failures which in
turn often generate surprising outcome. My
methods include giving in to, and being blown
away by the process. I hadn’t touched clay for
23 years and when I finally was back behind
the potter’s wheel, this is what it gave me.

SARJA POSLIINIOBJEKTEJA SEINÄLLÄ II
PORCELAIN OBJECTS ON THE WALL II
2015–2016
Dreijattu ja käsin manipuloitu posliini.
Porcelain. Thrown and manipulated by hand.
KUVAT – PHOTOS: RIIKKA LATVA-SOMPPI, MERVI HAAPAKOSKI © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: BENT MANN

Majken Mann & Nynne Færch
1972
Copenhagen, Tanska – Denmark
www.majkenmann.com
www.nynnefaerch.com

ME työskentelemme pääasiassa huopien ja viiltosuojattujen tekstiilien kanssa. Teos perustuu
tekstiilisuunnittelun perinteisiin menettelytapoihin sekä kokeiluihin tekniikan ja materiaalin
kanssa kehittäen vaiherikkaan yhteyden tarkoituksen ja koristelun välillä. Inspiroiduimme
vanhasta ryijymattojen kudonnassa käytetystä
tekniikasta, jossa kudotaan pidempää nukkaa
esikudotulle pohjalle. Olemme kierrättäneet
tekniikan ja yhdistäneet sen huonekalujen verhoiluun.
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WE work mainly with felt and cut-resistant
materials. Our work is based on the traditional
methodical approaches of textile design and
experimentations with technique and materi
al to develop an eventful connection between
function and decoration. We are inspired by
the old Rya technique, which is an old tech
nique of preparing Rya carpets by sewing a
longer pile on a pre-woven base. We have re
cycled the technique and combined it with a
technique in the upholstery of the furniture.

RYIJY – RUG
2016
Huopa, vaahterapuu. Ryijy- ja CNC-laserleikkaustekniikat.
Woolfelt and maple tree. Rya weaving and CNC laser cut.
75 x 75 x 30 cm
RYIJY TUOLI – RUG CHAIR
2016
Huopa, vaahterapuu. Ryijy- ja CNC-laserleikkaustekniikat.
Woolfelt and maple tree. Rya weaving and CNC laser cut.
75 x 75 x 45 cm
KUVAT – PHOTOS: OLE ARKHØJ

KUVA – PHOTO: PASI MÄLKIÄ

Tiia Matikainen
1975
Helsinki, Suomi – Finland
www.tiiamatikainen.com

Teokseni Järistys ja Murtunut kuuluvat Arvottomat -veistossarjaan, joka käsittelee toiseutta,
eriarvoisuutta ja ulkopuolisuuden kokemusta. Veistossarjan kankaan alle huputetut keramiikkahahmot ripustuvat seinälle trofeiden eli
metsästysmuistojen tapaan. Raunioituneet ja
sortuneet hahmot kuvaavat ajan väistämätöntä kulua, sekä muistojen ja mielen hajoamista.
Keramiikka näennäisesti kovana mutta hauraana materiaalina tuo veistoshahmoihini sanomaa vahvistavan materiaalisen ulottuvuuden.
Teosteni taustalla vaikuttavat aina oma kokemusmaailma, mielentilat ja ympäröivän todellisuuden havainnoiminen. Kuvaan teoksissani
ihmisyyttä, etenkin elämän laitapuolta. Minua
kiehtoo ihmiselämän absurdius, ihmisluonto
kaikenlaisine vääristymineen – mutta myös ajatus armollisuudesta. Tuottaako armoton aikamme liikaa raunioita?
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My artworks The Quake and The Cracked are
part of sculpture series called The Worthless.
The works deal with otherness, inequality and
the experience of externality. Hooded human
figures are hung on the wall like trophies, hunt
ed animals. Ruined and partly collapsed ceram
ic sculptures refer to time and inevitable deg
radation of the memories and mind. Ceramics
as seemingly hard but fragile material brings
in material dimension which supports these
subjects. Personal experiences, emotions, and
the observation of surrounding reality always
have an impact on the works. My works depict
humanity, especially life on the sidelines. I am
fascinated by the absurdity of human life, hu
man nature with its distortions – but also the
idea of mercy. Does our merciless time create
too many ruins?

MURTUNUT – THE CRACKED
2015
Keramiikka. Käsinrakennus ja apumuotit
Ceramic. Constructed by hands, molds.
65 x 40 x 25 cm
KUVAT – PHOTOS: PASI MÄLKIÄ © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: JUKKA AHOLA

Saana Murtti
1974
Helsinki, Suomi – Finland
www.saanamurtti.com

Taiteellisessa työskentelyssäni yhdistyy kuvanveiston ja keramiikkataiteen vaikutteet.
Teossarjassani tarkastelen kaksijakoisen vuorovaikutuksen käsitettä, jossa esineellistävä
ja dialogisesti suuntautunut asennoituminen
rakentaa suhdetta ympäröivään maailmaan.
Tarkastelen aihetta omien kokemusten ja teoreettisten vaikutteiden näkökulmista. Martin
Buberin (1878–1965) ajatteluun viitaten esineellistävä ja kategorisoiva taipumus suhteessa toiseen ihmiseen ja kohdattuun maailmaan
luo välimatkaa ja etäisyyttä. Dialoginen suuntautuminen, jossa toista ei määritellä omista
lähtökohdista vaan kohdataan oman määrittelykyvyn ylittävänä, itselle tuntemattomana, rakentaa kohtaamisen mahdollisuutta. Teossarjan
aiheet liittyvät poissaolon ja läsnäolon välisen
muutoksen kuvaamiseen, joka on tuonut mukanaan myös katoamisen teeman. Teoksissani
kuvaan ihmisen sisäistä kokemusmaailmaa ulkoisten elementtien kuten kenkien ja vaatteita
muistuttavien ’savisten kankaiden’ kautta.
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I work in the field of art ceramic and sculpture.
My perspective to working is based on personal
experience and theoretical sources. The key is
that I have discovered a phenomenological tra
dition that is close to my own way of thinking.
Series Disappearances reflects the interpreta
tion of how interaction forms through altera
tion of dual communication, objectifying and
dialogical approach. In reference to Martin Bu
ber’s (1878–1965) thinking, a tendency to ob
jectify and categorize in a relationship with the
surrounding world creates distance. A dialogi
cal approach, where the environment is not de
fined from one’s own perspective, but instead
is faced as something that cannot be defined,
something that is fundamentally unknown,
builds the possibility for an encounter. The
themes of these sculptures are related to de
picting the change between the formation, ab
sence and presence of interaction, which also
has introduced the theme of disappearance.

SARJASTA KATOAMISIA – SERIE DISAPPEARANCES
2012
Keramiikka. Käsinrakentaminen ja valaminen
Ceramic. Casted and constructed by hands.
5 x 5 – 50 x 32 cm
KUVA – PHOTO: JOHNNY KORKMAN © KUVASTO 2016

Jette Nevers
1943
Langeland, Tanska – Denmark

Olen työskennellyt kutomistekniikoiden parissa useiden vuosien ajan. Olen tehnyt useita
teoksia niin kirkkoihin kuin toimistoihinkin. Pidän myös uusien materiaalien kanssa kokeiluista. Värjäämisestä ja loimien painokuvioinnista.
Nautin yksinkertaisten ja puhtaiden teoksien
tekemisestä.

74

I have been working with different weaving
technics for years. I have made several artworks
for churches as well as offices. I also like to ex
periment with materials. Dying and printing on
the warp. I enjoy creating very clean and sim
ple works.

SYVYYDET II – DEEPS II
2014
Paperi/puu, lanka.
Paper/wood yarn.
115 x 115 cm

KUVA – PHOTO: PERTTI NISONEN

Nina Nisonen
1956
Helsinki, Suomi – Finland
www.finnishdesigners.fi/portfolio/nina.nisonen

Viime aikoina olen työskennellyt monella tavalla kirjoitusteeman parissa. Olen etsinyt uusia ja yllättäviä muotoja ja merkkejä, jotka ovat
muuttuneet taiteen tekemiseni aakkosiksi, erityisesti ihmisen kehon liikkeet, rytmi ja tanssillisuus ovat innoittaneet minua. Käytän teoksissani monipuolisesti tekstiiliä, erilaisia kuituja ja
paperia. Materiaali itsessään sisältää merkityksiä ja tunteita sekä ohjaa teoksen syntyä ja toteutustekniikan valintaa. Tekniikalla sinänsä ei
ole merkitystä, se on vain keino välittää ajatus.
”Kadonneet käsikirjoitukset” syntyi alun perin
Lappeenrannassa järjestettyyn 5000m2 taidetapahtumaan. Työskennellessäni ajattelin, että
haluaisin käyttää teoksen materiaalia prosessinomaisesti uusissa yhteyksissä ja nyt se on mahdollista Kouvolan taidemuseossa.
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Lately I have been working in many ways with
the theme of writing. I have been searching for
new and surprising forms that have become
the alphabet of my art. Especially the move
ments of human body, rhythm and dance have
inspired me. I have been working with differ
ent kinds of textile materials and paper. The
material carries meanings and emotions which
have a strong influence to the final work. The
technique itself is not important, just a means
to convey the idea. The Lost Manuscripts was
originally created for the 5000m2 art event in
Lappeenranta this year. While working there I
thought that it would be interesting to contin
ue the process by using the very same mate
rial in other exhibition contexts and now that
is possible in Kouvola Art Museum.

KADONNEET KÄSIKIRJOITUKSET
LOST MANUSCRIPTS
2016
Hylätyistä kirjoista purettu paperi, puu- ja
metallituet. Paperin kostutus, rypistys ja kovetus.
Paper from abandoned books, wood and metal
braces, molding paper by wetting, crumpling
and hardening it.
29 x 228 x 560 cm
KUVA – PHOTO: PERTTI NISONEN

Kadonneet käsikirjoitukset on syntynyt Lappeenrannan
purettavassa kaupunginteatterissa järjestettyyn 5000m2
taidetapahtumaan. Teos sijoittui teatterin lämpiöön
vastapäätä kaupungin pääkirjastoa.

The Lost Manuscripts was created for the 5000m2 art
event at the Lappeenranta city theatre which was to be
demolished. The work was placed in the theatre lobby
opposite the Lappeenranta city library.

KUVA – PHOTO: TEEMU VIRTANEN

Ulla Pohjola
1963
Tampere, Suomi – Finland
www.ullapohjola.fi

Teoksissani ja niiden aiheissa voi kokea kaiken,
mitä ihminen kantaa mukanaan tiedostaen ja
tiedostamatta. Käsittelen töissäni ihmisenä olemisen mysteeriä ja näkymättömän selittämätöntä läsnäoloa. Henkilökohtainen työskentelytapa tuo yksityiset tunteet ja kuvamaailman
yhteiseksi kokemukseksi. Välitön kosketus materiaaleihin, läsnäolo ja hiljentyminen ovat minulle tärkeitä. Luon teoksissani kokonaisuuksia
hyödyntäen erilaisia tekstiili- ja maalaustekniikoita sekä luonnosta että kirpputoreilta löytämiäni esineitä.

78

My works and themes allow you to experience
all that man carries with himself, conscious
ly or unconsciously. I deal with the mysteries
of being a human being and the inexplicable
presence of the invisible. My intimate way of
working brings private emotions and personal
pictorial vocabulary into the realms of collec
tive experience. The immediate touch with ma
terials, the presence and the quiet absorption
into the work process are important to me. In
my works I create ensembles using various tex
tile and painting techniques as well as objects
found in nature and flea markets.

VESI – WATER
2013
Silkkilangat, helmet, tervattu kauhanpesä.
Käsinkirjonta, sekatekniikat.
Silk thread, beads, ladlebottom-technique with tar.
Hand embroidery, mixed-techniques.
9,3 x 7,2 x 1,5 cm
KUVA – PHOTO: JOUKO JÄRVINEN © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: LASSE LECKLIN

Inni Pärnänen
1971
Helsinki, Suomi – Finland
www.inni.fi

Työskentelyni perustuu usein rakenteisiin, joissa toisiinsa nivoutuvat kappaleet muodostavat
kokonaisuuden. Tutkin pinottavuutta, nivoutuvuutta ja rakenteiden lujuutta ja toiminnallisuutta. Minua kiinnostaa se mitä tapahtuu kun
työn materiaalia tai sen mittakaavaa muutetaan. Materiaalivalinnat voivat olla sattumanvaraisia, mutta olennaista on, miten nämä valinnat palvelevat työn muotoa ja sisältöä. Työ
etenee materiaalinkäytön myötä ja toteutuksen
kannalta tärkeä väline on myös käsityö.
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My work is often based on structures where in
tertwining pieces form an entity. I study the in
tegral qualities, stack ability, intertwining and
strength and functionality of structures. One of
the interesting and essential discoveries is that
what happens when the material or the scale of
the work is changed. The choices of materials
can be random, but the most important ele
ment is how these choices serve the shape and
expression of my work. The use of the material
guides the process, and feeling one’s way for
ward by hand is important.

NUDE I
2016
Parkkinahka, maali, hopea, magneetti.
Tan leather, paint, Silver, magnet.
1,5 x 20 x 20 cm
KUVA – PHOTO: INNI PÄRNÄNEN © KUVASTO 2016

Luonnonmukaisuus, muodon yksinkertaisuus ja
johdonmukaisuus, jolla osat liittyvät toisiinsa
rakenteessa, on ollut työn innoittaja.
The work’s inspiration has been naturalness,
the simplicity of form and the consistency with
which the parts intertwine in the structure.

KUVA – PHOTO: ADAM HULT

Ulrike Ramin
1978
Copenhagen, Tanska – Denmark
www.ulrikeramin.com

Ulrike Raminille nautinto korunvalmistuksessa
on antaa ideoille muoto ja antaa käsien tehdä
työ. Kööpenhaminassa työskentelevä kultaseppä antaa teostensa kehittyä pääasiassa valmistusprosessissa. Sen vaikutus syntyy ihmisen
vuorovaikutuksesta materiaalin kanssa. Esilläolevista kolmesta sormuksesta: Kiinnostus veistoksellisiin muotoihin ja materiaalien yksilölliset
ominaisuudet ovat teosteni liikkeelle paneva
voima. Kuten kuvanveistäjä, olen muovannut
ja veistänyt antaen materiaalin voiman ja ominaisuuden osoittaa tien.
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Ulrike Ramin’s pleasure in making jewellery is
to give a form to ideas and let the hands do the
work. The goldsmith working in Copenhagen
mainly develops her pieces during the workprocess. It’s the interaction of man and mate
rial that unfolds its impact. About the 3 rings:
“The fascination with sculptural forms and the
individual characteristics of the materials is
the driving force in my work. Like a sculptor,
I have been modelling and carving: letting the
strength and character of the material indicate
the way.”

SORMUS #4 – RING #4

SORMUS #5 – RING #5

SORMUS #6 – RING #6

2015
Saksanpähkinä.
Walnut.
50 x 40 x 5,0 mm

2015
Kirsikkapuu.
Cherry wood.
60,5 x 30 x 10 mm

2015
Punapanrosa.
Pink ivory.
40 x 20 x 10 mm
KUVAT – PHOTOS: MURIEL DE SEZE

KUVA – PHOTO: TUIJA KAUKOVIRTA

Elina Salonen
1982
Hämeenlinna, Suomi – Finland
www.elinasalonen.com

Kuvaan töissäni ympärilläni tapahtuvia asioita.
Havainnoin pieniä yksityiskohtia, mutta samalla yritän hahmottaa suurempaa kokonaisuutta.
Uudet teokseni muodostuvat useammista osista. Työstän sarjoja, joissa kaikki osat ovat yksilöitä, mutta vasta isompana ryhmänä ne muodostavat varsinaisen teoksen. Koen itseni ennen
kaikkea tekijäksi. Materiaalia muokatessa työstän aihetta, joka sai minut aloittamaan työn.
Työn toteutus on omaan tekemiseen sulkeutumista, tutkiskelua ja etsimistä. Haluan tehdä näkyväksi jotain mitä en ole vielä itsekään nähnyt.
Käsittelen asioita antamalla niille muodon.
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I use my works to depict the world around me,
taking notice of its minutiae while trying to
understand the bigger picture. My latest works
include several parts – I work on a series of in
dependent pieces that only as a group make up
the actual artwork. I identify myself first and
foremost as a maker. While working the ma
terial, I work on the subject behind the piece.
The execution of an artwork means withdraw
ing into one’s own world of making, studying
and exploring. I want to visualize something
that even I haven’t seen yet. I process things by
giving them forms.

OLOTILA – STATE OF AFFAIRS
2016
Lasi. Uunivalu ja kylmätyöstö.
Kiln cast and cold worked glass
Ø 9 cm, kork 3 cm
KUVA – PHOTO: ELINA SALONEN

Helene Søs Schjødts
1980
Copenhagen, Tanska – Denmark
www.helenesoesschjoedts.dk

Open Space / Avoin Tila on valmistettu ohuista, litteistä posliinisavilevyistä. Painan niihin
kuviointeja silkkipainotekniikalla. Taivutan
kappaleet muotoon juuri kun ne ovat sopivan
pehmeitä. Pienet osat yhdessä muodostavat
isomman rakennelman. Tahdon leikkiä katsojan
havaintojen ja illuusioiden kanssa muodostaen
muotoja, rakenteita ja kuvioita, jotka vangitsevat katseen ja mielen.
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The object Open Space is made of thin flat
pieces of porcelain clay. I print patterns from
a silk screen on them. I bend the pieces into
shapes just when they are soft and dry enough.
The small shapes make up a larger piece to
gether. I wish to play with the viewer’s percep
tion and illusion by making shapes, structures
and patterns that captures the eye and mind.

AVOIN TILA – OPEN SPACE
2015
Posliini. Silkkipaino, levytekniikka.
Porcelain. Silkprint, slab-built.
35 x 35 cm
KUVA – PHOTO: TORBEN VILLUMSEN

KUVA – PHOTO: NANNA BREINBJERG

Kirsten Schou-Jørgensen
1965
Aarhus, Tanska – Denmark
www.klokkestreng.dk

Visioni on elvyttää perinteinen pohjoismaalainen koriste – kellonnuora (palvelusväen kutsukellon naru) – tämän päivän tekstiilikoristeeksi.
Alun alkaen kellonnuoraa käytettiin talon kommunikointitarkoitukseen. Vetämällä pitkää ja
ohutta kirjomusta isäntä pystyi kutsumaan palvelusväkeä. Myöhemmin sitä käytettiin koristelutarkoitukseen. Muotoiluni viestii modernia
maailmaa ja olen käyttänyt uusia materiaaleja
ja tekniikoita luodakseni päivitetyn ilmeen. Kellonnuoran kanssa työskentely on mielenkiintoista siihen liittyvän historian takia. Monilla on
siihen liittyviä muistoja. Isoäitini opetti minulle
kirjailua. Aikana jolloin naisten ei odotettu ottavan kantaa politiikkaan vaan tekevän neulontatöistä sen sijaan, ompelu oli aina ollut hänelle
keino ilmaista itseään. Olen pohtinut vastaavanlaista viestintää kirjomuksista filosofiseen
kommentointiin kuvin ja sanoin, mutta omissa
töissäni haluan olla uskollinen perinteiselle kellonnuoralle.
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My vision is to revive a traditional Nordic dec
oration – the bell pull – into a textile decora
tion of today. Originally the bell pull was used
for communicating in the house. By pulling the
long and narrow piece of embroidery the mas
ter could call the servant. Later on it was used
solely for decoration purposes. My designs
communicate the modern world and I have
used new materials and techniques to make an
up-to-date look. It is interesting working with
the bell pull as an art object because of its em
bedded history. Many people have memories
connected to it. My grandmother taught me
embroidery. To her sewing had been a way to
express herself, at a time when women were
not expected to comment on political mat
ters but to do their needlework instead. I have
thought about that sort of communication from
neat embroidery to philosophical comments in
pictures and words but in my designs I wish to
be faithful to the old bell pull.

TUOLIT – STOLE
(Chairs)
2012
Digitaalinen printti polyesterikankaalle.
Polyester textile. Digital print.
102 x 21 x 0,5 cm

VUOROPUHELU – KOMMUNIKATION
(Communication)
2015
Digitaalinen printti polyesterikankaalle.
Polyester textile. Digital print.
102 x 21 x 0,5 cm
KUVAT – PHOTOS: KIRSTEN SCHOU-JØRGENSEN

KUVA – PHOTO: ULLA SINKKONEN

Ulla Sinkkonen
1958
Kouvola, Suomi – Finland
www.finnishdesigners.fi/portfolio/ulla.sinkkonen

Työskentelen pääasiallisesti materiaaleilla, jotka
ovat tyypillisiä tekstiilitaiteessa. Materiaalit joilla
on jo menneisyys kokevat uuden mahdollisuuden minun teoksissani. Lajitteleminen, pienet
lisäykset, ompelu ja yhdisteleminen saavat aikaan metamorfoosin kirpputorien arkisissa esineissä.
Kysymykset: missä ja miten elämme tällä
maapallolla, ovat askarruttaneet minua työskentelyni aikana. Eletyn elämän läsnäolo, teoksessa ”Eräänä päivänä ymmärsin” ilmentää ihmisen sisäisen kehityksen kulkua. Molemmat
teokset ottavat kantaa tämän hetkisille maailman tapahtumille.
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I work mainly with materials that are typical
to textile art. Materials with previous history
experience a new opportunity in my works.
Sorting, tiny additions to details, sewing and
combining create a small metamorphosis on
flea markets’ everyday objects.
Questions: where and how we live on this
planet, have fascinated me while working.
The presence of lived life, in my work “Eräänä
päivänä ymmärsin” (translated “One day I
realized,”) expresses the journey of human’s
inner development. Both of the works take a
stand on current events in the world.

ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ YMMÄRSIN – ONE DAY I REALIZED
2016
Silkkilanka, lasipullo. Sekatekniikka, virkkaus.
Silk thread, glass bottle. Mixed media, crocheting.
35 x 32 x 14 cm
KUVAT – PHOTOS: MATTI SINKKONEN © KUVASTO 2016

KUVA – PHOTO: JOHANNA SUONPÄÄ

Johanna Suonpää
1969
Helsinki, Suomi – Finland
www.johannasuonpaa.com

Käsin tekemisen kautta työskentelyni on hidasta ja kokeilevaa. Toisaalta spontaanit mielen liikkeet ja kuvittelu vievät työskentelyä suuntiin,
jonne pelkkä analyyttinen havainnointi ei yltäisi. Tapahtuman ja visuaalisen leikin kautta syntyvät teokset ovat osa sitä fyysistä ympäristöä
jossa elän. Ne ovat itselleni tavallaan määrittelemättömiä ja tulkinnoille avoimia elementtejä ja
symboleja, joiden tarinat liikkuvat ja elävät. Tarkastelun kohteita ovat mm. ihmisenä oleminen,
tilat, tai kokemus nähdystä ja koetusta yleensä. Osassa teoksissa korostuvat käytettävän
materiaalin merkitykset ja niiden ominaisuudet
muita enemmän. Osa teoksista pohjautuu taas
enemmän muotojen, värien tai viivojen rytmiin
ja tasapainoiluun. Muoto muuttuu materiaaliksi, väri ja rytmi sisällöksi. Merkityksellistä ovat
myös ne materiaaliin pohjautuvan muotokielen
tutkielmat ja tulkinnat, jotka havainnollistavat
mm. valon merkitystä erilaisissa rakenteissa.
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Working with my hands, the process is slow
and experimental. However, spontaneous
thoughts and imaginings can take the work at
hand to directions where mere analytic obser
vation would never reach. The pieces based on
events and seen through visual play are part of
the physical environment I live in. In my eyes
they are, in a way, indeterminate elements
and symbols open for different interpretations,
with stories that are alive and in motion. The
objects of observation include, among others,
being a human, spaces, or the imprint of what
has been seen or experienced in general. A part
of the pieces bring into focus the significance
of the materials used and their properties. Oth
ers are rather based on the rhythm and balanc
ing of forms, colours and lines. Form turns into
material, colour and rhythm become content.
Important are also the studies and interpreta
tions of the material-based language of shapes,
which illustrate for instance the impact of light
in different structures.

IIRIKSET – IRIS
2016
Seinäreliefi/puu, metalli, kankaat. Ompelu, oma tekniikka.
Relief/wood, metal, fabric. Sewing, own technique.
105 x 150 x 17 cm
KUVA – PHOTO: JOHANNA SUONPÄÄ

Kukkien symboliikka on osa kulttuurista
perinnettämme ja kanssakäymistä. Meillä on
esimerkiksi voimakas käsitys siitä, että sininen
iiris olisi toivon vertauskuva.
Symbolism of flowers belongs to part of our
cultural tradition and public relations. For
example we have a strong impression, that
the blue Iris is a symbol for hope.

KUVA – PHOTO: AMELIE TILLGREN
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Amelie Tillgren & Pia Jensen
1962
Copenhagen, Tanska – Denmark
vaevevaerkstedet.dk

Käytännöllisiä töitä, jotka tuovat iloa ja valoa
ihmisten elämään. Matemaattiset laskelmat ja
teoksen rakenne ovat yhteinen lähteemme ja
päämäärämme. Yleensä työskentelemme erikseen yhteisessä työtilassamme – ja joskus alitajuinen ajatuksen virta luo enemmän kuin mistä
olemme tietoisia. Tässä tilassa loimme yhteisen
Magnifying Disturbance -teoksen. Amelie Tillgren on kutonut maton käyttämällä villaa pellavalle -tekniikkaa. Pleksilasielementit huoneessa
on leikannut ja koonnut yhteen Pia Jensen.
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Creating useable work that enlightens and
gives joy to the life of mankind. Mathematic
calculation and the construction behind the
work are our common source and aim. Nor
mally we work individually in our shared work
shop – but sometimes the unconscious stream
of thought becomes more than what we are
aware of. In this given space Magnifying Dis
turbance has become our common work. The
carpet has been woven by Amelie Tillgren us
ing wool on flax -technique. The element in
the room is cut out and gathered together by
Pia Jensen in Plexiglas.

Joskus alitajuinen
ajatuksen virta luo
enemmän kuin mistä
olemme tietoisia. Tässä
tilassa loimme yhteisen
Magnifying Disturbance
-teoksen.

Sometimes the
unconscious stream of
thought becomes more
than what we are aware
of. In this given space
Magnifying Disturbance
has become our common
work.

SUURENTAVA HÄIRIÖ – MAGNIFYING DISTURBANCE
2015
Villa pellavalle ja pleksi.
Wool on flax and plexiglas.
258 x 220 x 150 cm
KUVA – PHOTO: PIA JENSEN, AMELIE TILLGREN

KUVA – PHOTO: JARI LAUKKANEN

Virpi Vesanen-Laukkanen
1957
Helsinki, Suomi – Finland
www.harakka.fi/virpi

Muodonmuutoksia sai alkunsa, kun lapsenlapseni katsoi illalla hämärään huoneeseen ja sanoi:
”Tuolla on joku, se on musta, ja sillä on kaksi
jalkaa.” Minä näin vain tuolin, 3-vuotias näki
jotain muuta. Työskentelyni keskeisenä teemana on mummola. Se on tila, aika ja paikka, jossa
eri ikäkaudet kohtaavat. Lähtökohtana ja menetelmänä on ihmettely ja alttiiksi asettuminen.
Installaatio on syntynyt elämässä ja dialogissa
lastenlasten kanssa. Pehmeät, kolmiulotteiset
tekstiiliteokset ovat saaneet vaikutteita myös
surrealismista ja barokin puttoveistoksista.
Muotoilen niitä kankaasta taivuttelemalla, rypistelemällä ja ompelemalla. Videolla nukkekotiin saapuu outo vieras. Arkiset esineet näyttäytyvät hetken toisina, kunnes ne palaavat taas
ennalleen.
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This installation came into existence from liv
ing with my grandchildren. The starting point
to Metamorphoses was the moment when my
three year old grandchild looked in to a shad
owy room in the evening and said: “There is
someone there. It is dark and it has two feet.”
For me it looked like a chair, but he saw some
thing else. The theme of my work is Grandma’s
House. It is the space, time and place where
generations meet. The starting point and my
method is wondering. Soft, three dimensional
textile works are influenced also by art history,
surrealism and Baroque puttoes. I fold, wrinkle
and sew them of soft fabric. In my video there
is a strange guest visiting the doll’s house. Sud
denly everyday objects look different, but soon
they turn back to normal.

MUODONMUUTOKSIA – METAMORPHOSES
2015–2016
Tekstiili, huonekalut, video. Installaatio.
Textil, furniture, video. Installation.
KUVA – PHOTO: JARI LAUKKANEN © KUVASTO 2016
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Mervi Vuolas
1962
Masku, Suomi – Finland
www.finnishdesigners.fi/portfolio/mervi.vuolas

Teosteni materiaalit kumpuavat lapsuuteni ympäristöistä. Kodin seinillä oli koristeena gobeliineja, joissa oli kuvattuna metsäneläimiä tai
eksoottisia kaukaisten kulttuurien romanttisia
maisemia. Perheen naisväki oli kirjonut kanavatauluja ja olohuoneen seinällä oleviin hirvensarviin oli ripustettu isännän metsästyskiväärit.
Teoksissani olen halunnut välttää mahdollisimman paljon uusia, neitseellisiä materiaaleja ja
siksi niissä on käytetty kirpputoreilta hankittuja tekstiilejä. Kuvista on tehty omia lisäämällä
niihin uusia elementtejä kirjoen tai paljetteja
ommellen. Samalla ne on vapautettu kehyksistä tekstiilille ominaiseen pehmeään muotoon.
Käyttämällä valmiita kuvia on haluttu kommentoida toritaiteen estetiikkaa ja ns. tavallisen
ihmisen kauneuskäsityksiä, missä kuvallisessa
ympäristössä ihmiset ovat eläneet ja millä kaunistaneet kotejaan.
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Materials of my art works come from my child
hood. There were gobelins where animals of
the forest or romantic landscape have been
pictured. Women have embroidered pet
it point works to decorate their interiors and
men’s hunting rifles have been hanged on the
antlers on the living room wall. I have wanted
to avoid new, virgin materials as much as pos
sible and therefore have used second hand tex
tiles. I have removed parts of the embroidered
works and replaced them with new elements
and embellishments. I have also freed them
from frames into soft forms like pillows. By us
ing ready-made works, I wanted to comment
on the aesthetic sense of ordinary people and
on how they have decorated their interiors and
living environments.

Osa teoksesta Linnut 2
Part of the work Birds 2

LINNUT 1 ja 2
BIRDS 1 and 2
2015–2016
Kierrätystekstiili, pellava, vanu, paljetit.
Kirjonta, ompelu.
Recycled textile, linen, cotton wool, sequins.
Embroidery, sewing.
51 x 80 x 6 cm, 46 x 100 x 7 cm
KUVAT – PHOTOS: MARTTI KOMULAINEN

Osa teoksesta Linnut 1
Part of the work Birds 1
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