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+ KULTUR KARLEBY | 23.3.2022

Jenni: "Kvinnan i sorgdräkt är jag och kostymen
på stolen är hans"

Ett foto visar vad som fanns framför objektivet, men det är inte objektivt. Och ibland visar det
inte ens vad som fanns där. Det här är något som fascinerar Jenni Haili.

JESSICA POIKKIJOKI

SPARA ARTIKEL

Efter millennieskiftet flyttade Jenni Haili från Karleby två gånger. Första gången för att ägna
sig åt frivilligarbete i Italien, andra gången för att bosätta sig i Helsingfors. 
 
Nyligen lämnade hon huvudstaden för att skapa sig ett hem i Lampis i Tavastehus. 
 
Hennes lillebrors sista hem fanns i södra Finland. Hösten 2020 dog han av cancer.  
 
– Hans iver och mod att göra konst väcktes först i slutskedet av hans liv. Innan dess var han
snarare en estet med ett intresse för föremål från förgångna tider. Enligt min uppfattning var
det först efter att han hade insjuknat som han började använda föremålen för att förverkliga
något annat, säger Jenni Haili. 

"Under hans sista år gjorde vi tillsammans några mystiska och mytiska
fotoverk som syftar mot döden."
JENNI HAILI
om sin lillebror

  
 
Han diskuterade sina idéer med henne, som tagit masterexamen från Aalto universitetets
fotografilinje 2011 och är verksam som bildkonstnär. 
 
– Under hans sista år gjorde vi tillsammans några mystiska och mytiska fotoverk som syftar

 Foto: Jenni Haili

Det här självporträttet tog Jenni Haili för några år sedan med hjälp av våtkollodion-processen. Kameran, som porträttet togs med, var
en lånad sovjetisk träkamera, FKD, 18x13 centimeter.
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mot döden. 
 
 
Två av dem visas just nu i K. H. Renlunds museum i Karleby. Videon "Danse Macabre" och
installationen "In Memoriam" ingår båda i grupputställningen "Sätt att vara".
 
– I installationen "In Memoriam" ingår två foton, ett av en kvinna i sorgdräkt och ett av en stol
på vilken det ligger en vikt herrkostym. Det är foton som min bror tänkt ut och ville förverkliga
tillsammans med mig, men det hann han inte göra, säger Jenni Haili. 
 
– Efter hans bortgång bestämde jag mig för att förverkliga hans idé, naturligtvis på mitt eget
sätt. Kvinnan i sorgdräkt är jag och kostymen på stolen är hans. 
 

Sätt att vara

En grupputställning som visas på K. H. Renlunds museum i Karleby fram till den 30 april.

I utställningen sammanförs tidigare elever från Karleby Bildkonstskola för barn och unga för att på det sättet fira
bildkonstskolans 40-årsjubileum

De medverkande är Jenni Haili, Tero Annanolli, Reetta Breilin, Pauliina Mäkelä, Tuulia Penttilä och Sanni Salmela.

  
 
Nästan alla föremål som är med i installationen är sådana som han lämnade efter sig. 
 
– Den gamla klockan ingick i min brors kvarlåtenskap. Jag har modifierat mekanismen så att
den nu går moturs. Också sekretären och begravningskaramellerna är från min brors
kvarlåtenskap, förutom en som jag själv gjorde till hans begravning. 
 
För henne var förverkligandet av verket en del av sorgearbetet. Det här är inte första gången
hon gjort ett verk som är djupt personligt. 
 
– Men allt man gör som konstnär kan inte vara lika rått personligt. Det skulle bli alltför tungt. 
 
 
Ett verk som inte finns med på utställningen, "Altera Familia", är ett familjealbum med
porträtt på personer som hör till olika generationer, olika kön och olika åldrar. 
 
Alla är de skapade med hjälp av artificiell intelligens utgående från ett flertal porträtt av henne.
Alla, utom ett. Det föreställer verkligen henne, men på det syns inte hennes ansikte eftersom
hon bär sorgslöja. 
 
– Det var intressant att upptäcka att den artificiella intelligensen hittade och lyfte fram
släktdrag som också gått vidare i verkligheten. Det finns bilder i albumet där jag ser ut som
någon av mina bröder, eller som min mamma eller min pappa. 
 
Alla är de ändå versioner av henne. 
 
"Bilder kan se verkliga ut, men förstår man sig på fotografi inser man hur
illusoriskt fotografi är som medium."
JENNI HAILI

  
 
– Det som intresserar mig med fotografi är också fotografiets essens; den direkta relation som
fotografiet anses ha till världen och de illusioner om verkligheten som därmed kan skapas
med hjälp av det, säger Jenni Haili. 
 
– Bilder kan se verkliga ut, men förstår man sig på fotografi inser man hur illusoriskt fotografi
är som medium. Hur det förvränger, plattar till, begränsar, skär upp, tänjer ut och pressar ihop
världen. Vi har vant oss vid att betrakta fotografi som ett objektivt avbildande av världen, men
det är det sist och slutligen sällan. 
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Det här är också ett skäl till att hon fortsättningsvis är fascinerad av uttrycksformen. 
 
– Jag har fotat sedan jag var tio år gammal. Då fotade jag mina vänner i skolan. Det var ett
sätt för mig att dokumentera min vardag. 
 
Hon deltog i fotografi- och keramikverkstäder vid Karlebys konstskola för barn och unga.
Medan fotograferandet blev hennes yrke blev keramiken hennes hobby. Som timlärare i
fotografi vid Konstuniversitetet undervisar hon idag andra som vill ge sig in på samma
yrkesbana. 
 

 
 
Vid sidan av detta har hon utställningar. 
 

 Foto: Jenni Haili

Det här självporträttet tog Jenni Haili för några år sedan med hjälp av våtkollodion-processen. Kameran, som porträttet
togs med, var en lånad sovjetisk träkamera, FKD, 18x13 centimeter.
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Förutom på K. H. Renlunds museum finns hon för tillfället representerad med verk på en
grupputställning på Hippolyte Korjaamo i Helsingfors. Senare i år medverkar hon i
grupputställningar på Vasa konsthall och Ratamo i Jyväskylä, dessutom har hon en
soloutställning på Österbottens Fotocentrum POVA i Lappo.  
 
– De senaste tre, fyra åren har jag av någon anledning fått allt fler utställningar. Det har
antagligen att göra med att jag varit lycklig nog att få fondstöd, vilket har lett till att jag har
kunnat skapa mer och då man skapar mer ansöker man också om att få ställa ut mer. 
 
 
Det gläder henne att kuratorn för grupputställningen i Karleby bad om att få visa två verk
som hon gjort med sin lillebror, vid sidan av fotoserien "Persona (Commedia dell' Arte). 
 
– Det är fint att verken som jag gjort tillsammans med honom visas i det som en gång var
hans hemstad. Han har säkert vänner kvar som nu får möjligheten att se dem.

Karleby FÖLJ

JESSICA POIKKIJOKI FÖLJ

jessica.poikkijoki@osterbottenstidning.fi

 Kontakta skribenten
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