
1. Minna Hannele Lappalainen 

 
 
Promenade (Fra Grini) 
sarjasta The Field 
2022 
Akryyli Arches- 
akverellipaperille 
31 x 23 cm 
490 € 
 
Promenade (Bekken) 
sarjasta The Field 
2019 
Akryyli Arches- 
akverellipaperille 
32 x 24 cm 
490 € 
 
Promenade (Vinter) 
sarjasta The Field 
2019 
Akryyli Arches- 
akverellipaperille 
32 x 24 cm 
490 € 
 

✨ 

 
 

2. Greta Salonen 

 
 
Aarre 
2022 
Syväpainografiikka, 
pehmeäpohjasyövytys, 
akvatinta, ev 4/5 
45 x 45 cm 
275 € 
 
 
 
Kehrä 
2022 
Syväpainografiikka, 
pehmeäpohjasyövytys, 
akvatinta, ev 19/30 
19 x 21 cm 
160 € 
 
 

Promenade-teokset sarjasta The Field viittaavat 

lyhyisiin kävelyretkiin naapurustossani ja sen 

maisemiin ympärilläni. 

 

Maalaukset ovat vaikutelmia useista paikoista 

samanaikaisesti, eräänlainen summa näkemästäni ja 

kokemastani, vai muistanko ehkä väärin? 

 

Maalauksissa ilmaisu on yksinkertaistettu ja 

abstrakti. Otan havainnot luonnosta ja ympäristöstä 

studioon, ja prosessoin niitä vaistomaisesti. Jotkut 

teokset ovat puhtaita muoto- ja väritutkimuksia. 

Osassa teoksista suurennan maahan ja yritän luoda 

uudelleen yksityiskohdat kasvistolle. 

 

Taide on minulle keino tutkia maailmaa, inspiroidun 

luonnosta kuten niin moni muukin ennen minua. 

Lähestyn identiteetti teemaa pohtimalla yleisen ja 

yksityisen rajaa. Grafiikan teosteni vedostamisessa 

käytetyt kuparilaatat ovat lainanneet muotonsa 

luonnosta, minulle ne tuovat mieleen kivet, joita 

keräilin lapsena sisarusteni kanssa. Kiviin ja niiden 

keräilyyn liittyy paljon rakkaita muistoja ja tarinoita, 

jotka herättävät paljon tunteita. Muistoni ovat 

henkilökohtaisia, mutta toisaalta hyvin yleisiä ja 

samaistuttavia - kivien ja muiden aarteiden keräily 

liittyy lähes kaikkien lapsuuteen ja juontaa juurensa 

vuosituhansien taakse. Moni raa'ankin 

henkilökohtainen asia tai tunne yleensä resonoi muissa 

ihmisissä, sillä lopulta mikään ei ole yhtä universaalia 

kuin henkilökohtainen. Erillisyyden sijaan haluan 

keskityttyä yhteyden kokemukseen. 

 

 



Kasauma 
2022 
Syväpainografiikka, 
pehmeäpohjasyövytys, 
akvatinta, ev 33/35 
27 x 38 cm 
220 € 

 

✨ 

 
 

3. Sirkku Rosi 

 

 
Hellin sormin 
2022 
Akvarelli paperille, 
kehystetty museolasiin 
37 x 37 cm 
590 € 
 
Jalkautuja 
2021 
Akvarelli paperille, 
kehystetty museolasiin 
32,4 x 32,4 cm 
530 € 
 
 

✨ 

 
 

4. Vappu Johansson 

 
 
Save Our Bubbles 11 
2021 
Fotopolymeeri, 
väritelaus, kimalle 
67 x 64 cm 
880 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajattelen, että sekä "jalkautuja" että "hellin sormin" 

ovat teoksia, joissa henkilöt etsivät itseään suhteessa 

ympäristöönsä. Toinen on ehkä löytänyt sen hetkisen 

olemisen tapansa osana olevaa sekä yhteyden, toinen 

kipuilee enemmän omasta asennostaan maailmassa ja 

suunnastaan. Ajattelen, ettei ihminen ole koskaan 

täysin valmis, vaan muutos on vääjäämätöntä, 

toisinaan nopeampaa, toisinaan vaivihkaisempaa, 

solujen kuolemien mukana matelevaa. Identiteetti ei 

myöskään koskaan synny tyhjiössä, vaan 

vuorovaikutuksessa elinpiiriin. Valinnat suuntaavat 

valintoja. 

 

Aluksi ajattelin omaa taiteen tekemistäni jotenkin niin, 

ettei oman identiteettini puntarointi olisi mitenkään 

keskeinen sisältö. Sitten tulin ajatelleeksi, että se 

varmaan johtuu siitä, kun aina on tuntunut siltä, että 

sisälläni on jokin vahva ydin, johon palata tai tarvittaessa 

paeta. Se löytyy maantieteellisesti perheen kesämökiltä, 

saaresta. Oikeastaan suurin osa teoksistani on saanut 

alkunsa siellä. Mitä ikävämmältä maailman meno 

vaikuttaa, sen tärkeämmältä tuntuu, että on olemassa 

jokin paikka, jossa olen ollut aina ja joka on siellä aina. 



Save Our Bubbles 23 
2021 
Fotopolymeeri, 
väritelaus, kimalle 
67 x 64 cm 
880 € 
 
 

 

 

✨ 

 
 

5. Simo Saarikoski 

 
 
Prosperity 
Theologian’s 
Dream – 
Menestysteologin uni 
2021 
Maalattu kipsi 
30 x 21 x 26 cm 
800 € 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

✨ 

 

 

6. Miisa Mäkeläinen 

 

 
Lähteikkö 
2022 
Akryyli kankaalle 
24 x 20 cm 
390 € 
 
 
 
 

Menestysteologin uni sarjasta Ontto aika on yritys 

ymmärtää omaa aikaamme ja sen ilmiöitä, sekä miten se 

meihin kollektiivisesti vaikuttaa. Se pyrkii kiteyttämään ajan 

hengen, joka liukuu käsistä joka kerta kun sitä yrittää 

määrittää selitettävissä olevin keinoin. Antropologeilla on 

erilaisia termejä erilaisille aikakäsityksille. Ontto aika 

tarkoittaa ohutta tai pinnallista aikaa, elämää juuri tässä 

hetkessä. Muutamia avainkäsitteitä, joita olen pohtinut 

työskentelyn lomassa: itsensä brändääminen, kuinka löytää 

armollisuus itseämme ja muita kohtaan sosiaalisessa 

mediassa, populismi ja sen eri muodot, kollektiivinen 

yksilöllisyys, woke- ja cancel-kulttuuri, eskapismi 

uushenkisyyden kautta, salaliittoteoriat ja julkkiskulttuuri. 

Lisäksi käsittelen taian katoamista maailmasta samalla kun 

ihmisten sisäsyntyinen tarve pyhyyden kokemukseen on 

edelleen olemassa. 
 

Käsittelen teoksissani paljon erilaisia nähdyksi 

tulemiseen sekä esille asettumiseen liittyviä 

kysymyksiä ja kipukohtia. 

 

Olen kuvannut lasikuulaa sateessa saunamme kuistilla. 

Kuulassa heijastuu itselleni kaikkein rakkain maisemaa, 

joskin ylösalaisin. Olen tehnyt jokaiselle värille erillisen 

laatan ja vedostanut ne ohuille japaninpapereille. Sitten 

olen liimannut paperit yksitellen uudestaan päällekkäin. 

Työn aikana tulee kaikenlaisia ryppyjä. Jaan kuvan 

todellisuuden osiin ja sitten kokoan sen taas uudestaan ja 

jotain on muuttunut. 

 



Kyynel-kanava 
2022 
Akryyli ja vesiliukoinen 
öljypastelli kankaalle 
24 x 20 cm 
390 € 
 
Monologi 
2021 
Akryyli kankaalla 
päällystetylle puulle 
15 x 16 cm 
280 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 
 

7. Leena Hyttinen 

 

 
Kimurantti 
2022 
Keramiikka, köysi, 
rautalanka 
13,5 x 16 x 37 cm 
150 € 
 

✨ 

 

8. Sini-Meri Hedberg 

 
 
Sarjasta Beyond – 
Tuolla puolen 
2007–2011 
Guassi ja öljy kankaalle 
41 x 33 cm 
600 € 
 

 

 

Katso teksti 49. 

Maalauksissa näkyvät silmät ovat omia silmiäni, joita olen 

piirtänyt useiden vuosien ajan. Nämä sarjalliset, 

muotokuviksikin määriteltävissä olevat maalaukseni 

tutkivat identiteettiä ja käsittelevät eksistentialismin 

kysymyksiä kuten, kuka minä olen? Missä kulkee 

minuuteni raja? Sarjojen innoittajana on ollut Sartren 

romaani ”Inho”, jota pidän yhtenä itselleni 

merkityksellisimmistä kirjoista. Maalaukset pyrkivät 

tiivistämään ihmisyyden, olemisen, sielun kaltaiseksi 

kuvaukseksi, josta jäljelle jää vain olennaisin. Silmä. 

Ajatus. 

Teokseni 'Monologi' on osa useamman teoksen sarjaa. 

Kaikissa sarjan teoksissa on punaiset verhot ja 

jonkinlainen hahmo tai tapahtuma näyttämöllä. 

 

'Lähteikkö' sekä 'Kyynel-kanava' kuvaavat jonkinlaista 

purkautumista, antautumista ja ylitsepursuamista. 

Sellaista hetkeä, kun kaikki leviää, ruiskuaa ja valuu 

hallitsemattomasti. 

 

Näyttelyssä esillä oleville teoksilleni yhteistä on ajatus 

erilaisista rooleista, joihin meitä jatkuvasti 

ulkopuolelta asetetaan. Sekä toisaalta sisäinen voima, 

vapaus ja mielikuvitus, jotka mahdollistavat leikittelyn 

noilla rooleilla ja sitä kautta sukeltamisen ja 

vapautumisen monenmuotoiseen olemiseen. 

 

Ajattelen, että kaikki elävä on perusluonteeltaan 

muuttuvaa, valuvaa, kasvavaa ja uudistuvaa. 

 

Ja toisinaan myös hallitsemattomasti pursuavaa. 

 



 

 

 

 

 

 

✨ 

 

 
9. Hermanni Saarinen 

 
 
_____center 
2021 
Lasitettu keramiikka 
16 x 10 x 8 cm 
400 € 
 
Nest 
2020 
Lasitettu keramiikka 
9 x 7,5 x 5,5 cm 
300 € 
 

 

 

 

 

✨ 

 
 

10. Marja Karisalmi 

 
Härveli 
2022 
Akryyli, hiili ja 
tussi kankaalle 
78 x 68,5 cm 
1 190 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✨ 

 

Rakennuspaikan veistokset viittaavat rakennettuun 

ympäristöön, kuviteltuihin tai todellisiin paikkoihin ja 

rakennuksiin. Ne ovat tutkielmia tyhjyyden, tekstuurien, 

massojen ja aineen keskinäisistä suhteista. Teoksissa 

toistuu aiheita, kuten labyrintti-teema, ja rakenteita, 

kuten veistosmuodon kasvattaminen modulaarisesti 

toistaen samaa muotoa. Kaupunkitilan labyrinttimäisyys 

voi parhaimmillaan tarjota vapauttavan kokemuksen 

eksyksissä olemisesta. Kaukaa nähty outo rakennelma 

tai unessa koettu paikka jää mieleen kutsuvana. Tila, 

joka on hävinnyt, sijaitsee kuvitelmissa. 

 

 

Käsittelen maalauksissani irtipäästämiseen ja hallintaan 

liittyviä jännitteitä, joiden olemassaolo määrittää vahvasti 

identiteettiämme. Useassa maalauksessani toistuu 

murroksessa olevan identiteetin aiheuttama sisäinen 

ristiriita ja sille muodon antaminen. 

 

Yhteinen identiteettimme käy läpi valtavaa muutosta ja 

pysyvän identiteettimme rinnalla identiteetin joustavuudesta 

on tulossa elinehto tilanteissa, joita on vaikeaa ennakoida 

etukäteen. Taiteilijan on valittava miten hän tähän vastaa 

oman identiteettinsä sisällä. Lähestyn näitä kysymyksiä 

maalauksissani lempeiden kärjistysten sekä kaiken alla 

piilevän katoavaisuuden kautta. 

 

Maalauksissa Hedberg tarkastelee ihmisten välistä 

kommunikaatiota, erityisesti sen vaikeutta. Miten 

hyvin saamme sanomamme viestitettyä eteenpäin 

arjessa, maalauksissa ja ylipäätään taiteessa. Emme 

pääse itsemme ulkopuolelle, vain aistien kautta 

saamme tietoa. Taiteen ideat tavoittaaksemme 

tarvitsemme kuitenkin sisäisen näkemyksen. Pelkkä 

tieto ei riitä. Mikä on tämä sisäinen näkemys? 



11. Noora Sandgren 

 
Dialogue 19.9.2017 (30 min) 
2017 
Pigmentti alumiinille, 
kelluva kuva, 
kehystetty museolasiin, 
editio 1/5 + 2 ap 
73 x 61,5 cm 
2 100 € 

✨ 

 

12. Man Yau 

 
High Heal 
2021 
Pronssivalu, barokkihelmet, 
suupuhallettu lasi, silkki, 
lasihelmet 
90 x 73 x 52 cm helminauhajatke 500 cm 
7 700 € 
 

✨ 

 
13. Timo Andersson 

 
Pang 
2022 
Akryyli polyesterille, 
polypropeeninauha 
23 x 16 cm 
462 € 

✨ 

 
 

14. Laura Nevanperä 

 

 
Lilithin kukka 
2022 
Epoksihartsi, 
käsin tehty paperi, 
helmet, orkideat 
~ 25 x 45 cm 
400 € 
 
 
 
 
 
 

Teos sisältää käsin kirjoitetun loitsun/runon Lilithistä, joka on 

joidenkin juutalaisten myyttien mukaan Aatamin ensimmäinen 

vaimo, jonka Aatami hylkäsi liian itsenäisenä ja tasa-arvoa 

vaativana. Teos pohtii tyttöyttä, siihen liitettyjä arvoja, 

naiseksi kasvamista ja seksuaalisuutta. Teoksen kautta pohdin 

omaa identiteettiäni. Koen, että itselläni on voimakas tyttö-

identiteetti, mutta torjun naiseuden ja siihen liitetyt 

mielikuvat, vaatimukset ja oletukset. Olen muunsukupuolinen, 

demoninen, lilithiaaninen. Runon yläpuolella olevassa 

kukassa ylikorostettu klitoris muuttuu penikseksi. Sikiön 

kehittyessä kohdussa tälle kehittyy ensin "protogenitaalit", 

jotka alkavat hormonien vaikututksesta muovautua. Olemme 

kaikki samaa ainetta, maan pölyn muovaamaa. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

 

 

 

 

Runo: 

 
todetaan 

se on “tyttö” 

puetaan vaaleanpunaiseen 

puetaan arvoihin, vaateisiin, 
se puetaan vaatteisiin. 

Pastellisävyjen viisaus: 

rakkaus, lempeys, vapaus 

myötätunto, ystävyys, empatia 
pitääkö näistä nyt aikuisena luopua? 

 

“tyttö” ei koskaan kasvanut naiseksi mut sun 

ymmärrys on ainoo mikä jäi vajaavaiseksi 
ei luopua vaa viljellä ja ruokkia 

viljellä ja ruokkia 

omena ei pilannu tyttöä 

aatami oli jo valmiiksi mätä 
vaihto itsenäisen olennon 

kilttiin ja alistuvaan 

kylkiluusta veistettyyn ihannekuvaan 

 
Lilith kävelee yöllä rantaan 

laulaa: 

en suostu kuuksesi 

olen kivulias aurinko, en tarvitse valoasi 
Mun kolmas silmä aukesi 

se – on - mun klitoris 

se ei katso mutta näkee, katso mutta näkee 

minun nautintoni 
minun rajani 

minuni ruumiini 

minun valoni 

minun hellyyteni 
minun lempeyteni 

lujuuteni 

vahvuuteni 

 
ei vain lähipiiriä kohtaan 

vaan kaikkea, kaikkea elollista 

lempeydellä 

lujuudella 
suojelee ja hoitaa 



15. Kukka-Maria Rosenlund 

 

 
Mothers 
2022 
Pigmenttivedos, 
kivi 
~ 10 x 20 cm 
800 € 
 
Pony Ocean 
2022 
Pigementtivedos, 
kivi, kipsi 
28 x 33 cm 
950 € 
 

 

 

 

✨ 

 

 

16. Elina Honkanen 

 

 
Always with her 
sarjasta 
Ghosts that we knew 
2022 
Käsin kaiverrettu akryyli, 
akryylimaali, satiininauha 
20 x 10 cm 
450 € 
 
Almost there 
sarjasta 
Ghosts that we knew 
2022 
Käsin kaiverrettu 
akryyli, satiininauha 
20,5 x 9 cm 
520 € 
 

✨ 

 

 

 

Muistin ja identiteetin aiheet ovat oman työni 

lähtökohtia. Teoksissani näkyvien aiheiden, kuten 

nukkuvien hevosten, puutarhan ja kotiin liittyvien tilojen 

ja esineiden lähtökohtana ovat fyysiset muistot, jotka 

kulkevat feminiinisen leikin ja fantasian sekä vapauden 

halun kautta. Valokuvallinen työskentelyni kiteytyy 

kosketuksen teemaan. Minulle valokuva on vapaa 

ilmaisuväline ja nykyään annan valokuvieni ikään kuin 

valua osaksi erilaisia materiaaleja – teoksissani on usein 

tekemisen prosessi näkyvissä. Käytän valokuvan lisäksi 

teosmateriaaleina kivitavaraa, kipsiä ja kirkkaita 

lasitteita. Pidän hallitsemattomista 

materiaalisista käänteistä ja kosketuksen jäljistä, joita 

työskentelyssä tapahtuu ja jää näkyväksi osaksi 

visuaalisia pintoja. 

 

Teokset ovat osa Ghosts that we knew -sarjaa. Sarja 

käsittelee menneisyyttä, jota kannamme itsessämme 

mukana. Niitä meitä ennen olleita, jotka tuntuvat 

tunteissamme ja näkyvät kasvoissamme, kun katsomme 

peiliin. Identiteetti rakentuu muistoista, omista ja muiden. 

Muistot ovat kuitenkin liukkaita ja katoavaisia, eikä niihin 

voi luottaa. Identiteettikin muuttuu koko ajan – mikä eilen 

tuntui tärkeältä, ei välttämättä olekaan sitä enää tänään. 

 



 
17. Marika Lahdenperä 

 
 

 
Love & Hate 
2022 
Vesiväri paperille 
73 x 53 cm 
850 € 
 
Misty Day 2 
2021 
Vesiväri paperille 
112 x 27 cm 
700 € 
 
 
 

 

 

 

 

✨ 

 

 

18. Jussi Goman 

 
Exponential Growth 
2021 
Akryyli kankaalle 
80 x 70 cm 
3 900 € 
 
Flabbergasted 
2021 
Keramiikka, lasitus, spray 
42,5 cm 
3 500 € 
 
 
 

✨ 

 

 

 

 

 

Egomme tuo esiin huonoimmat puolet itsestämme. 

Voimme kuitenkin päättää annammeko sen muodostua 

identiteetiksemme. Identiteetti on kokemus itsestä 

erillisenä muista. Onko identiteettikriisi taiteilijalle sitä, 

kun oman taiteen arvoa ei osaa erottaa muusta 

taiteesta? Silloin luovuuden suunta katoaa. Identity-

ryhmänäyttelyssä se ei ainakaan ole hukassa. 

  

Oma identiteettini taiteilijana on muodostunut 

tunteellisuuteni pohjalle. Herkkyys yhdistää näyttelyn 

maalauksiani, mutta tyylini on rohkeaa ja kokeilevaa. 

Herkkyys on itsensä tuntemista sekä totuutta omia 

tunteita ja rajoja kohtaan. Maalatessa se johdattelee 

tekijää kuvaamaan loppujen lopuksi omaa itseään. 

Maalaukseni ovat siis omakuvia, vaikka en niissä itseäni 

suoraa esittele. Niissä on jälki identiteetistäni. 

 



 
19. Raisa Raekallio & Misha del Val 

 
LP 
2021 
Öljy pellavalle 
30 x 40 cm 
2 000 € 
 

✨ 

 

 
20. Heidi Anniina Mattila 

 

 
 
So Much to Dream 
Last Night 
2020 
Akryylimaali 
raakapuuvillalle 
100 x 100 x 3 cm 
2 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✨ 

 

 

21. Anni Hanén 

 

 
Jälki / Trace (07) 
2017 
Pigmenttivedos, 
Kehystetty museolasiin, 
editio 2/6 + 2 ap 
57 x 40 cm 
1 100 € 
 

Abstrakteissa teoksissani tutkin ja ilmennän maailman 

kokemista, erilaisia havaintoja ja omaa suhdettani 

elinympäristööni. Maalaus on minulle aina 

henkilökohtaisen ja yleisen rajapinnalla liikkumista, 

konkreettisten ideoiden ja sanoiksi vaikeasti puettavien 

sisäisten kokemusten yhdistelyä.  

 

Unelmointi ja unennäkö tarkoittaa sekä vähän 

epätodellista oloa että haavetta paremmasta. Niiden 

avulla voi hahmottaa itsensä sekä ympäröivän maailman 

uudesta näkökulmasta. 

 

Identiteetti on jotain yksityistä, sisällä olevaa, mutta 

toisaalta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 

ilmenevää. Taiteen avulla voi sekä rakentaa että peilata 

sekä tekijää että katsojaa. Taiteella on voima näyttää 

asioita uudessa valossa.  

 

 

Jälki -sarjassa pohdin erilaisia muistijälkiä, niitä asioita, 

jotka ovat elämän varrella muokanneet omaa 

minuuttani ja luoneet omaa maailmankuvaani. 

Muistijälkinä ovat olleet erilaiset tunteet, paikat ja 

henkilöt. Prosessi on alkanut arjen pienistä asioista, 

josta olen havahtunut omasta menneestä sekä 

ylisukupolvisista opituista malleista. Teokseni ovat 

runonkaltaisia, ne on tehty henkilökohtaisesta 

näkökulmasta ymmärtääkseni elämää yleisemmin. 

 



Jälki / Trace (06) 
2017 
Pigmenttivedos, 
kehystetty museolasiin, 
editio 1/6 + 2 ap 
40 x 54 cm 
1 100 € 
 
Jälki / Trace (22) 
2018/2019 
Pigmenttivedos, 
kehystetty museolasiin, 
editio 1/6 + 2 ap 
25 x 48 cm 
900 € 
 
Jälki / Trace (05) 
2018 
Pigmenttivedos, 
kehystetty museolasiin, 
editio 1/6 + 2 ap 
25 x 32 cm 
850 € 

 

✨ 

 
 

22. Paula Talvikki 
 
 

 
Rajat 
2022 
Kuulakärkikynä paperille 
50 x 40 cm 
400 € 
 
Totuus on identiteettini 
2022 
Akvarelli paperille 
30 x 20 cm 
200 € 
 

✨ 

 

23. Juliana Hyrri 

 

 
Soap opera: 
passionate screams 
2022 
Akryyli kankaalle 
30 x 30 cm 
890 € 
 

Työssä käytän syanotypiaa ja digitaalista kollaasia 

yhdistäen niissä arkistomateriaalia sekä lavastettua 

kuvaa. Arkistokuvat koostuvat vanhoista 

perhalbumikuvista aina nopeisiin kännykkäkuviin. 

Vaikka lähtökohtani ovat arkisissa hetkissä, 

mielikuvitus on niiden kantava voima, joka yhdistää 

ne yleisiin kokemuksiin. Töissäni käsittelen 

katoavaisuuden ja häviämättömyyden teemoja, 

unohtamatta kriittistä katsetta arjen totuttuja tapoja 

kohtaan. Samalla haluan teosteni olevan selkeästi irti 

arkisesta kuvastosta. Yhdistän eri aikakerroksia ja 

mielikuvitusta siniseen sävymaailmaan, jonka koen 

johtavan juurille. Sininen väri on sellaista, jota ei voi 

ajoittaa mihinkään, mutta se luo teosten tunnelman. 

Sininen väri tuo vitteitä myös valokuvan alkuajoista 

nykyaikaisella twistillä. 

 

Kaikki taiteeni on voimakkaasti autofiktiivistä tavalla 

tai toisella. Omasta elämästä kertominen ja omien 

kokemusten jakaminen on aina vääjäämättä minuuteen 

sukeltamista. Kun avaa omaa subjektiivista 

kokemustodellisuutta, tulee itsestä paljastaneeksi 

piilomerkitysten kautta myös muita ulottuvuuksia.  

 



A really fine 
bathroom… 
2022 
Akryyli kankaalle 
30 x 30 cm 
890 € 
 
Unelmatalon harha 
2022 
Akryyli kankaalle 
87 x 60 cm 
2 200 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

✨ 

 
 

24. Tuukka Peltonen 

 

 
Red Woman 
2021 
Puupiirros 
20 x 15 cm 
490 € 
 
Resonate 
2021 
Puupiirros 
34 x 24 cm 
580 € 
 
Varjojen silta 
2022 
Puupiirros 
79 x 59 cm 
980 € 
 
 

✨ 

 

 

Taiteeni keskiössä on ihminen. Ihmisen kuvaaminen 

on ollut minulle aihe, joka ei tunnu ehtyvän. Viimeisten 

vuosien ajan olen teoksissani kuvannut 

ulkopuolisuuden kokemusta, jota teosten hahmot 

kantavat sisällään. He elävät omassa maailmassaan 

valtavirran laidalla häiritsemättä ketään. Yhteistä on 

odotuksen tunnelma. Elämä ei ole heille suoritus. 

Päämäärän tavoittelun tilalle on tullut jotain 

olennaisempaa. Missä olemme ja mihin olemme 

menossa? 

 

Puhuessani identiteetistä nojaudun ranskalaisen filosofi 

Paul Ricoeurin (1992) esittämään teoriaan 

persoonallisesta itseydestä hermeneuttisena, jatkuvasti 

muutoksessa olevana ja kehittyvänä konstruktiona, joka 

alkaa syntymästä ja jatkuu läpi elämän. Kehitys 

tapahtuu narratiivien eli kertomusten kautta ja 

kertomukset puolestaan syntyvät omista 

kokemuksistamme tapahtumista, tilanteista, ja ilmiöistä 

sekä itsestämme niihin osallisena. Ricoeur huomauttaa 

kuitenkin, että identiteetissä on myös pysyvä 

ulottuvuus, se, jonka perusteella voimme erottaa yhden 

ihmisen toisesta. On lohdullista ajatella, ettei 

identiteetti ole jonain olemista, vaan pikemminkin 

joksikin tulemista. Enää ei ole itsestään selvää, että 

identiteetti ja kieli- sekä kulttuuriperintö periytyisivät 

automaattisesti sukupolvelta toiselle, vanhemmilta 

lapsille. Yksilöllä on varaa valita, monipuolistua ja 

muovautua subjektiivisen kokemuksen kautta. 

 



 

25. Saija Starr 

 
 
Kuuntelen hiljaisuuden 
ääniä 
2022 
Öljy kankaalle 
50 x 70 cm 
1 100 € 
 
Sukellan silmät kiinni 
2022 
Öljy kankaalle 
70 x 80 cm 
1 400 € 
 

 

✨ 

 

 

26. Mari Kaakkola 

 

 

 
Helmi ja minä: Miten 
piirtää ympyrä? 
2022 
Serigrafia 
valokuvakollaasi, 
editio 8 
70 x 50 cm 
150 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✨ 

Maalaaminen on minulle ajatusten jatketta, etsimistä ja 

rakentamista. Se on yksinäistä työtä ja pidän sen 

kaltaisesta yksinäisyydestä ja yksityisyydestä, joka antaa 

tilaa ajattelulle. Olen maalannut muistoja paikoista, 

joissa tunnen voimakasta yhteenkuuluvuutta. Se 

yhteenkuuluvuus on "kodinomainen" tunne, jota olen 

etsinyt, sillä en identifioi itseäni mihinkään tiettyyn 

maahan, kaupunkiin, taloon tai huoneeseen, vaan 

ennemminkin hetkeen, jossa on jotain turvallista. Olen 

hyväksynyt, että koti voi olla kaikkialla. 

 

Astun Örö-saaren levän peittämälle hiekkarannalle, 

polvistun ja aloitan jälleen meditatiivisen harrastukseni 

piirrellä ja etsiä ympyröitä missä ikinä satun olemaankaan. 

Maan tasolle laskeutuminen on kuin kutsu, johon Helmi on 

aina valmis vastaamaan. Helmi on minulle kuin sisko, osa 

suurempaa perhettäni ja tietoisuuttani. Rakastan ja ihailen 

sitä kaoottista energiaa, jolla hän törmää minuun, 

järjestäen uudelleen päässäni ajatuksia, joiden luulin olevan 

jo paikoillaan. Törmäysten seurauksena näkemykseni siitä 

millaisessa asemassa olen ympäristööni nähden, on 

murtunut. Rajoittava ja ulossulkeva ympyrä on muuttunut 

uudeksi, verkostomaiseksi ja ulospäin kurkottavaksi 

ympyräksi. En ole ympyrän keskipiste, vaan osa sen 

kierrossa. Se kierto symboloi minulle yhteisöä, piiriä ja 

yhteyttä. Kehällä on lukematon määrä pisteitä, joissa voin 

nähdä loputtoman määrän elämää sen eri mitoissa ja 

muodoissa. Tässä rantahiekkaan kaivautuessamme Helmi 

ja minä emme ole kahden emmekä erillään, sillä meissä ja 

ympärillämme tapahtuu jatkuvia törmäyksiä ja yhteen 

kietoutumisia. 

 



 

27. Kirsti Tuokko 
 

 

 
Black Mini 
2022 
Öljy pleksille 
150 x 100 cm 
3 080 € 
 
Yellow Fake Fur 
2022 
Öljy pleksille 
100 x 150 cm 
3 080 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 
 

28. Ritva Määttänen-Valkama 

 
 
Esprit de corps 
2019 
Akvarelli paperille 
46 x 46 cm 
580 € 
 
Ursula 
2019 

Mistä identiteetit rakentuvat, siitä en tiedä, mutta näen niiden 

visuaalisen viestin. Broby-Johansen kirjassaan Kropp och 

Kläder selvitti aikoinaan millä tavoin sosiaalinen asema tehtiin 

selväksi eri historian kausina ulkoasun kautta. Ulkoasun ja 

visuaalisen esiitymisen merkitys on suurempi kuin koskaan 

meidän päivien kuvavirran, jatkuvan kuvaamisen ja 

selfiekulttuurin aikakautena. 

 

Maalaukseni käsittelevät sitä, miten me esitämme itseämme 

pukeutumisen ja poseeraamisen kautta. Edmund White 

kirjassaan The Farewell Symphony käyttää hauskasti ilmaisua 

serve himself/herself “The way he served himself was tacky”. 

Siri Hustvedt on kirjoittanut esseessään pukeutumisesta, että 

on mielenkiintoista, kuinka kaikki muut näkevät meidät, vain 

me itse emme. Pyrkimys tämän katveen haltuunottoon on 

kova ja somekulttuuri tarjoaa tähän kontrolloituun 

näyttäytymiseen hyvän alustan. Maalaukseni hahmot ovat 

muotilehtien kiiltäviltä sivuilta, satunnaisista kohtaamisista 

kaduilta, kahviloista ja avajaisista. 

 

Muotilehtien loppuun asti kontrolloidut editoriaalit 

deformoituvat maalausprosessissa. Maalaan nurjalle puolelle, 

enkä katso lopputulosta ennen kuin olen lopettanut. Tekniikka 

mahdollistaa maaliaineiden sattumanvaraiset ehdotukset ja 

niiden hyväksikäytön. Tuloksena on pinnaltaan kiiltävä 

maalaus, jonka takapuolella on öljyvärin tahmainen 

todellisuus. Tulos poikkeaa lähtökohdastaan samalla tavoin 

kuin kuvittelemamme minä siitä, miten muut meidät näkevät. 

 

 

 

 

Ilman identiteettiä emme tuskin voi elää. Nähdyksi 

tulemiseen, arvostukseen, erottuvuuteen, hyväksytyksi 

tulemiseen ja moneen muuhun tarvitsemme identiteettiä. 

 



Akvarelli paperille 
46 x 46 cm 
580 € 
 
 
Lännenmies II 
2019 
Akvarelli paperille 
32 x 42 cm 
430 € 
 
Ihminen 1 
2019 
Akvarelli paperille 
42 x 32 cm 
430 € 
 
Ihminen 3  
2019 
Akvarelli paperille 
42 x 32 cm 
430 € 
 

✨ 

 
 

29. Matilda Palmu 
 

 
Layers 
2020 
Käsintuftaus 
120 x 120 cm 
1 650 € 
 
 

 

✨ 

 

 

30. Jaakko Kahilaniemi 

 

 
Isle of Humans 
2020 
Pigmenttituloste, 
editio 2/5, + 2 ap 
44,75 x 59 cm 
980 € 
 
 

Miten identifioidumme maailmassa, jossa olemme 

monenlaisen manipuloinnin kohteena? Sieluistamme 

taistellaan, meitä pyritään muokkaamaan, ja meihin pyritään 

vaikuttamaan monesta eri suunnasta, usein halvoin ja 

ihmisenä olemisen arvokkuutta loukkaavin keinoin. 

 

Maailma on selvästi asettumassa uuteen asentoon, ja 

ihmisten sieluista taistellaan. Ajattelen tässä vaikka 

populismin nousua ja käynnissä olevia kriisejä. 

 

Identifioituakseen itselleen parhaalla mahdollisella tavalla, 

ihmisen olisi löydettävä oman sielunsa ääni. Minusta tämä 

merkitsee lopulta suurta ymmärrystä omaa itseämme ja 

muita kohtaan. 

 

Olemme kaikki pohjimmiltamme samanlaisia pieniä ja 

haavoittuvia kulkijoita tässä maailmassa. Tätä olen omilla 

töilläni halunnut ilmaista. 

 

Layers- teos on hyvin kirjaimellinen kuvaus identiteetistä. 

Koen, että identiteetti koostuu monista kerroksista. Nämä 

kerrokset ovat niin ulkomaailan kuin sisäisen maailman 

muokkaamia ja synnyttämiä ja on välillä vaikea nähdä mikä 

on mitäkin. Teos kertoo myös siitä, kuinka uloin kerros ei 

aina kerro sitä, millaisia kerroksia sen alle kätkeytyy. 

 



 
Colliding Generations 
2017 
Pigmenttituloste, editio 2/5 + 2 ap 
122 x 52 cm 
3 900 € 
 

✨ 

 
 

31. Antti Raitala 

 

 
Henkilö ja banaani 
2021 
Akryyli paperille 
74 x 49 cm 
1 150 € 
 
Juhlat 
2017 
Puinen perunanuija, peili 
43 x 8 x 8 cm 
700 € 

 

 

 

✨ 

 

32. Heidi Hakkarainen 

 

 
Kehon muisti II 
2020 
Akryyli ja kuivapastelli 
kankaalle 
80 x 60 cm 
1 050 € 
 
Kehon muisti II 
2020 
Akryyli ja kuivapastelli 
kankaalle 
80 x 60 cm 
1 050 € 
 
 

✨ 

 

Henkilö ja banaani -maalauksessa sekoittuu mielestäni 

useita eri identiteettejä, on primitiivistä hahmoa ja 

”marimekkoa”. Maalauksen hahmo on monenlaisen 

kulttuurin ilmentymä ja läpäisemä, ristiriitainen sekoitus 

maailmasta jossa elämme. 

 

Lähtökohtana, yksinkertaisena ajatuksena Juhlat-

teoksessa on muodonmuutos. Vanha puinen perunanuija 

muuttuu vähän villimmäksi, arkinen juhlaksi, niinkuin 

ihmiset haluaisivat toteuttaa usein itseään eri 

elämänvaiheissa, muuttua. 

 

Teosten taustalla on ajatus kehoon jäävästä 

muistista ja muistoista, joita kannamme 

mukanamme. 

 



33. Laura Pakarinen 

 
 
Valkoinen Kehä 
/ White Ring 
2022  
Stop motion 
animaatio 
1’ 2’’ 
2 232 € 
 
Sateenkaari Kehä 
/ Rainbow Ring 
2022 
Stop motion 
animaatio 
1’ 50’’ 
2 232 € 
 
Distances 
2020 
Stop motion 
animaatio 
1’ 16’’ 
2 232 € 
 
Moss I 
2020 
Stop motion 
animaatio 
1’ 52’’ 
2 232 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajatusten kehä, joka on päättymätön. 

 

Kehä-teoksessa ajatuksena oli luoda prosessi, jossa ympyrä 

piirtää itsensä, jäljen voimistuessa jokaisen kierroksen myötä. 

Hetken kuluttua kehää kulkenut viiva vaihtaa suuntaa, ja kierros 

kierrokselta jälki katoaa. Ajattelen, että kehää piirtänyt näkymätön 

sivellin muistuttaa epävarmaa taiteilijaa, joka katuu jokaista 

tekemäänsä jälkeä ja haluaa palata aina takaisin alkuun, palautua 

tyhjään. Mutta melkein saman tien hän toistaa piirtämisen eleen 

aivan kuin ei osaisi päättää mitä tehdä. 

 

Animaatio toistaa itseään loputtomiin. Ympyrä ilmestyy vain 

kadotakseen. Muisto saattaa piirtyä selkeänä ja vahvana 

mieleemme, mutta hiipua saman tien unohduksiin. Päättäväisesti 

kerromme itsellemme muiston päämme sisäisessä dialogissa ja 

toivomme toiston säilyttävän kyseisen muiston. Mutta 

muistamisen ja unohtamisen kehä on ikuinen. 

 

Ympyrä symboloi minulle ikuisuutta. Se kertoo ajasta, joka ei ole 

lineaarinen. Se vain kulkee alkamatta mistään ja päättymättä 

mihinkään ja ympyrän piirtyminen on tapahtuma, joka toistuu 

loputtomiin. 

 

Ahdistuneena tuntuu siltä, että ajatukset kulkevat kehää, eivätkä 

ne jätä koskaan rauhaan. Tällöin ajatusten kehä sulkee sisäänsä 

vangiksi. Kehä-teoksen luonne voi muuttua uhkaavaksi, jos 

tarkastelen sen muotoa vangitsevana elementtinä. 

 

Kehä on rajaava elementti. Se sulkee itsensä ulkopuolelle ja 

samalla vangitsee sisälleen. Se erottaa sisäisen sekä ulkoisen 

maailman toisistaan. Voivatko nämä maailmat koskaan kohdata? 

 

Animaation liikkeen voi kokea myös rauhoittavana ja 

meditatiivisena. Teoksen äärellä saa hiljentyä ja unohtua 

ajatuksiinsa. 

 

Sateenkaari-versio Kehä-animaatiosta käsittelee sisäisen ja 

ulkoisen tilan rajoja. Tämä ns. tila voi olla sisäinen mielentila tai 

jokin muu käsitteellinen mielenmaisema. 

 

Distances -stop motion kuvaa parisuhteessa ilmenevää 

riippuvuutta toiseen ihmiseen. Suhteen osapuolet vuoronperään 

loittonevat ja lähentyvät. Suhteessa hämärtyvät rajat omaan 

erillisyyteen ja identiteettiin. Lasi kuvaa kerrostuvaa ja samalla 

näkymätöntä sekä säröilevää muuria ihmisten välillä. Lasi on 

erottava sekä hauras elementti. Lasi on myös viiltävä ja 

haavoittava. Lasin säröt enteilevät myös suhteen särkymistä. Parin 

on löydettävä oma erillisyytensä. 

 

 



 

 

 

 

 

✨ 

 
 

34. Katja Härkki 

 

 
Nymphs 
2020 
Öljy kankaalle 
150 x 230 cm 
5 000 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

35. Anna-Stiina Korhonen 

 
 
Vihan hallintaa II 
2022 
Öljy levylle 
129 x 115 cm 
3 400 € 
 

 

 

 

Oman identiteetin löytäminen on koko elämän mittainen matka. 

Se on matka omaan sieluun perusarvojen äärelle. Kuka olen, mitä 

toivon ja mitä kohti kuljen? Me olemme täällä arkoja ja yksin. 

Kohtaamme muita, voimistumme, nauramme, iloitsemme ja 

itkemme. Tulemme kokonaisiksi vain yhteydessä ympäristöömme 

ja muihin ihmisiin. Syvin identiteettimme sisältää tiedon 

kuolevaisuudesta. Kuollessa olemme kaikki yksin itsemme 

kanssa. Yhteisöllisyys ja kohtaamiset ovat siksi tässä dekadentin 

sävyttämässä yksinäisyyden alhossa voimavaramme. Ne ovat 

identiteettimme rikastuttajia, joista voimme ammentaa iloa ja 

energiaa kohdata tuo lopullinen yksinäisyys. Maalauksissani 

tutkin usein yksinäisyyden ja kohtaamisten ilmenemistä, joka on 

minulle melankolisen hauras ja kysyvä. Niiden kautta kysyn 

saanko rakkautta ja riitänkö sellaisena kuin olen? 

Yksinäisyydessä on myös vallan elementtejä, koska se 

mahdollistaa minun valita omat värini ja loistaa niin kirkkaasti 

kuin tahdon. 

 

Teokseni ovat omaelämäkerrallisia tutkielmia 

kärsimyksestä, mokailusta ja rakastamisesta. 

Maalauksissani sekoittuu eletty elämä ja haaveet: niiden 

hahmot ovat samanaikaisesti omakuvia ja fiktiota. 

 

Todellisuus ja mielikuvitus sulavat yhdeksi ja oma suhteeni 

elämään virittyy arkista verkkari-minää 

monitasoisemmaksi.  

 

 

Voiko sammalella olla oma identiteetti sekä tietoisuus? Sammal 

symboloi yleisemmällä tasolla luontoa, jota on yritetty alistaa 

näyttelyesineeksi/koristeeksi lasikuvun sisälle. Kupu ei anna sille 

tarvittavaa kasvutilaa, joten sammal yrittää paeta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

36. Athanasia Aarniosuo 

 
 
Decadence 4ever 
2022 
Monotypia 
9 vedosta, 
á 420 x 297 mm 
4 800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

Olen asunut useissa paikoissa vuosien varrella, lapsuudestani 

aina aikuisuuteen asti. Olen oppinut olemaan kotona kaikkialla, 

missä menen, sopeutumaan nopeasti ja kantamaan kaikkia 

paikkoja osana historiaani ja persoonallisuuttani. Koti monessa 

paikkaa on tarkoittanut, että kaipaan aina osaa elämästäni. 

Olen jättänyt osia itsestäni kaikkialle maailmaan, ja tämä on 

jotenkin keskeistä identiteetissäni. Kaipuu on opettanut minua 

löytämään merkityksen jokaisessa tilanteessa ja suhteessa, 

olipa se kuinka ohikiitävä tahansa. Ihmiskontaktit tekevät 

minusta sen, mikä olen. Decadence 4ever kuvaa tyypillisiä 

iltoja, joita vietin ystävieni kanssa nuoruudessani. Kaipaan 

Ateenaa, 90-lukua, ja ystävääni Roxania, joka juoksi kanssani 

kaupungin kaduilla. 

 

Tuon esiin inhimillisen kokemuksen kauneutta luomalla ja 

jakamalla subjektiivisia tarinoita. Käytän nostalgisia muistoja 

nuoruudestani. Muistot kietoutuvat teinien tunteisiin, 

musiikkiin, bändeihin ja kaupungin katuihin ja klubeihin. 

Paperiteokset havainnollistavat jokaisen yhteisen kokemuksen 

usein epärealistista kauneutta, kun taas tekstillinen 

lähestymistapa tutkii kerrontaa, jonka haluan luoda itselleni ja 

muille. Keskityn yhdessä tekemiseen ja yhteisölliseen 

kokemiseen, yhteisten muistojen, reaktioiden, sekä tulkintojen 

keräämiseen ja niiden yhdistämiseen. Jokaisella 

sattumanvaraisella tapaamisella, jokaisella yhteydenotolla ja 

jokaisella kerrotulla tarinalla on merkitys. 

 

 

Esineet, miljööt ja uljaat asut ovat kuvakerrontani keskeisiä 

välineitä. Eksistentiaalinen kriisi ja minuuden tutkiskelu 

saavat asetelmallisen, jopa lavastemaisen muodon. 

 

Minua kiehtovat erilaiset asiat värin olemuksesta, sekä 

esine- ja taidehistoriasta muotikuvastoon ja arkisen elämän 

havainnointiin. 

 

Rivien väliin piilotettu kauhu, toisiinsa sopimattomat tunteet 

ja huumori ovat ilmaisussani erottamaton pari. 

 

Oikeanlaisen rytmin löytäminen objektien ja värien välille on 

minulle maalatessa tärkeää. 

 



	
37. Anna-Stiina Korhonen 

 

 
Kaikkea ihanaa 
2022 
Öljy kankaalle 
30 x 40 cm 
870 € 

✨ 

 

 

38. Virpi Vihervuori 

 

 
Forest Wall 
2022 
Akryyli kankaalle 
30 x 30 cm 
550 € 
 
Spruce Green 
2022 
Akryyli kankaalle 
30 x 30 cm 
550 € 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

 

 

 

 

Kts 35. 

Ekosysteemin eliöyhteisön ja elottoman ympäristön 

muodostama kokonaisuus, sen symbioottiset 

yhdistelmät, vuosituhansien muovaamat muodot, sekä 

uuden ja vanhan liitto on loputon runsaudensarvi ja 

inspiraation lähde. Sammaleeseen peittynyt kivi tai 

puun runkoon ulokkeeksi kiinnittynyt kääpä 

muodostavat uudenlaisia yhtälöitä, joissa kaikilla 

yksilöillä on oma tarkoituksensa ja lajityypillinen 

identiteettinsä. Jollain mystisellä tavalla luonnon 

muotojen epätasapaino näyttäytyy tasapainoisena, ja 

virheet ja poikkeavuudet asettuvat osaksi 

kokonaisuutta. Liikun päivittäin metsissä ja rannoilla 

kiinnittäen huomioni ympäristön yksityiskohtiin. 

Luonnon orgaaninen muotokieli yllättää yhä uudelleen. 

On toistoa, rytmiä, uniikkeja yksilöitä sekä kaiken aikaa 

muuttuva värien ja sävyjen asteikko. Ilmaisuni liikkuu 

esittävän ja abstraktin rajapinnalla kuvaten luontoa ja 

luonnon ideaa. Taiteellinen prosessini sisältää samalla 

kertaa sekä aktiivista uuden luomista, eksymistä että 

löytämistä. Teokseni ovat monitulkintaisia ehdotelmia 

luonnon autenttisesta olemuksesta virheineen ja 

kummallisuuksineen. 

 

 



 
39. Erik Creutziger 

 
 
Uintipäivä 
2022 
Öljy kankaalle 
40 x 40 cm 
1 900 € 
 
Nautinto 
2022 
Öljy kankaalle 
95 x 170 cm 
5 500 € 
 
 
 
 

✨ 

 

40. Julia Niiva 
 

 
The story, 
I tell myself 2 
2022 
Öljy kankaalle 
68 x 103 x 2 cm 
350 € 
 

 

 

✨ 

	
41. Sanna Saarreharju 

 

 
Gloom And Doom  
2022 
Koko vaihteleva 
900 € 
 
Loyal Company 
2022 
Lasitettu keramiikka 
Koko vaihteleva 
700 € 

 

 

Teokset ovat maalaussarjasta Hedonistinen takapiha, 

joka perustuu erääseen taidemuseossa näkemääni 

valokuvaan sekä omiin kokemuksiini. Sarja koostuu 

maalauksista, joihin on kuvattu uima-altaan reunalla 

olevia ihmisiä, jotka kylpevät auringossa ja keskittyvät 

itseensä. Näyttelyn nimen taustalla on ajatus 

kätketyistä nautinnoista tai salaisesta elämästä. 

Teokset eivät kerro mistään tietystä ja hetkellisestä 

kokemuksesta tai tapahtumasta, vaan kyseessä on 

tunnelma, jossa aika- ja todellisuustasot sekoittuvat 

keskenään. 

 

Töissäni käsittelen identiteetin vaikutusta siihen, 

miten koemme itsemme ja sitä myötä luomme toisille 

myös mielikuvan siitä keitä tai millasia olemme. 

Naiseus on usein sisäistetty objektina olemisen 

kokemus ja siitä vapautuminen on teoksissa läsnä. 

Molemmat maalaukset ovat omakuvia.  

 

Teos liittyy hyvin omakohtaisiin kokemuksiin 

ahdistuneisuushäiriöistä ja niiden pirstaloivasta 

vaikutuksesta itseen ja omaan elämään. Teos koostuu 

monesta kymmenestä osasta, jotka ovat minän 

rakennuspalikoita siellä täällä. Kun mielenterveydelliset 

tekijät sumentavat ajatukset, voi pitkällä aikavälillä 

kadottaa itsensä. Noin kuusi vuotta sitten jouduin 

kyselemään itseltäni: Kuka minä olen? Mitä minä teen? 

Miksi pelkään? Mistä minä minä nautin? Nautinko minä 

enää mistään? Miksi elän? Elänkö itseni vai muiden 

vuoksi?  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

✨ 

 

 

42. Matilda Palmu 

 
 
Genderflag 
2020 
Käsintuftaus 
120 x 120 cm 
1 650 € 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

✨ 

 

 

43. Julia Niiva 
 

 
The story I tell myself 1 
2022 
Öljy kankaalle 
68 x 103 x 2 cm 
350 € 

✨ 

 

Genderflag-teos on toteutettu käsintuftaamalla villalangasta. 

Tuftattu teos on tekstuuriltaan hyvin samankaltainen kuin 

ryijy. Näen tuftauksen tekniikkana, jolla pystyn ikään kuin 

maalaamaan langoilla ja siksi usein kutsunkin tuftattuja 

teoksiani lankamaalauksiksi. Pidän tuftatun teoksen 

pehmeydestä ja pörröydestä, se on kuin suojamuuri, jonka 

sisällä voi turvallisesti olla oma itsensä. Tämä teos kertoo 

sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin moninaisuudesta. 

Ajattelen, että feminiinisyyden vastakohta ei ole 

maskuliinisuus tai että sukupuoli ylipäätään olisi binäärinen. 

Koen, että se on monen erilaisen piirteen muovaava 

kokonaisuus, jossa esimerkiksi perinteisesti feminiinisiksi ja 

maskuliinisiksi määritellyt ominaisuudet sekä ei-binääriset 

ominaisuudet vain vaihteevat määrällisesti. 

 

Kts 40. 

Elämässä ei ollut enää kyse minusta, vaan pelkästään 

ahdistuksesta ja peloista, jotka olivat ottaneet haltuun 

elämäni jokaisen aspektin. Viimeiset kuusi vuotta olen 

tutustunut itseeni uudelleen, rakentanut itseäni kuin 

pientä taloa. Sisustanut pientä taloani. Olen noin viiden 

vuoden ajan tehnyt teoksia, jotka liittyvät suruun, 

pelkoon, hämmennykseen, stressiin, luovuttamiseen sekä 

häpeään. Aloittaessani matkani psyykkiseen 

eheytymiseen, tajusin, että ehkä minä vain olen ihmisenä 

tavallista melankolisempi, tavallista herkempi. Ehkä olen 

taipuvainen murehtimaan ja pelkäämään. Ehkä minua ei 

ole tehty kovin vahvaksi. Ja ehkä minun ei lopulta 

tarvitsekaan olla. 

 



 
44. Hermanni Saarinen 

 

 
Käytävä, rakennuspaikka 
2021 
Pigmentoitu kipsi 
25 x 50 x 40 cm 
1 500 € 
 

✨ 

 

45. Liisa Tuulikki 

 

 
Let’s find a  
way through 
2022 
Käsinrakennettu ja 
maalattu keraaminen 
veistos  
73 x 40 x 25 cm 
3 850 € 
 
Dreamy 
2022 
Akryyli kankaalle 
75 x 75 cm 
1 980 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

 
46. Johanna Kestilä 

 
 
Reitti ulos 
2022 
Akryyli kankaalle 
95 x 87 cm 
2 079 € 
 
 

Kts 9. 

Ajattelen usein, mikä tekee identiteetistäni 

ainutlaatuisen, sekä kuinka ilmaista sitä luovuuden 

kautta. Näen kaikki teokseni identiteettini ja sen 

ytimen tutkimuksina. Rakastan ajatusta siitä, että 

identiteetit ovat juoksevia, aina rakentuvia ja 

kehittyviä. 

 

Teokseni yhdistää eri osia itsestäni ja välittää ehkä 

jopa ristiriitaisia puolia sitkeydestä ja suloisuudesta. 

Ne ovat kuin alter ego, visualisointeja identiteetistäni, 

yhdistäen elementtejä pelihahmoista, poptaiteesta ja 

animesta.  

 

Olen kiinnostunut monimuotoisuuden ja esityksen 

teemoista, minkä vuoksi maalaan enimmäkseen 

muotokuvia erilaisista fiktiivisistä hahmoista ja 

olemassa olevista ihmisistä. Minun on luotava 

maailmoja, jotka eivät resonoi vain itseni, vaan myös 

muiden identiteettien kanssa, kun he voivat nähdä 

itsensä heijastuksia työssäni. 

 

Havainnoin ja mietin identiteetin joustavuutta ja 

kykyä muokkautua uusien asioiden ja aikojen edessä. 

Pohdin sitä, miten geneettinen asia identiteetti 

lopulta on adaptoituessa uusien ihmisten ja 

elämäntilanteiden kanssa joukkoon sopivaksi.  

 



 
Erityisen ihanaa 
2022 
Akryyli ja grafiittiliitu 
kankaalle 
90 x 97 cm 
2 079 € 

✨ 

 

47. Päivi Rintaniemi 

 

 

Hiukset 
2020 
Keramiikka 
12 x 9 x 10 cm 
690 € 
 
Sidottu 
2021 
Keramiikka 
12 x 6 x 16 cm 
980 € 
 
Yhdessä 
2022 
Keramiikka 
12 x 7 x 10 cm 
740 € 
 

✨ 

 

 
48. Rose-Mari Torpo 

 

 
Narciso 
2021 
Sekatekniikka 
kankaalle ja 
polyesterille 
140 x 110 cm 
2 600 € 
 
White Noise 
2021 
Muste ja akryyli 
kankaalle 
30 x 24 cm 
540 € 

Hiukset: Häpeän kokemus, ujous , pelon rooli 

identiteetin osana. 

 

 

 

Sidottu: Identiteetin hukkaaminen, kun on 

kiinni, sidottuna johonkin addiktioon.  

  

 

 

Yhdessä: Minä suhteessa toiseen. 

Rakennammeko, tuemmeko vai 

hajoitammeko toisiamme? 

 

Työskentelyni on prosessipohjaista ja ohjautuu 

värin, materiaalien ja kokeilujen kautta. 

Teoksissani ovat tärkeintä liike, rytmi, 

kerroksellisuus ja väripintojen luomat uudet tilat. 

Maalausten pinnat heijastavat valoa ja väriä 

aiheuttaen jatkuvan liikkeen ja muutoksen. 

Maalausteni keskiössä on havainnon ja ja 

aistimisen pohtiminen- miten ymmärrämme 

todellisuuden havainnon ja katseen kautta. 

Katsojan siirtyessä tilassa heijastukset, värit ja 

pinnan liike vaihtuvat ja teos ja tila muuttuvat. 

Verkoille maalatut teokset, joissa korostuvat 

keveys, läpinäkyvyys, valonkulku 

maalauspinnassa ja liike toimivat vastakohtana 

mattapintaisille maalauksille.  

 

Toisilla identiteetti on joustava muokkaantuen 

aikaan ja elämään sopivaksi kun taas toisilla iho 

on koko ajan hankauksesta naarmuilla. 

 



 
Ultra Violet 
2021 
Muste, akryyli ja 
spray kankaalle 
28 x 22 cm 
480 € 
 

✨ 

 
 

49. Leena Hyttinen 

 

 
Yli äyräin 
2022 
Lasitettu keramiikka, 
tekstiili  
38 x 23 x 29 cm 
650 € 
 
Talvehtija 
2022 
Lasitettu keramiikka 
15 x 26 x 41 cm 
1 200 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

50. Kati Peltola 

 
There is a crack in everything, 
that’s how the light gets in 
2022 
Liekkitekniikka, kipsivalos 
23 x 16 cm 
150 € 

✨ 

Kun pieni kotikylä pohjoisessa on vaihtunut jo vuosia 

sitten eteläsuomalaiseen yliopistokaupunkiin, vanhaan 

kotiseutuun ja perhehistoriaan kytkeytyvät perinteet ja 

tavat sekä voimauttavat että aiheuttavat vierauden 

kokemuksia. Katsonko maisemaa ja kulttuurisia ilmiöitä 

turistina vai osana pitkää jatkumoa vai sekä että? Miten 

aika ja lähteminen ovat muokanneet tapaani katsoa ja 

tulkita ympäristöäni sekä itseäni?  

 

Näitä ristiriitaisia ja sidosteisiakin tuntemuksia 

kuvastan veistoksissa, jotka kurottelevat, pullistelevat, 

avautuvat ulos ja sulkeutuvat sisään sekä rakentuvat 

usein erilaisten materiaalien yhdistelmistä. 

Keramiikkaan olen yhdistänyt muun muassa 

räsymattojen kuteita, villaa sekä erilaisia naruja ja 

köysiä. Nämä kaikki ovat elementtejä sukuni historiasta, 

jossa matot on kudottu itse, villa on keritty lampaista ja 

tehty langoiksi ja erilaisilla naruilla ja köysillä on hallittu 

eläimiä, rakennelmia, pakkauksia ja niiden kautta 

ylipäätään arkea.  

 
 

 

Maalauksen kokemisessa minua kiinnostaa 

moniaistisuus ja tilallisuus. Teemallisesti saan 

innoitusta esimerkiksi unista, kehomuistista, 

synestesiasta ja havainnosta heijastuksista ja 

valosta. 

 



 

51. Eeva-Maija Nuorala 
 

 
Syvyyksistä syntynyt 
2022 
Akryyli kankaalle 
60 x 80 x 4 cm 
475 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✨ 

 

 

52. Maija Helin-Åvall 

 

 
Avautuminen 
2022 
Sekatekniikka kankaalle 
40 x 40 cm 
715 € 
 
Sisäinen hetki 
2022 
Sekatekniikka kankaalle 
40 x 40 cm 
715 € 
 

 

 

✨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Syvin olemuksemme, 

minuutemme. 

Alitajuntainen syvällä 

sisimmässämme 

ollut ja aina oleva olemuksemme. 

Kuin timantti 

kaiken muun puristuksessa. 

 

Pystyykö mikään muuttamaan sitä? 

Heijastuuko se lopulta kaiken takaa? 

Kun kaikki muu turha riisutaan. 

Jääkö se lopulta näkyviin? 

 

Maalaukseni ovat abstraktia sekatekniikkaa kankaalle. 

Jokainen voi nähdä oman tarinansa, oman 

kokemuksensa mukaan, tässä hetkessä, tässä ajassa. 

Maalaamiseni lähtökohtana voi olla mikä tahansa; 

havainto, maisema, kokemus, jokin ihan arkipäiväinen 

asia tai tunne, joka saa innostumaan. Maalaaminen vie 

mukanaan ja maalaus muotoutuu itse tekemisen 

kautta, miten valitsen värit ja maalin paksuuden. Välillä 

haen etäisyyttä, välillä taas pääsen tähän hetkeen, joka 

on. Lähtökohta häviää, jäljelle jää vain valo ja tila. 

 



53. Lotta Hänninen 

 

 
Happy Place IV 
2021 
Käsin ommeltu ryijy 
80 x 60 cm 
2 800 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

54. Helena Tuura 

 

 
Lapsi 
2021 
Öljypastelli paperille 
21 x 14,5 x 2 cm 
275 € 
 
Ilmapallo 
2021 
Öljypastelli paperille 
21 x 15 x 2 cm 
275 € 
 
Suojelus 
2021 
Öljypastelli paperille 
21 x 14,5 x 2 cm 
275 € 
 
Pöydän alla 
2020 
Öljypastelli paperille 
15 x 21 x 2 cm 
275 € 

Mielenkiintoni kohdistuu identiteetin rakentumisen 

liepeille, jokapäiväisen elämän triviaaleihin yksityiskohtiin. 

Teosteni toistuvia teemoja ovat tavanomaisuus, arki ja 

kaikenlaiset näennäisen tylsät detaljit, jotka lähempää 

tarkasteltuina muuttuvat kiehtoviksi. 

 

Ryijyjä työstäessäni pohdin paljon rutiineja sekä niiden 

merkitystä ja tärkeyttä. Minua kiinnostaa, miten pienistä 

toistuvista osasista oleminen koostuu ja miten tuttuus ja 

ennalta-arvattavuus luovat turvallisuuden tunnetta. 

Työskennellessäni huomaan itsekin juurtuvani tapoihini ja 

päivien toistavan tiettyä kaavaa. Ryijyn ompelu on 

yksitoikkoisuudessaan mukavaa kun tiedän, että 

vierekkäin sidottuja solmuja on aina sama määrä, samoin 

solmuista muodostuvia rivejä, ja niiden rakentama 

ruudukkomainen kuvio toistuu teoksesta toiseen. 

 

En osaa kertoa, kuka minä olen. En sitä vieläkään tiedä. 

Mutta identiteettiäni määrittää paljolti turvallinen, mutta 

suojattu lapsuus, uskonnollinen koti. Olin hiljainen ja ujo 

lapsi, joka viihtyi yksin. Olen ollut ja olen hyvään uskova 

seka hyväuskoinen ja olen luullut, että kaikki ihmiset 

puhuvat totta ja haluavat toiselle hyvää. Mutta olen 

joutunut katkerasti pettymään. Ihmissuhteissa olen ollut 

miellyttäjä, joka loppupeleissä on kadottanut itsensä. 

Puolet elämästäni on tavallaan mennyt hukkaan. Olen 

aloittanut etsimään oikeaa Helenaa, joka koin olevani 

viimeksi lapsuudessa, ehkä... Olen hyvin tunteella elävä ja 

teokseni ovat minulle tosia, omakohtaisia 

tunnekokemuksia, joita kuvaan niin ihmishahmon kuin 

abstraktionkin kautta. Ilman tätä totuudellisuutta ja 

tunnetta ei taidetta synny. Maalaukseni ovat kuin 

päiväkirjaa - kuvapäiväkirjaa. 

 



Romahdus 
2020 
Öljypastelli paperille 
15 x 21 x 2 cm 
275 € 
 
Oma koti kullan kallis 
2022 
Öljypastelli paperille 
15 x 21 x 2 cm 
275 € 

✨ 

 

55. Pauliina Waris 
 

 
Kahvihetki 
2022 
Keltuaistempera ja 
öljy kankaalle 
127 x 127 cm 
2 100 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

✨ 

”Tarinoita sommitteleva vasen käteni, kyyneliä vuodattavat silmäni ja 

posket, joita myöten ne virtasivat, katosivat yksi kerrallaan, ja lopuksi 

jäljellä oli enää ääni. Ihmiset menettivät kaiken ääriviivallisen 

olemassaolonsa. Ainoastaan äänet ajelehtivat päämäärättömästi.” — Yogo 

Ogawa: Muistipoliisi, 1994 (suom. Markus Juslin 2021) 

 

Identiteetin muotoutuminen kytkeytyy katseeseen, katseen alla olemiseen 

ja tunnistamiseen. Se, mitä tulee näkyviin ja mitä uutta syntyy, riippuu 

muun muassa kohtaamistilanteesta. 

 

Tällä maalauksella kului puolitoista vuotta aikaa, ennen kuin se näytti 

minulle, miten haluaisi tulla maalatuksi. Vaikka olen hidas maalari, tuo aika 

on minulle poikkeuksellisen pitkä. Maalauksessa on läsnä samaan aikaan 

monia kerrostuneita identiteettejä, joista osa on jo kokenut niin suuren 

muutoksen, ettei niiden olemassaoloa välttämättä tule ajatelleeksi. 

Esimerkiksi kiilapuiden materiaaleina liima ja puuyksilö ovat jo tulleet niin 

kiinteäksi osaksi jotain muuta, että ne lienee menettäneet yksilölliset 

identiteettinsä maalauksen osina. Sen sijaan esimerkiksi joidenkin 

pigmenttien ja värien identiteetit voi olla helpompi osoittaa. 

Sitruunankeltainen ja sekoittamani harmaanlilahtava sävy muodostuivat 

erityisen tärkeiksi tämän maalauksen identiteetin määrittäjiksi. Maalaus 

itse vaikutti tarjoavan ne minulle, eivätkä muut vaihtoehdot olleet 

mahdollisia. 

 

Kuva-aiheen merkitys maalauksen identiteetin kannalta voi vaihdella. 

Vaikka valmiissa maalauksessa en voi leikata aiheita irti toisistaan, tämän 

maalauksen oikeassa alareunassa sijaitseva mukin representaatio on 

minulle henkilökohtaisesti välttämätön elementti, jonka ympärille kaikki 

muu muodostuu. Sen mallina toimineen mukin sain 90-luvun lopulla 

lahjaksi äidiltäni, jolla oli tapana maalata ruusuja kankaalle, seiniin ja 

huonekaluihin. 

 



 

 

 
56. Eemil Karila 

 

First Snow 
2022 
Muste, tempera ja 
öljy pellavalle 
80 x 60 cm 
5 236 € 
 

✨ 

 
 

57. Elina Ahlstedt 

 
 
Crackle Head 
2020 
Lasitettu keramiikka 
32 x 14 x 12 cm 
350 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos kysyt “Mitä tämä maalaus esittää?”, vastaan “Ei 

mitään muuta kuin itseään”. Jos maalauksesta poistaa 

kuvan, mitä jää jäljelle? Käsitämmekö yhdenväriset 

kerrostetut maalikerrokset edelleen kuvina vai mitä me 

silloin katsomme? Levitettyä sävytettyä maaliainetta? 

 

Erotamme yksittäisen koska havaitsemme monta erillistä. 

Ajattelun kolmas laki, Identiteetin laki (x=x), joka olettaa, 

että jos on olemassa olio x, sen on oltava identtinen 

itsensä kanssa, poistaa mahdollisuuden erilaisten 

samojen tai samanlaisten eroavien olemassaololle. Toisin 

sanoen, ei ole olemassa kahta samanlaista identiteettiä 

tai kahta samanlaista kuvaa. Tai jos olisi, ne olisivat sama 

identiteetti tai sama kuva. 

 

Kiinnostustani taiteellisessa työskentelyssä ohjaa 

kysymykset siitä, miten tekijälle ominaiset visuaaliset 

elementit läpäisevät tai ylittävät yksittäiset taiteen 

tekemisen lajit. Mitä sellaista taiteellisessa 

työskentelyssä meihin tarttuu, joka kuljettautuu 

tunnistettavana taidemuodosta toiseen? Työskentelen 

itse sekä maalauksen että keramiikan parissa ja tutkin 

sitä, miten eri materiaalit toisaalta taipuvat tukemaan 

omaa ilmaisua ja toisaalta mahdollistavat uusia avauksia 

ja suuntia. Maalaamisessa mielenkiintoni kohdistuu 

maalauksen materiaalisuuteen. Toisin sanoen ennemmin 

siihen mitä maalaus itsessään on, ei siihen mitä maalaus 

kuvallaan kertoo tai mihin itsensä ulkopuoliseen se viittaa. 

Työskentelytapaani liittyy ennakoimattomuus ja 

visuaalisten elementtien tarkastelu hetkessä. Kutsun tätä 

visuaaliseksi ajatteluksi. 



 
 
 
 
 
 
 

✨ 

	
58. Emelie Luostarinen 

 
Gloria 
2019 
Metalli, saippua, köysi 
~ 54 x 23 x 5 cm 
2 100 € 
 

✨ 

 
 

59. Kati Silo 
 

 
Sokkelo 
2021 
Kaiverrettu 
vaahtomuovi, 
mehiläisvaha, 
alumiinivalut 
46 x 22 x 10 cm 
1 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✨ 

 

 

 

Maalatessa tulee ilmi ja uutena koko ajan jotakin sellaista, 

joka vaikuttaa jo maalattuihin ja pysyväksi tarkoitettuihin 

osiin. Jo tehtyjen ja tulevien merkintöjen väliin jää 

intuitiivisen päätöksenteon vuoropuhelu, joka kuljettaa 

maalausta suuntaan, josta ei voi ennalta olla varma. 

 

Kukkuroiden kasvu maasta nostetussa dokumentaatiossa. 

Edessä istuvat päälaet rakentavat kokonaisuuden. 

Aktivoitu identiteetti on yliviivatun tilalla. Mielikuvat 

levähtävät, merkkivalon vilkkuessa keinotekoisen 

uloskäynnin yläpuolella. Tukossa oleva pinta tärisevässä 

kehossa, joka on monesti sitoutunut uuteen kohtaan 

kiinni ja jättänyt roikkumaan. Vapaalla kädellä piirretyt 

viivat etenevät pinnan poikki kohti loppupistettä. Siirtymä 

pienellä vaivalla täristen. Purutossu jättää jälkiä maahan. 

Näkymä lyhyen matkaa taakse ja eteen. Kiusaantuminen 

saa tekemään päätöksiä ja väläyttää reunat, jotka jättävät 

varaa profiilikuvan kasvulle. Portaali laskuille ja nousuille. 

Liikuttaa itseään eri tasoilla. Joka minuutti uusia tuloja, 

edellinen ehtii alta pois ennen, kun nimelliset saapuvat. 

Helma lepattaa tahdin takana ja imee nesteet itseensä. 

Ostaa ilmasta palavalla setelillä. Myrkylliset ajatuksen 

nesteet imeytyvät sisään. Jyrätty vanha ja rakennettu uusi 

purku-uhan alla. Eristekukkura kumoutuu katumuksen 

tilassa. 

 



60. Satu Rautiainen 

 
 
Minä olen suihkulähde II 
2022 
Öljy ja akryyli levylle 
61 x 40 cm 
1 300 € 
 
Suihkulähde 
2021 
Maalattu 
ready made 
posliini 
750 € 
 
Labyrintti-puutarha 
2021 
Kangas, digiprint 
2021 
50 € 
 

✨ 

 

61. César Ropponen-Brunel 

 
 
h 
20202 
Vanerille liimattu 
lehmännahka, 
ammuttu haulikolla 
66 x 43 x 4 cm 
1 060 € 
 
l 
2020 
Vaneri, rautainen 
vesisäiliö, vesi, 
akku, virtapiiri 
1 060 € 
 
 
ö 
2020 
Vanerille liimattu 
juuttikangas, 
haudattu maahan 
neljän kuukauden ajaksi 
1 060 € 

✨ 

Tateilijuus itsessään on enemmänkin identiteetti kuin 

ammatti. Olen käsitellyt taiteessani muunmuassa leikin, 

hulluuden ja järkevyyden rajaa. Installaatio-

kokonaisuuksissani asuu eräänlainen kuvitteellinen 

village bohemian, kyläboheemi tai -hullu, joka on myös 

alter egoni. Tämä ajatus on saanut pysymään 

tietynlaisen positiivisuuden ja hulluttelun tekemisessä 

vaikka koen maailman ja ammatinharjoittamisen myös 

raskaasti. 

 

Olen ranskalais-suomalainen ja kaksoiskansallisuuteni 

on saanut minut pohtimaan omaa identiteettiäni, jo 

pelkästään nimeni tai käyttäytymistapojen kautta. Olen 

valinnut installaatioon HLÖ-lyhenteen, joka viittaa 

suoraan identiteetin tutkimiseen. Syvemmällä tasolla 

teos perustuu symbolisen koodin oikeuteen hallita 

kirjallista maailmaamme. 

 



 

62. John Sundberg 

 
 
Ryijy (Tunteet) 
2022 
Assemblage 
80 x 80 x 50 cm 
1 342 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✨ 

 
 

63. Emilia Anniina Pennanen 

 

 
Mirage I 
2022 
Mustesuihkutuloste 
silkille, antotypia 
silkille, puuvillalanka, 
maalattu mänty 
109 x 43 x 3 cm 
2 750 € 
 
 
Mirage II 
2022 
Mustesuihkutuloste 
silkille, antotypia 
silkille, puuvillalanka, 
maalattu mänty 
135 x 37,5 x 3 cm 
2 750 € 
 

 

 

 

✨ 

 
 

Kuinka leipoa ongelmallinen identiteettikakku 

 

3 teelusikallista traumaattisia lapsuuden kokemuksia 

5 dl kyvyttömyyttä käsitellä tunteita 

6 ruokalusikallista epäsosiaalista käytöstä 

2 kuppia vieraantumista yhteiskunnasta 

Ripaus anti-installation ideologiaa 

 

Laita ainekset kulhoon ja sekoita. Huuhtele se sitten 

päihteiden väärinkäytöllä ja anekdootilla. Anna seistä 

hetken pöydällä. Kakusta tulee ongelmallisempi 

riippuen siitä, kuinka kauan annat sen olla valvomatta. 

Mirage on saanut alkunsa maisema-konseptin sisälle 

rakennetun unelman vapauden illuusion tarkastelusta. 

Mirage pohtii, mitä kangastus pitää sisällään, mistä 

‘maisema’ koostuu.  Keskityin kuvaamaan klassisessa 

maisemavalokuvauksessa epätarkaksi jätettyä ja 

etäännytettyä maisemaosuutta, joihin lukeutuvat maa, 

kasvillisuus ja taivas. Pyrkimykseni oli lähentyä paikassa 

olemisen kokemusta ruumiillisesti ja tehdä teoksia, jotka 

mukailisivat paikan kokonaisvaltaista olemusta, joka ylittää 

inhimillisen näkemisen rajat. Läsnäolon, kosketuksen ja 

valokuvan jäljen kautta olen uudelleenrakentanut osia 

kohtaamistani paikoista ja hetkistä. Samanaikaisesti olen 

kuvataiteen keinoin tehnyt oman tulkintansa kuvista, 

lauluista ja tarinoissa esitetystä maisemasta. Lopputulos on 

pirstaleinen: maisema avautuu moniulotteisena ja 

upottavana paikkana, joka on rönsyilevä ja alati liikkeessä 

oleva. Teokset muodostavat maiseman, jossa on vesistöjä, 

maata, tuulta, auringonlaskuja, aurinkoa, ihmisen ja 

enemmän-kuin-ihmisen jälkiä. Samalla ne ovat tulkintoja 

matkalla koetuista paikoista ja nähdyistä maisemista. 

 

 



64. Taneli Rautiainen 

 

 

Nimetön (omakuva) 
2002 
Sekatekniikka 
100 x 50 x 70 cm 
3 300 € 
 
 
 
 
 
 

 

✨ 

 

65. Tero Kuitunen 

 

 
Upside Down Smile 
2022 
Käsinrakennettu 
keramiikka 
73 x 93 x 4 cm 
1 700 € 
 
 
Happy Tears 
2022 
Käsinrakennettu 
keramiikka 
60 x 25 cm 
850 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 
 

Taneli Rautiaisen työskentely perustuu usein valoon ja 

ääneen, mutta voi myös sanoa, että yksi hänen 

tärkeimmistä materiaaleistansa on tila. Hän ei luo tilaa vain 

avaruuden tai ahtauden tunteella. Kyse on siitä, miten 

ihminen rakentamiinsa tiloihin sijoittuu. Taneli Rautiaisen 

omakuva on nimetön. Se ei ole pelkästään nimetön, se on 

näkymätön. Hän on asettanut itsensä näytille pelkkä 

yläruumis puettuna, mutta kengät jalassa, valmiina 

lähtöön. Mitä taiteilijat itsestään teoksillaan paljastavat? 

Mitä jää jäljelle, kun näyttelyt puretaan? — Krister Gråhn 

 

Pohtiessani identiteettiäni lähestyn teemaa kahdesta suunnasta. 

Ensimmäinen liittyy tekijäidentiteettiini. Olen koulutukseltani 

muotoilija mutta viimeisinä vuosina olen kuitenkin lähestynyt 

enemmän taidemaailmaa kuin muotoilumaailmaa. Voinko olla 

samaan aikaan molemmissa vai tulisiko minun valita toinen? 

Toisaalta olen myös todella kiinnostunut siitä mikä jää näiden 

kahden maailman väliin. Mikä on se piste, jossa muotoilu 

muuttuu taiteeksi tai toisinpäin? Toinen identiteettiin liittyvä 

teema, jota tutkin on hymy ja ilo. Töistäni usein kommentoidaan, 

että ne ovat iloisia ja niistä tulee hyvä mieli. Olen kokenut tämän 

usein jopa hieman haastavana, sillä olen ajatellut ilon olevan 

jotenkin vähempi arvoista. En pyri luomaan asioita, jotka 

naurattavat vaan haluan tuoda oivalluksen kokemuksia, joista 

katsoja löytää iloa, ne herättävät tunteita ja provosoivat. 

Hymynaama on minulle kiinnostava reitti tutkia, hymyä ja 

samalla sukeltaa populaarikulttuuriin. Hymy on hyväksytty 

tunteen ilmaisu ja sinua aina kannustetaan hymyilemään kuvissa. 

Toisaalta hymy voi toimia myös maskina, jolla peitetetään 

todellisia tunteita. Smiley face -tematiikassa kiinnostaa minua 

sen vahva liittyminen populaari kulttuuriin ja sen logomainen 

ikoninen status linkittää sen tämänajan pop-taiteeksi. Uusissa 

teoksissa pohdin muotoilun ja taiteen yhteenliittymää 

teosmaisissa kokonaisuuksissa. Smiley naama toistuu teoksissa, 

ja tutkimalla niitä lähemmin paljastuu vääristymiä ja halkeamia 

iloisen pinnan alta. 

 

 



66. Lotta Esko 

 

 
Eraserhead 
2022 
Akryyli ja kollaasi 
paperille 
300 x 250 cm 
2 600 € 
 

✨ 

 
67. Paavo Stenius 

 
 
Talvi, sinä hävisit 
2019 
Öljy kankaalle 
45 x 45 cm 
450 € 
 
 
 
 
He kaikki katsoivat 
pohjoiseen 
2018 
Öljy kankaalle 
60 x 70 cm 
650 € 
 
Valkeat ruusut ja 
musta kissa 
2018 
Öljy kankaalle 
45 x 55 cm 
550 € 
 
 
 

✨ 

 

68. Laura Hetemäki 
 

 
Aurinko 
2021 
Keramiikka, lasitteet 
14 x 14 cm 
200 € 
 

Käsittelen teoksessani muistisairautta ja identiteettiä. 

 

Eläin muuttaa ihmisen elämänkatsomusta, 

ruokatottumuksia,  pukeutumista,  kulttuuria 

ja suhtautumista luontoon. Voimme tulla 

nähdyksi eläimen avulla, ja eläinten avulla on 

mahdollista luoda yhteyksiä. Esimerkiksi 

koiraihminen voi tuntea alueen koiraihmiset. 

Koirapuistossa on helppo keskustella 

tuntemattomien kanssa koirista, ja muusta. 

Voi kokea  yhteisöllisyyttä, samankaltaisuutta 

muiden kanssa, ja se vahvistaa. 

 

Teoksissa identiteettiä hahmotellaan 

ympäröivien esineiden, kasvien, ja niistä 

syntyvien mielleyhtymien kautta. 

 



 
Cold Feet 
2022 
Öljy puuvillakankaalla 
päällystetylle mdf-levylle 
27 x 34 cm 
500 € 
 
Asetelma 
2022 
Öljy pellavalla 
päällystetylle 
mdf-levylle 
6 x 7 cm 
150 € 
 
 
 
Jalat 
2022 
Öljy mdf-levylle 
33 x 29,5 cm 
450 € 
 
Home 
2022 
Akvarelli paperille 
30 x 22 cm 
350 € 
 

✨ 

	
70. Emilia Tanner & Andreas Behn-Eschenburg 

 

 
Frame 
2021 
Öljy kankaalle 
15 x 20 cm 
410 € 
 
Varjot 
2022 
Laseretsaus 
paperille 
37 x 63 cm 
530 € 

 

✨ 

 

Teos on omissa rajoissaan. Se asuu paperin reunojen 

välisessä tilassa, kankaan tasossa ja kehyksen sivuilla. 

Kaiken, mikä on ja mitä ei ole, määrittelee ja kohottaa sen 

ympärillä oleva. 

 

Teoksessa olevat jäljet ovat sekä tallenne että todistaja 

sen luoneista olosuhteista. Ne ovat heijastuksia 

ympäröivästä maailmasta, osa sitä, ja maailma 

itsessään. Maailma teoksen ympärillä ajaa sitä vastaan. 

Teos ei ole vain asetettu tilaan tai ripustettu seinälle, 

vaan sillä on olemassaolonsa olosuhteiden painama minä, 

aivan kuten meilläkin. 

 



72. Einari Hyvönen 

 
Social Media Survivor 
2018 
Öljy, akryyli ja spraymaali kankaalle 
50 x 65 cm 
1 045 € 
 

✨ 

 

73. Nikki Jääskeläinen 

 
A5 
2022 
Muste paperille 
42 x 32 cm 
400 € 
 
Lintu? 
2021 
Hiili paperille 
42 x 32 cm 
400 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 
 

74. Elina Ahlstedt 

 

 
Burst, still 
2021 
Öljy kankaalle 
120 x 90 cm 
1 600 € 

✨ 

 
 
 
 
 
 
 

Kiinnitän harvoin huomiota identiteettikysymyksiin, 

koska ne eivät ole työskentelyni keskiössä, jos edes 

reunamilla. Käsitykseni itsestä suhteessa maailmaan 

ja muihin ihmisiin on muuttuvainen, olomuodoltaan 

kuin nestettä tai kaasua. Joskus jopa niin, että 

olemiseni jää kerta kaikkiaan epäilyksen alaiseksi. Se 

on riippuvainen säästä, seurasta, ympäristöstä ja 

kontekstista. Onko identiteettini vapautunut vai vain 

hajallaan ja liukenemassa, en osaa sanoa.  

 

Tästä huolimatta: teokseni saattavat hyvin 

heijastella myös sellaisia ideoita, joita en ole ajatellut 

niitä tehdessä. Valitsin teeman pohjalta teoksia, 

jotka kuvaavat epämääräisyyden ja ei-pysyvyyden 

tuntemuksia. Ne ovat piirustuksia ja maalauksia 

viimeisimmästä yksityisnäyttelystäni Ajallisesti 

pistemäinen, jossa käsittelin laajemmin ajattelun 

moninaisuutta ja sen ilmaisullista vaikeutta. 

 

Katso teksti 57. 



 
75. Eeva Lietonen 

 
 
Nimeämätön 
2022 
Itsevalmistettu 
Öljymaali 
kankaalle 
100 x 90 cm 
1 520 € 
 
 
Confused Ellipse 
2022 
Itsevalmistettu 
Öljymaali 
kankaalle 
50 x 42 cm 
730 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

Maalatessa ajattelen tarinoita, arkiympäristöä, jotain yleisen ja henkilökohtaisen 

välissä olevaa. Kokemuksilla, tunteilla ja havainnoilla on merkittävä rooli 

tekemisessäni. Ne kulkevat prosessin mukana ja muovautuvat sen myötä. 

Maalauksissani yritän kommunikoida erilaisilla, selvemmillä ja epäselvemmillä 

merkityksillä. Teoksissa on osasia sisäisistä ja ulkoisista maisemista. Nämä osat 

järjestyvät kuva-alalla elollisiksi olioiksi, värialueiksi ja osin määrittelemättömiksi 

muodoiksi liikkuen hajanaisesta jäsentyneeseen ja takaisin. Pyrin luomaan 

maalauksieni materiaalisuudella erilaisia mielikuvia, jotka täydentävät kuva-aiheiden 

olioiden olemuksen epämääräisyyttä. Maalauksen kieleeni kuuluu kerroksellisuus ja 

osin peittävät sekä paksut tekstuurit. Maalin levittäminen maalauspinnalle lähtee 

usein liikkeelle väristä. Väri käynnistää tekemiseni ja on aiheena maalauksissani. 

Valitsen yhden värin, jolla teen maalauspinnalle jonkin jäljen tai luonnoksen, reagoin 

väriin, sen materiaalisuuteen ja luonteeseen toisella värillä ja jäljellä. Olen viimeisen 

kolmen vuoden ajan valmistanut öljymaaleja itse. Öljymaalin valmistaminen on 

muodostunut elimelliseksi osaksi tekemistäni ja kuva-aiheiden ajattelua sekä 

syntymistä. Esimerkiksi mineraalien kemiallisten koostumusten mikroskooppinen 

ajattelu ja kuvittelu saattaa suodattua maalausprosessiin. Kuvittelen hiukkasten 

rakenteita ja kidekenttien tapahtumia. Kuvitteluni tuskin vastaa oikeita kemiallisia 

ilmiöitä, mutta se avaa mieluisan alustan mielikuvittelulle ja assosiaatioille. 

Havainnot eri pigmenttien luonteenpiirteistä tuovat esiin materian oman 

toimijuuden ja sen pyrkimykset. Olen kiinnostunut siitä, kuinka olemme materian, 

tarkemmin pigmentin ja maaliaineen kanssa vuorovaikutussuhteessa toisiimme eri 

vaiheissa maalausprosessia, jonka ajattelen alkavan jo maalin valmistuksesta. 

Öljymaalin valmistaminen vie useita tunteja ja pitää sisällään erilaisia toiminnan 

hetkiä ja yksityiskohtia, joista löydän vertauskuvia inhimilliseen kanssakäymiseen. 

Alkuvalmistelua seuraa mittaaminen ja oikeiden öljy- ja pigmenttisuhteiden 

hakeminen. Mitä ainesosat tarvitsevat toisiltaan muodostuakseen voimaiseksi 

öljymaaliksi. Sekoitettu maalimassa syötetään kolmivalssihiertimeen*, jonka läpi se 

kuljetetaan useita kertoja. Jokainen hiertokerta muuttaa massaa. Hiertovaiheessa 

voi seurata maalin rakennetta, kiiltoa ja tuntumaa moniaistisesti. Havainnot, 

metaforat ja kerätty tieto vaikuttaa maalauksieni kuva-aiheisiin ja tapaani käsitellä 

öljymaalia levittäessäni sitä pohjustetulle puuvillakankaalle. Prosessin eri vaiheet 

limittyvät ja kietoutuvat toisiinsa ja kulkee mukana työhuonetyöskentelyssä aina 

maalauksen viimeiselle kerrokselle saakka. Seuratessani maalimassan muutoksia, 

pohdin myös, millaisen matkan väriaine on kulkenut alkuperäisestä olomuodostaan 

pigmenttihiukkaseksi. Mistä pigmentin alkuperäinen materiaali on kerätty? Kuka sen 

on kerännyt, kuljettanut ja käsitellyt? Uteliaisuus laajenee myös muihin käytettäviin 

materiaaleihin, kuten kankaaseen ja maalauspohjan kertopuuhun. 

 

* Kolmivalssimylly on kone, joka koostuu kolmesta vaakasuoraan sijoitetusta 

telasta, jotka pyörivätvastakkaisiin suuntiin ja eri nopeuksilla toisiinsa nähden. 

Koneen avulla voi sekoittaa ja hiertää siihen syötettävää esisekoitettua massaa 

maaliksi. 

 

 



 

76. Leena Kangaskoski 
 

 
Pocket-size escape 
ladder (model) 
2022 
Lasitettu keramiikka, 
kalastusverkko 
~ 2 000 x 150 x 4 mm 
1 100 € 
 

✨ 

 
 

77. Minna Louhelainen 

 

 
Ajatuskupla 
Menneisyyden 
luolastossa 
2022 
Grafiikkakollaasi 
pingotetulle kankaalle 
40 x 32 cm 
400 € 
 
Ajatuskupla 
yöunilla 
2022 
Grafiikkakollaasi 
pingotetulle kankaalle 
35 x 29 cm 
350 € 
 
 

 

 

✨ 

 
 

78. Jennifer Lipkin 

 
Twice in a red moon 
2022 
Akryyli ja muste 
paperille 
50 x 40 cm 
539 € 
 
 

Teos kuvaa sellaisen henkilön identiteettiä, joka kokee 

tarpeelliseksi ottaa mukaan välineen, jonka avulla voi paeta 

tilanteesta kuin tilanteesta, mutta on epäkäytännöllinen 

esteetikko ja rakentaa proton keramiikasta. Musta savi, 

lasitettu keskeltä kiiltävällä lasitteella.  

 

Ihmisen minuuden tai psykologisen identiteetin voi mieltää 

tarinana, jota ihminen kertoo itsestään itselleen uudestaan 

ja uudestaan. Tämä eletyn elämän narratiivi on aina 

muutoksessa, sillä ihminen uudelleenjärjestelee tarinansa 

sirpaleita jatkuvasti, sekä tietoisesti että 

tiedostamattomasti. Hieman samaan tapaan muodostuvat 

myös grafiikka- ja maalauskollaasit, joiden kanssa 

työskentelen: palasia lisätään, muokataan, peitetään ja 

poistetaan. Usein palat saavat toistensa rinnalle 

asetettuina täysin uusia merkityksiä. Joskus yhdellekään 

palaselle ei tunnu millään löytyvän sopivaa paikkaa, ja 

joskus taas jokainen elementti asettuu kohdalleen 

kivuttomasti ensimmäisellä yrityksellä. Prosessien 

lopputuloksessa on kuitenkin merkittävä ero: kollaasi 

saavuttaa jossakin vaiheessa staattisen, valmiin 

olomuotonsa, kun taas ihminen identiteetteineen on 

loppuunsa asti luonnosasteella. 

 



Hypnagogia 
2022 
Akryyli ja muste 
paperille 
50 x 40 cm 
539 € 

✨ 

 

79. Liisa Kuusela 
 

 
45 maalausta 
2022 
Akvarelleja paperille 
selailukirjassa 
24 x 16 x 6 x 8 cm 
Á 110 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

80. Siigri Aaltonen 

 
 

Kuin kaksi jalkaa 
2022 
Kangas, pumpuli 
2 x 50 x 20 cm 
960 € 
 
 

 

 

 

 

✨ 

Minulle identiteetti on kerroksellinen ja usein sekavakin asia, 

joten koen, että teoskokonaisuus pikkuisia, ehkä vähän hassuja, 

vapaasti maalattuja akvarelleja vastaa omaa identiteettiäni.  

 

Kirjan akvarelleissa on kaikkea mitä rakastan: kukkia, kissoja, 

kuutamomaisemia ja lapsuusmuistoja. Teokset olen maalannut 

aamuisin saapuessani työhuoneelle tarkemmin suunnittelematta, 

maalaten vain sen, jota juuri sillä hetkellä haluan maalata. 

 

Lapinlahdessa kirja on sijoitettu kahden käytävän risteykseen, 

kasvihuonemaiseen nurkkaukseen. Opiskeluaikana meillä oli 

havaintopiirustuskurssi Lapinlahden sairaalassa ja valitsin silloin 

juuri tämän paikan piirrettäväksi. Monta päivää seisoin 

istuinryhmän äärellä, tarkkailin ja piirsin hiilellä suurelle paperille 

huonekasveja ja valon heijastumia ikkunankarmeissa. Siinä 

paikassa on ihmeellinen valo ja pesämäinen tunnelma. Olen 

liikuttunut siitä, että monen vuoden jälkeen teokseni on päässyt 

selailtavaksi juuri tähän nurkkaukseen. 

 

Ompelin jalkani possunpinkistä kankaasta, vaikka en osaa ommella.  

 

Yön pimeinä tunteina en hätkähdä häntä, joka istuu tuolilla tai vilahtaa 

peilissä. Minä tiedän miltä minä näytän. 

 

Välillä ne kuiskivat asioita, joita en halua tietää. Mutta en voi sulkea 

korviani, koska ääni tulee jostain sisältäni. 

 

Minun täytyy elää kanssasi, vaikka se kuinka sattuu. En sure sinua, 

mutta sen hyväksymiseen menee aikaa. 

 



81. Vesa-Pekka Rannikko 

 

 
Mosaiikki 
2022  
Läpivärjätty kipsi 
70 x 50 x 30 cm 
8 000 € 
 
Herääminen 
2022 
Läpivärjätty kipsi 
70 x 21 x 24 cm 
8 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✨ 

 

 

Mosaiikki-teos esittää kanarianlintua, joka on risteytetty toisen lajin, 

tulitiklin (Red Siskin) kanssa. Risteytys on tehty, jotta haluttu 

punavalkoinen värimuunnelma saadaan aikaan. Lintu on risteytys, 

hybridi ja sekoitus. Näyttelyn identiteettiteeman kannalta on 

kiinnostavaa ajatella linnun roolia ja identiteettiä tilanteessa, jossa 

perintötekijöitä manipuloimalla luodaan uusia lajeja ja pitkälti 

visuaalisista syistä. Mikä lintu tässä tilanteessa lopulta on? 

Lemmikkinä se hankitaan höyhenpuvun ulkonäön tai laulutaidon 

vuoksi. Sillä on rooli koristeena ja sen ulkonäkö määrittyy 

ulkopuolisten tekojen kautta. Mikä sen identiteetti lintuna lopulta 

on? 

 

Herääminen-teoksessa kameleontti kiipeää Jean Arpin veistoksen 

”Awakening, 1938 ” päälle. Alkuperäinen veistos on tehty kipsistä ja 

maalattu vihreäksi. Arp oli tunnettu orgaanisista modernistisistä 

veistoksista. Luontolähtöinen pehmeys ja surrealistinen 

amorphisuus yhdistyvät hänen teoksissaan. Kameleontin iho vaihtaa 

väriä taustan mukaan. Se sulautuu ympäristöönsä. Teoksessa 

kameleontti sulautuu taiteelliseen tulkintaan luonnosta, kuvaan tai 

illuusioon. Identiteetin kannalta ajatus ympäristöön sulautumisesta 

liittyy oman persoonallisuuden kieltämiseen ja itsen roolin 

hävittämiseen. Teoksessa luonto sulautuu luonnon kuvaan, 

todellinen ihmisen rakentamaan kulttuuriseen malliin. 

 


