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Näkymä 2013 on yhdestoista vuosittainen ympäristötaide-
näyttely ja tapahtuma, jonka TaideAkaa järjestää Akaassa. 

Näkymä on kuraattorin ohjaama ja kehittyvä foorumi, joka täh-
tää innovatiivisen ympäristötaiteen esille tuomiseen sekä moni-
naisen taiteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseen paikallisten ja 
kansainvälisten kuvataiteilijoiden kesken. Joka kesä tapahtuma 
tulee ihmisten luo arjen kulkureiteille mahdollistaen keskustelun 
nykytaiteesta ja ympäristöstä. Vuosittain vaihtuvat teemat luotaa-
vat paikallisuuden ja ympäristötaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin.

Teema Maa ja paikka kutsuu pohtimaan paikan merkitystä yhä 
uusista näkökulmista. Taiteilijan omakohtainen paikan aistimi-
nen ja erityiseen paikkaan liitetyt subjektiiviset mielikuvat ovat 
monen paikkasidonnaisen teoksen kantava voima. Näiden puh-
taasti subjektiivisten lähestymistapojen lisäksi näyttelyn teema 
mahdollistaa luonnon, paikan ja maiseman tarkastelun myös 
monenlaisista teoreettisista näkökulmista, esimerkiksi filoso-
fisista, taidehistoriallisista ja ekologisista. Erilaisille tutkimuk-
sellisille metodeille ja taiteiden ja tieteen dialogia niveltäville 
teosideoille näyttely tarjoaa ajantasaistetun työskentelymaaston.

Maa ja paikka herättää kysymyksiä, mitä tarkoittaa maa ja mitä 
tarkoittaa paikka. Ovatko ne ensisijaisesti ihmisen käsitteillä 
luomia ja rajaamia ilmiöitä Millaisia ovat ne vastineet, joita eri 
ihmiset antavat sanoille fyysisessä ja mielen todellisuudessa 
tai paikan käsitettä uudelleen jäsentävässä virtuaalitodellisuu-
dessa? Syrjäisissä luonnontiloissa alkunsa saanut maataide on 
ollut alusta alkaen hyvin paikkasidonnaista, kuten tiettyyn eko-
logiseen tai maantieteelliseen tilanteeseen sijoitettu ympäristön 
ajallinen muutosprosessi. Akaan kaupunki sijaitsee eteläisellä 

Pirkanmaalla – sen sijainti ja ominaispiirteet tarjoavat paikan 
käsitteen työstämiselle oman erityisen ympäristön monine 
paikallisine vivahteineen. Maa ja paikka tarjoaa tilan tutkia yhtä 
hyvin ymmärrystä omasta paikasta ja olemassaolosta maail-
massa kuin havainnoida ja luoda konkreettisia tai aineettomia 
paikkoja sekä osallistua ympäristökeskusteluun yhteisössämme.

Maan ja paikan käsitteet ovat uudelleen muovattavissa esimerkiksi 
yhteisötekoina, performansseina, maa- ja vesiteoksina, ääninä, 
tuoksuina, valona, katoavina ja elävinä veistoksina, maaperä- ja 
ilmastotutkimuksina tai kasvuprosesseina luonnossa ja rakenne-
tussa ympäristössä. Taiteellinen sanoma voisi syntyä uuden kokei-
lun tuloksena oikeassa tai väärässä olemisen väittämien sijasta.

Miten ottaa kantaa perinteisin tai ennen käyttämättömin välinein, 
jakaa hiljaistakin tietoa tai kokeilla aktiota reagoimisen sijaan 
ajankohtaisissa ympäristökysymyksissä tässä ja nyt? Immanuel 
Kant päätteli ihmisen omaavan moraalitajun, joka on ohjattavissa 
kategorisella imperatiivilla ”toimi niin, että toiminta periaatteesi 
voi olla yleinen laki”. Jäikö laki kaikumaan oppimamme kal-
liopohjalle? Kaivaako maan haudasta uusi luova totuus? Maa 
ja paikka voi pysäyttää erityiseen paikkaan ihmettelemään ja 
kokemaan vaikkapa, millainen olisi ikivanhan kultaisen säännön 
mukainen ympäristöteko, virtuaalisumun avaruusaluksessa rii-
telemätön hymiö tai kenties pensaassa kuiskiva ympäristöteos, 
joka onnistuisi pelastamaan maan.

anna-Lea kopperi
Näkymä 2013 kuraattori

 Tulee aika, jolloin olemme käyttäneet loppuun luonnonvarois-
tamme viimeisenkin jyvän, kulauksen ja hitusen. Mutta siinä 

haudassa ihminen ei itse makaa. Arvottomaksi käyneen maan 
päällä viimeiset äänet kuuluvat niille kahdelle, jotka yrittävät 

laukaista omatekoisen avaruusaluksensa liikkeelle. He kinaavat 
jo siitä, minne matkustaisivat seuraavaksi.

William Faulkner

…hän huusi pensaasta: ”Mooses, Mooses!” Mooses vastasi: 
”Tässä olen.” Herra sanoi: ”Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät 

jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.”
2. mooseksen kirja 3

Näkymä 2013 is the 11th annual international environmental art 
exhibition and event organized by the TaideAkaa Association 

in Akaa, Finland. Näkymä is a curator-run, evolving forum whose 
purpose is to exhibit innovative environmental art and to promote 
diverse artistic interactions between artists. Every summer the 
event appears beside people’s everyday walking routes and 
prompts discussion of contemporary art and the environment. The 
themes, which change every year, focus on topical phenomena 
related to localness and environmental art. 

The theme of Land in Situ invites people to rethink the meaning 
of a site from new perspectives. Many site-specific artworks are 
based on the artist’s personal sense and subjective conceptions of 
a specific place. In addition to these purely subjective approaches, 
the exhibition also enables exploration of nature, site and landscape 
from various theoretical viewpoints, for instance, philosophical, art-
historical and ecological ones. The exhibition offers an up-to-date 
terrain for different research methods and for project concepts 
that hinge on the dialog between arts and sciences. 

Land in Situ prompts questions, such as: What does ‘land’ mean 
and what does ‘site’ mean? Are they primarily phenomena created 
by human concepts and definitions? What counterparts do 
different people ascribe to these words in physical reality and in 
the reality in their minds? Or in virtual reality, which reconstructs 
the concept of a site? Land Art was first made in remote natural 
areas and has been very site-specific since its early beginning, 
for example, in a temporal process of environmental change in 
a specific ecological or geographical situation. Akaa is a small 
town in Central Finland – its location and characteristics offer 

a particular environment for studying the concept of the site. 
Land in Situ offers a place to research our understanding of 
our own situation and existence in the world, to observe and 
create material and immaterial sites, as well as to participate in 
environmental discussions in society. 

The concepts of land and site can be reshaped, for example, into 
social actions, performances, land and water art, sounds, smells, 
lights, ephemeral and living sculptures, soil and climate research, 
or growth processes in nature and in the built environment. The 
artistic message can come out of a new experiment, rather than 
from arguments about who is right or wrong. 

How do we make a statement with traditional or new tools, 
share possibly unspoken knowledge, or try out actions instead 
of reactions in current environmental issues? Immanuel Kant 
concluded that human beings have a moral sense that can be 
guided by the categorical imperative “Act only according to that 
maxim whereby you can, at the same time, will that it should 
become a universal law.” Does this law still echo in the bedrock 
of our learning? Can we dig a new creative truth out of the grave 
of the earth? Land in Situ may make us stop at a special site, to 
wonder about and experiment with what an application of the 
ancient Golden Rule would look like as an environmental act? 
A quarrel-free smiley face in a spaceship in the virtual fog, or 
maybe an environmental artwork whispering in a bush? One 
that might even succeed in saving the Earth. 

anna-Lea kopperi
Näkymä 2013 curator

That will be when we have expended the last grain, dram, and 
iota of our natural resources. But man himself will not be in that 
grave. The last sound on the worthless earth will be two human 

beings trying to launch a homemade spaceship and already 
quarreling about where they are going next. 

 William Faulkner

…God called out to him from the bush: Moses! Moses! He answe-
red, Here I am. God said: Do not come near! Remove your sandals 

from your feet, for the place where you stand is holy ground.  
Exodus 3
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TaiTeen ja TunTeen 
sidos luonToon

Näkymä 2013 näyttelyn teema Maa ja paikka herättää tutkimaan 
paikan merkitystä. Paikkojen kautta voi myös peilata suhdetta 

luontoon ja ympäristöön. Muistan lapsuudestani, että menin 
mielelläni meren rannassa olleeseen kallion onkaloon, jossa 
sain olla rauhassa ja ajatella.

Juuri konkreettiset paikat ovat usein ihmisten luontosuhteen 
muodostumisen syntysijoja. Tutkimusten mukaan ihmiset, joilla 
on lapsuudessaan ollut lempiluontopaikka, ovat kiinnostuneita 
ympäristökysymyksistä laajemminkin. Samoin  luonnossa liikku-
essa koetut myönteiset tunne-elämykset kytkeytyvät ekologiseen 
maailmankuvaan. Erilaiset elämykset ja tekeminen kasvattavat 
tunnesiteen luontoon ja luontosuhteen.

Ympäristöhallinnon tehtävä on tuottaa olennaista ympäristö-
tietoutta. Asiantuntemus tiivistyy monien luonnon ja ympä-
ristön tilasta kertovien mittareiden mittauksiin, uhanalaisten 
lajien määrästä vesistöjen ravinnepitoisuuksiin. Pelkkä tieto ei 
kuitenkaan riitä siihen, että yhteiskunta ja elämäntavat muut-
tuvat ympäristön kannalta vastuullisemmiksi. Tarvitaan myös 

tunteen vahvistamista. Tunnesidettä voidaan rakentaa tar- 
joamalla tilaa omakohtaiseen luonnon kokemiseen ja ympäristön 
pohtimiseen, tutkimiseen ja ihmettelyyn. Helposti saavutettavat 
kansallispuistot, ulkoilualueet ja luontomatkailu tuottavat luon-
toelämyksiä. Taiteen mahdollisuudet tarjota tunne-elämyksiä ja 
havahtumisia sekä kannustaa pohtimaan ovat omaa luokkaansa. 
Näkymä 2013 näyttelyn ympäristöteokset herättävätkin mietti-
mään ajankohtaisia ekologisia valintojamme.

Suomessa jokamiehen oikeudet pitävät huolta siitä, että kai-
killa on mahdollisuus tutustua luontoon. Suhdetta luontoon tai 
ympäristöasioihin ei voi kuitenkaan tarjoilla kenellekään valmiina 
pakettina, vaan se on jokaisen rakennettava itse. Rakennusai-
neina toimivat omat kokemukset ja pohdinnat. Näkymä 2013 
näyttely tarjoaa tähän hyvät eväät ja runsaasti mahdollisuuksia.

Ympäristöministeri Ville Niinistö 
näyttelyn suojelija

The Bond of arT and feeling 
wiTh naTure

The theme of Näkymä 2013 Land in Situ prompts us to think 
about the meaning of place. Particular sites also allow us to 

reflect on our relationship with nature and the environment. I 
remember in my childhood enjoying going into a hole in a rock 
at the seaside, where I was able to think in peace and quiet.

It is specifically concrete sites that are often the places where 
our relationship with nature is formed. According to research, 
people who have had a favorite place in nature as a child tend 
to be interested in environmental issues more broadly. Positive 
emotional experiences in nature are also linked with an ecolo-
gical worldview. These various experiences and activities build 
up an emotional bond and relationship with nature.

The task of the Environmental Administration is to produce 
relevant environmental information. This expertise is conden-
sed into indicators of the state of nature and the environment, 
from the number of endangered species to the nutrient con-
tent of waterways. But information alone is not enough to make 
society and ways of living more environmentally responsible. A 

strengthening of feelings is also needed. An emotional bond can 
be built up by offering places for personal experiences of nature, 
and for thinking about, researching and being amazed by the 
environment. Easily accessible national parks, outdoor recrea-
tion areas and nature tourism produce nature experiences. Art 
has a unique ability to evoke emotional experiences and grea-
ter awareness, and to encourage thought. The environmental 
artworks in Näkymä 2013 really do prompt us to think about our 
current ecological choices.

In Finland ‘everyman’s right’ ensures that everyone has a chance 
to explore nature. And yet no one can be given a readymade 
relationship with nature and environmental issues. We all have 
to create one for ourselves, the building materials being our own 
experiences and thoughts. The Näkymä 2013 exhibition offers 
excellent tools and numerous opportunities for this.

Minister of the Environment Ville Niinistö 
Patron of the exhibition
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näkymä 
kulTTuuriTalo 
laaksola  
///  
View of 
laaksola 
CulTural 
CenTer

daniela de maddalena 
Päättymätön protesti  ///  The Never Ending Protest 
2013

Bernhard Gerber 
Valo ja varjo  ///  Light and Shadow 
2013
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jenni hail i  & nike arnold
Jenni Haili (s. 1980 Helsinki) työskentelee pääasiallisesti 
valokuvan ja videon parissa, mutta viime vuosina hän 
on alkanut käyttää muitakin taide- ja käsityömenetelmiä 
ilmaisussaan. Hänen teoksiaan on ollut esillä yksityis- ja 
ryhmänäyttelyissä Suomessa ja muualla Euroopassa vuo-
desta 2005 lähtien.

Nike Arnold (s. 1980 Berliini) käyttää teoksissaan monen-
laisia tuotantotapoja ja työskentelee erilaisten, toisinaan 
jo käytöstä poistuneidenkin valokuva- ja videoformaattien 
parissa, mm. dia, kaitafilmi ja 16mm:n filmi, kuten myös 
puhutun, valokuvatun tai filmatun tekstin kanssa. Hänen 
töitään on ollut esillä eri puolilla maailmaa.

Jenni Haili (b. 1980, Helsinki) works mainly with photo-
graphy and video, but recently she has also employed 
other art and handicraft methods in her expression. Her 
work has been exhibited in solo and group shows in  
Finland and elsewhere in Europe since 2005. 

Nike Arnold (b. 1980, Berlin) uses various production 
methods and works with different, sometimes obsolete 
photo and movie formats, including slides, Super 8 and  
16 mm film, and with spoken, photographed or filmed texts. 
She has exhibited her works in various parts of the world.

Werdauer Weg 1–6, 10829 Berliini /// Berlin

kaksikanavainen digitoitu 16 mm lyhytelokuva, HD, 
stereo, kesto 4’ 45’’, 2008

Taiteilijat Jenni Haili ja Nike Arnold kuljetettiin silmät 
sidottuina heille tuntemattomaan paikkaan. Taiteilijat 
kokivat ja kulkivat paikassa kahdenkymmenen minuu-
tin ajan sokkoina nauhoittaen tuona aikana ympäristön 
ääniä sekä tuntemuksensa ja mielikuvansa ääniraidoille. 
Nauhoitetut vaikutelmat paikasta toimivat lähtökohtana 
16 mm elokuvafilmille kuvatulle kuvitteelliselle ja täysin 
rakennetulle paikalle. 16 mm filmille kuvatun materiaalin 
valmistuttua taiteilijat kävivät uudelleen alkuperäisessä 
paikassa, tällä kertaa silmät avoinna, ja dokumentoivat 
todellisen ympäristön videolle. Teoksessa kuvitteellinen 
ja todellinen paikka rinnastuvat vierekkäin projisoitaessa.

two-channel digitized HD video, 16mm film, stereo sound, 
duration 4’ 45’’, 2008

The artists Jenni Haili and Nike Arnold were brought blind-
folded to a place formerly unknown to them. They were left 
to experience and to be exposed to the place for twenty 
minutes without the sense of sight. During that time they 
recorded the sounds of the environment, as well as their 
own ideas and feelings about the place. These recorded 
impressions served as a starting point for an imaginary 
and constructed place filmed on 16 mm film. When the 
filming was completed the artists returned to the site of 
the experiment, this time with their eyes open, and docu-
mented the actual environment on video. The projection 
in the artwork juxtaposes the imaginary and the real place.

jenni Haili &  
Nike arnold  
Werdauer Weg 1-  6  
10829 Berliini 
 ///  Berlin  
2008
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Haitallisten vieraslajien puutarha /// Garden of Invasive Alien Species

HD video PAL 16:9. 13’, 2013

Video esittelee neljä maa- ja metsätalousministeriön hai-
talliseksi vieraslajiksi luokittelemaa kasvia: lupiinin, jätti-
palsamin, kurtturuusun ja jättiputken. Teoksen ääniraita 
on tehty äänittämällä suoraan kasvien sähkömagneettista 
värähtelyä, jota on muokattu analogisella vahvistimella, 
taajuuskorjaimella ja mikserillä. Videoteos jatkaa Emigrant-
titarha ja Paperittomien puutarha -teosten metaforaa kas-
veista maahanmuuttajina. Samalla teos on näiden neljän 
kasvilajin muotokuvien sarja, jossa jokainen lajinedustaja 
saa oman äänensä. Vieraslajeista käytetty retoriikka muis-
tuttaa hämmästyttävällä tavalla maahanmuuttokriittistä 
nettikeskustelua: leviää holtittomasti, vie suomalaisten 
lajien kasvupaikat, tärvelee kulttuurimaisemat... 

The video introduces four plants defined by the Finnish 
Ministry of Agriculture and Forestry as invasive alien 
species: Big Leaf Lupine, Himalayan Balsam, Japanese Rose 
and Persian Hogweed. The soundtrack of the artwork was 
made by directly recording the electromagnetic vibrations 
of the plants, and modifying them using an analog amplifier, 
equalizer and mixer. The video work is a continuation of 
the metaphor of plants as immigrants seen in Immigrant 
Garden and Garden of the Undocumented. At the same time, 
the work is a series of portraits of these four plant species, 
in which each representative of the species has its own 
voice. The rhetoric used about alien species resembles in 
surprising ways the anti-immigrant discussions on the 
Internet: they spread out of control, take places to grow 
from Finnish species, spoil the cultural landscape… 

kalle hamm & dzamil kamanger
Kalle Hamm (1969, FI) ja Dzamil Kamanger (1948, IR) asuvat 
ja työskentelevät Helsingissä. He ovat tehneet yhteistyötä 
vuodesta 2000 lähtien. Heidän teostensa toistuvia aiheita 
ovat kulttuurien kohtaaminen sekä ihmisten ja tavaroiden 
globaali liikkuminen. He toteuttavat teoksensa usein julki-
seen tilaan ja niissä on osallistavia elementtejä.

Kalle Hamm (b. 1969, FI) and Dzamil Kamanger (b. 1948, IR) 
live and work in Helsinki. They have been collaborating since 
2000. Frequent subjects of their artworks are encounters 
between cultures and the global mobility of people and 
goods. They often realize their works in public space and 
make use of participatory elements. 

kalle Hamm & dzamil kamanger 
Haitallisten vieraslajien puutarha /// Garden on Invasive Alien Species 
2013
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Ristimäki /// Cross Hill

Teos on syntynyt pohdinnasta, mitä meistä jää jäljelle kun aika 
meistä jättää. Edesmenneet läheisemme jäävät elämään mei-
dän ajatuksissamme, meidän mielissämme. Meillä on kuitenkin 
tapana käydä läheistemme haudalla ajattelemassa ja muista-
massa heitä Konkreettinen paikka auttaa meitä pyhittämään het-
ken läheisemme muistolle. Voimme myös muistaa läheistämme 
sytyttämällä kynttilän kirkossa ja ajattelemalla häntä samalla.

Halusin luoda paikan, luonnon yhtey teen, jossa voi muistaa edes-
mennyttä läheistään. Paikalle voit koota luonnon materiaalista 
oman ristin kuin sytyttäisit kynttilän läheisellesi ja lähettäisit 
ajatuksesi hänelle. Luonto on luonteva paikka ajatella edes-
menneitä ihmisiä, luonnossa elämänkiertokulku on itsestään 
selvä asia, elämän edellytys.

Voit kirjoittaa laatikossa olevalle paperille ajatuksiasi siitä, missä 
paikassa ajattelet edesmenneen ystäväsi nyt olevan ja ketä ajat-
telet, haluat muistaa tällä paikalla? Tuoko tämä paikka, tämä 
ympäristö mieleesi jotakin erityistä hänestä? Ajatukset tulevat 
näkyville Laaksolan näyttelytilaan.

The work emerged out of thinking about what will be left of us 
when our time has come. Our dear departed stay alive in our 
thoughts, in our minds. And yet we have the custom of visiting our 
dear ones in the cemetery and thinking about and remembering 
them. A concrete place helps us sanctify a moment to the memory 
of the departed. We can also remember them by lighting a candle 
in a church and thinking about them at the same time. 

I wanted to create a place amid nature where you can remember 
your dear departed. Here you can gather materials from nature 
to make a cross – like lighting a candle for them – and send your 
thoughts to them. Nature is a natural place to think about the 
deceased. In nature the cycle of life is unmistakable, a prerequisite 
for life. 

On the paper in the box you can write your thoughts about where 
you think your departed friend is now, and who you are thinking 
of. Who do you want to remember in this place? Does this place, 
this environment bring to mind something specific about them? 
These thoughts will be displayed at Laaksola Cultural Center. 

Pira Cousin
Pira Cousin on työskennellyt kuvataiteilijana 80-luvun 
alusta lähtien tehden pääasiassa kollaaseja ja ollen mukana 
Ö-ryhmässä. 90-luvun alusta lähtien Cousin keskittyi valo-
kuvaamiseen Suomessa ja muualla Euroopassa toteuttaen 
monia valokuvaushankkeita. Viime vuosina hän on tehnyt 
myös ympäristötaidetta, esinekoosteita ja installaatioita. 
Cousin on teoksillaan osallistunut lukuisiin yksityis- ja 
ryhmänäyttelyihin.

Pira Cousin has worked as a visual artist since the beginning 
of the 1980s. At that time she mainly made collages and was 
part of the Ö-group. Since the beginning of the 1990s she 
has concentrated on photography in Finland and elsewhere 
in Europe, and has carried out numerous photography 
projects. In recent years she has also made environmental 
art, installations and art objects. She has participated in 
many private and group exhibitions. 

Pira Cousin 
Ristimäki /// Cross Hill 
2013
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Iso sirkka /// Big Hopper

puumateriaali

Maailmassa, jossa väkivalta ja sen uhka ovat arkipäiväis-
tyneet, näemme elämän haurauden kaikkine mahdolli-
suuksineen ja asetamme tunteet etusijalle.

Heinäsirkka on yksi luonnon kiehtovimmista eliöistä, jolla 
on kolme erilaista liikkumistapaa: se voi kävellä, hyppiä ja 
lentää. Joissain kulttuureissa heinäsirkkaan liitetään kiel-
teisiä mielleyhtymiä, toisissa taas myönteisiä. Meille hei-
näsirkka on voiman vertauskuva ja asenteellinen symboli: 
jokapäiväisissä konflikteissa, suurissa tai vähäisissä, onnis-
tunut hyppy on mahdollinen heinäsirkan asenteella. Emme 
ainoastaan tulkitse heinäsirkan liikuntakykyä symbolisesti, 
vaan myös sovellamme sitä kokiessamme olevamme 
ansassa tai kyvyttöminä vaihtamaan näkökulmaamme. 
Näin on mahdollista omaksua erilaisia henkisiä asenteita 
ja päästä eteenpäin.

wood 

In a world where violence and its underlying risks have 
become routine issues, we look at the fragility of life with all 
its opportunities and possibilities, giving priority to feelings 
and emotions.

The grasshopper is one of nature’s most fascinating creatures, 
with its three different possibilities for motion: it can walk, 
jump or fly. In some cultures, the grasshopper has negative 
connotations, whereas in others it is associated with positive 
meanings. To us, the grasshopper stands as a metaphor for 
strength and as a symbol of an attitude; everyday conflicts, 
either significant or trivial, can be successfully hopped 
over when there is a grasshopper attitude in place. We not 
only interpret the grasshopper’s movement capabilities 
symbolically, but also adopt them whenever we feel trapped 
and unable to change focus. This enables us to use our diverse 
mental attitudes so as to be able to carry on.

aguirre & jonnson
Giovanna Aguirre on syntynyt La Pazissa, Boliviassa ja Lars 
J. Jonnson Örebrossa, Ruotsissa. He molemmat elävät ja 
työskentelevät Ruotsissa ja Saksassa. He ovat työskennel-
leet yhdessä vuodesta 1995 saakka. 

Giovanna Aguirre was born in La Paz, Bolivia, and Lars 
J. Jonnson in Örebro, Sweden. They both live and work 
in Sweden and Germany. They have been working as a 
duo since 1995.

aguirre & jonnson 
Iso sirkka /// Big Hopper 
2013
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Tyhmä kala ja osalliset puut /// Stupid Fish and Complicit Trees

installaatio-performanssi

Teos on syntynyt teatteri- ja kirjoittajataustaisen esiintyjän 
Erikan ja installaatio- ja kuvanveistotaustaisen Suzannen 
yhteistyönä. He tapasivat 9 Dragon Heads -ryhmän ympä-
ristötaidenäyttelyssä Tbilisissä. Molemmat taiteilijat ovat 
innostuneita Näkymän tarjoamasta mahdollisuudesta 
kokeilla taiteidenvälistä yhteistyötä tavoitteenaan luoda 
teos, joka lisää tietoisuutta ympäristön tilasta. Suzannen ja 
Erikan yhteinen molempien voimakkaasti kokema teema 
on valtameriemme kalakantojen väheneminen, mikä on 
ollut teoksen lähtökohtana.

installation-performance

The work came out of a collaboration between Erika, who 
is a performer from a theatre and writing background, and 
Suzanne, whose practice includes installation and sculpture. 
They met through their involvement in the 9 Dragon Heads 
environmental exhibition in Tbilisi. Both artists are excited 
by the opportunity that Näkymä gives them to explore an 
interdisciplinary collaboration with the aim of making work 
that raises awareness of their environmental concerns. A 
common theme that Suzanne and Erika both feel strongly 
about is the loss of fish stocks in our oceans, which has been 
the starting point for the current work. 

suzanne BarTos & erika BaTdorf
Kanadalainen teatteri- ja performanssitaiteilija Erika Bat-
dorf on esiintynyt, ohjannut ja luonut ainutkertaisia perfor-
mansseja vuodesta 1983 saakka. Hän on esittänyt palkintoja 
voittaneita sooloteoksiaan festivaaleilla, museoissa ja teatte-
riesiintymisissä kansainvälisesti. Viimeksi hän on esiintynyt 
Tbilisissä, Münchenissä ja Jakartalla. Hän on tällä hetkellä kah-
den vuoden tutkimusvapaalla Yorkin yliopistosta Torontosta.

Australialainen kuvataiteilija Suzanne Bartos on suorittanut 
tutkinnon kuvataiteesta (kuvanveistosta) ja sosiaalitieteistä 
sekä teatterialan maisterin tutkinnon. Yli 30-vuotisen uransa 
ajan hänellä on ollut näyttelyitä Australiassa, Koreassa ja 
Georgiassa. Hänen erityisenä kiinnostuksenaan on tutki-
miensa aiheiden psykodynamiikan tutkimus ja korostus 
veistosten ja installaation kautta. 

Canadian theatre and performance artist Erika Batdorf 
has been performing, directing and creating unique 
performance work since 1983. Her award-winning solos 
have appeared in festivals, museums and theatre venues 
internationally. Most recently her work has appeared in 
Tblisi, Munich and Jakarta. She is currently on a two-year 
research sabbatical from York University in Toronto.

Australian visual artist Suzanne Bartos has degrees in 
Visual Art (sculpture) and Social Science, and a Master´s 
in Theatre. Over her 30 years of practice she has shown 
in Australia, Korea, and Georgia. Her particular interest is 
in exploring and highlighting the psychodynamics of the 
issues she is exploring, through sculpture and installation.

suzanne Bartos & Erika Batdorf 
Tyhmä kala ja osalliset puut ///  
Stupid Fish and Complicit Trees 
2013
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Tuuli x Vesi x Taivas /// Wind x Water x Sky

200 pientä kierrätetyistä CD-levyistä tehtyä puolipallon 
muotoista objektia kelluu ryhmänä tehden näkyväksi tuu-
len järven pinnalla ja heijastaen auringon säteet lukemat-
tomissa väreissään valon havaitsemiseksi.

Sue Callanan tekee paikkasidonnaisia veistoksellisia instal-
laatioita, joissa hän käyttää minimaalisia veistoelementtejä 
kiinnittääkseen huomion tiettyihin ympäristön ominaisuuk-
siin. Tällä kertaa hän tekee läsnä olevaksi värien ja muo-
tojen vaihtelevat liikkeet järven pinnalla tuulen, veden ja 
taivaan elementtien vuorovaikutuksessa. 

Maapallon keskilämpötilan noustessa tutkijat ovat ehdotta-
neet tuhkan tai muun materiaalin levittämistä ilmakehään 
maan viilentämiseksi. Jos näin tapahtuisi, taivas pysyisi 
jatkuvasti harmaana, taideteos ei heijastaisi auringonsä-
teitä eikä voisi olla olemassa nykyisessä muodossaan. Teos 
kutsuu arvostamaan ja suojelemaan käytössämme olevia 
luonnonvaroja ennen kuin on liian myöhäistä.

200 small hemispherical objects, made of recycled CDs, 
cluster together giving the appearance of wind on the 
lake’s surface, reflecting the sun’s rays as pinpoints of 
light in myriad colors. 

Sue Callanan makes site-specific sculptural installations, 
where she uses minimal sculptural elements to draw 
attention to particular features of the environment. In 
this instance, she seeks to give presence to the shifting 
play of color and texture on the surface of the lake as the 
elements of wind, water and sky interact. 

With the Earth’s temperature rising, scientists have proposed 
infusing ash or other materials into the atmosphere to 
cool the earth. Should this occur, the skies would be 
permanently grey, the artwork would not reflect the rays 
of the sun and so could not exist in its present form. The 
work is a call to value and protect the natural resources 
that we have, before it is too late. 

sue Callanan
Sue Callanan on taiteen maisteri Melbournen RMIT yli-
opistosta julkisen taiteen alalta. Hänellä on 25 vuoden 
kokemus paikkasidonnaisten veistos-installaatioiden 
toteuttamisesta sisä- ja ulkotiloihin. Hän on tehnyt sekä 
katoavia että pysyviä julkisia teoksia. Hänen teoksiaan on 
ollut näyttelyissä Australiassa, Yhdysvalloissa, Koreassa ja 
Britanniassa. Hän on perustajajäsen ja johtaja sydneyläi-
sessä taiteilijavetoisessa yhteisössä Articulate Project Space. 

Sue Callanan has a Master’s degree in Art in Public Space from 
RMIT University, Melbourne. She has 25 years’ experience of 
making site-specific sculptural installations in both indoor 
and outdoor spaces, and her works in public space have 
been both temporary and permanent. She has exhibited 
in Australia, the USA, the UK and Korea. She is a founding 
member and director of Articulate Project Space, an artist-
run initiative in Sydney.

sue Callanan 
Tuuli x Vesi x Taivas /// Wind x Water x Sky 
2013
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Pala palalta /// Bit by Bit 

ilmapallot, lanka, naru

Tutkimus ajatuksista maata kohtaan.

Kappale maata on täytetty tyhjillä tiloilla, mistä on tul-
lut paikka.

Se vetää puoleensa lapsellisia katseita, mutta herättää 
sisäisen halun.

Se on tutkimus erilaisista ajatuksista maata kohtaan.

balloons, thread, ribbon

An investigation of different thoughts about the land. 

The piece of land has been filled up with empty spaces 
to become a site. 

It attracts naive gazes, but invokes an innermost desire. 

It is an investigation of different thoughts about the land. 

hyun-jung Cho
Hyun-Jung Cho (s.1983 Seoul) on Tukholmassa asuva 
taiteilija, jonka työskentely varioi korujen tutkimuksesta 
installaatioihin, jotka käsittelevät ihmisten, taideteoksen 
ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.

Hyun-Jung Cho (b. 1983, Seoul) is a Stockholm-based 
artist whose work ranges from artistic research on jewelry 
to installations focusing on the interactive relationship 
between men and their artifacts/surroundings. 

Hyun-jung Cho 
Pala palalta /// Bit by Bit 
2013
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Kallistus /// Tilt

köysi, puu, varjokangas, sekatekniikka, paikka, koko 
vaihteleva

Kallistus on syntynyt vastauksena ilmiöön, jossa maapallo 
kallistuu pois akseliltaan (2 cm) ja muotoutuu “hieman 
pyöreämmäksi keskeltä ja litteämmäksi navoiltaan Kii-
nan kolmen rotkon padon vuoksi” (National Geographic,  
April 2010, s. 128,) www.theenergylibrary.com/node/11435.

rope, timber, shade cloth, mixed media, location, dimensions 
variable

Tilt is a response to the phenomenon of the Earth being 
tilted off its axis (by 2cm) and becoming “slightly more 
round in the middle and flatter at the top” due to the weight 
of China’s “three gorges” dam. (National Geographic, April 
2010, p. 128), www.theenergylibrary.com/node/11435. 

jul ieT fowler smiTh
Juliet Fowler Smith on australialainen taiteilija, joka on vii-
meisen 20 vuoden aikana työstänyt ympäristöä ja paikkaa 
installaatioin, piirustuksin ja mielikuvin. Hänen teoksiaan 
on ollut esillä säännöllisesti paikallisissa ja kansainvälisissä 
näyttelyissä. Hänen vuonna 2009 ympäristötaiteilijoiden 
kanssa perustamansa yhteisö Williams’ River Valley Artists 
project toimii edelleen uhanalaisissa ympäristöissä. 
www.williamsrivervalley.blogspot.com

Juliet Fowler Smith is an Australian artist whose practice 
over the past 20 years has engaged with environments 
and places through installation, drawings and imaginings. 
She has exhibited regularly both locally and internationally. 
In 2009 she instigated the “Williams’ River Valley Artists 
project” a collective of environmentally minded artists 
which continues to engage with endangered environments. 
www.williamsrivervalley.blogspot.com

juliet Fowler smith 
Kallistus /// Tilt 
2013
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Varjon vaellus /// Shadow Wandering

installaatio, 6000 kg soraa

Varjo on alue, jota päävalonlähde, aurinko, ei suoranai-
sesti tue. Varjon merkitys ihmiselle ja luonnolle on erittäin 
tärkeä, koska se suojelee ja tukee kaikkia eläviä olentoja. 
Varjo on valon reaktio ja kaiken olemassaolon edellytys. 
Auringonvarjon lisäksi myös ihmisen toiminnalla on var-
jonsa, joka vaikuttaa ympäristöön.

Ideana on työskennellä tietyllä alueella soralla ympäröivien 
puiden varjojen esille saattamiseksi maassa keskipäivän 
aikaan. Valon ja varjojen kartta ilmestyy paikkaan.

installation, 6000 kg gravel 

Shadow is an area that is not supported directly by a main 
light source, the sun. The meaning of the shadow for man 
and nature is of great importance, because it protects and 
supports all living things. Shadow is a reaction of light, and 
is essential for all existence. In addition to the shadow of 
the sun, there are also shadows of human activities, which 
affect the environment. 

The idea is to work with gravel on a certain area so as to 
capture the shadow of the surrounding trees on the ground 
around midday. A map of light and shadows will appear. 

Bernhard gerBer
Bernhard Gerber on syntynyt Emmentalin Biglenissä, Sveit-
sissä 1958. Koulutuksensa, opintojen ja useiden ulkomaan 
oleskelujen jälkeen hän on työskennellyt vuodesta 1989 läh-
tien taiteilijana Sveitsissä ja ulkomailla. Erityisten temaattisten 
objektien työstämisen ohella Gerber toteuttaa sosiopoliittisia 
hankkeita usein yhteistyössä muiden taiteilijoiden kanssa. 

Bernhard Gerber asuu Bernissä. Hänen työhuoneensa 
sijaitsee Münsingenissä.

Bernhard Gerber was born in Emmental Biglen, Switzerland, 
in 1958. After his apprenticeship, studies and several stays 
abroad, he has worked since 1989 as an artist in Switzerland 
and elsewhere. Besides his specific, thematic work on 
objects, Gerber creates projects on socio-political issues 
often in cooperation with other artists. 

Bernhard Gerber lives in Bern. His studio is in Münsingen. 

Bernhard Gerber, Varjon vaellus /// Shadow Wandering, 2013
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Näkymättömän langan tila /// Space of invisible string 

liiketunnistava aurinkokennolamppu, tekokukat 

Olemme saapuneet maahan/maailmaan, kenties synty-
mämme hetkellä. Ilma/ilmapiiri on ensimmäinen koke-
muksemme maailmasta. Näkymättömän langan tila pyrkii 
sisällyttämään sekä fyysiset että henkiset/transsendenttiset 
tekijät itseensä ja luomaan fyysisen ja henkisen ympäristön.

solar light bulb with motion sensor, artificial flowers

We have arrived on the Earth/Land, perhaps when we 
are born. The Air/Atmosphere is our first experience of 
the world. Space of invisible string seeks to embody both 
physical and mental/transcendental aspects and to create 
a physical and spiritual environment. 

yoko kaj io 
Yoko Kajion teoksia on ollut esillä Australiassa ja eri maan-
osissa viimeisen 13 vuoden ajan. Hän käyttää teoksis-
saan installaatiota, liikkuvaa kuvaa, valokuvaa, ääntä ja 
performanssia. Kilpailevien vastavoimien maailmassa 
keino tekoinen pyrkii hallitsemaan luonnollista, virtuaali-
todellisuus ja henkinen pyrkivät muuntumaan todelli-
suutta todemmiksi. On tarpeen löytää tasapaino, kuten 
Yin ja Yang. Teoksissaan Kajio pyrkii ilmentämän luontoa 
teknologian avulla ja hienovaraisella tavalla korjaamaan 
keinotekoisen ja luonnollisen tasapainoa.

Over the last 13 years Yoko Kajio has exhibited her artworks 
in Australia and elsewhere. Her art practice involves working 
with installation art, the moving image, photography, sound, 
and art performance. In a world consisting of competing 
forces; the synthetic seeks to dominate the natural; virtual 
reality and the spiritual seek to become more real than the 
real. There is a need to find a balance, as in Yin and Yang. 
Kajio’s works seek to express nature through technology and 
are her modest attempts to redress the balance between 
the synthetic and the natural. 

yoko kajio, Näkymättömän langan tila /// Space of invisible string, 2013
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Urbaani Elinvoima /// Urban Vitalization

biohajoava muovikelmu, kiinnikkeet, koko vaihteleva

Jo useiden vuosien ajan taiteilija työskentelee jatkuvasti 
läpinäkyvän biohajoavan muovikelmun kanssa. Tämä muovi 
polveilee paikallisesti veden ja mantereen yhtymäkohdissa. 
Pieniä biohajoavan muovin paloja on kiinnitetty kiinnik-
keillä matalaan ruohoon. Monet pienet helmiäismäiset 
paikat synnyttävät vaikutelman veden uudelleen valta-
uksesta ihmisen luomassa kaupunkimaisemassa. Kaukaa 
katsottuna muovi muistuttaa aiemmasta tilasta kaukana 
menneisyydessä. Lähemmin tarkasteltuna teos muistuttaa 
kaikkialla maailman vesistöissä tapahtuvasta ekokatastro-
fista. Teos on eräänlainen visuaalinen veden palauttaminen 
paikkoihin, joista ihminen on riistänyt veden.

biodegradable plastic film, small ground staples, size variable 

For several years now, the artist has been working regularly 
with biodegradable transparent film. This film simulates 
locally the link between water and the mainland. Small 
pieces of biodegradable plastic film are fixed with small 
ground staples in the short grass. The many small iridescent 
spots create the impression that the water has recaptured 
the artificial urban landscape created by man. Viewed from 
a distance, the plastic reminds us of a previous state far in 
the past. At close range it points to the ecological disaster 
occurring in water systems all over the world. It is a kind 
of visual reintroduction of water to places that mankind 
has wrested from the water. 

daniela de maddalena
Sveitsiläisen Daniela de Maddalenan työlle luonteenomaista 
on voimakas osallistuminen ekopoliittisiin ja sosiopoliittisiin 
tapahtumiin. Ympäristön saastumisesta muovista kaikkialla 
maailmassa syntyi idea työskentelystä erityisen materiaalin 
kanssa, jota ei yleisesti tunneta. Jo viiden vuoden ajan hän 
on työskennellyt biohajoavan muovikelmun kanssa ulkoti-
loissa. Sosiopoliittiseen kontekstiin sijoittuvassa työsken-
telyssään hän käyttää usein vuorovaikutteisia elementtejä. 
Teokset ovat provokatiivisia ja ihastuttavia. 

Daniela de Maddalena's (Switzerland) work is characterized 
by a deep involvement in eco-political and socio-political 
incidents. The environmental pollution from plastic all 
over the world gave her the idea of working with a special, 
generally unknown material. For five years now she has 
consistently worked outdoors with biodegradable plastic 
film. In the socio-political context she often works with 
interactive elements. Her works are provocative and 
delightful.

daniela de maddalena, Urbaani Elinvoima /// Urban Vitalization, 2013
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noelene luCas
Noelene Lucas on sydneyläinen videoinstallaatio taiteilija, 
jonka tausta on kuvanveistossa. Hänen teoksiaan on 
ollut Australian tärkeimmissä näyttelyissä ja ulkomailla 
Japanissa, Thaimaassa, Nepalissa, Saksassa, Ranskassa ja 
Yhdysvalloissa. Lucasin teokset yhdistävät arkea mysti-
seen, tavanomaista laajempaan tietoisuuteen ja elämän 
mysteereihin. Luonnonmuutokset vesistöissä ja säätiloissa 
ovat ympäristö uhkien tärkeimmät huolenaiheet ilmasto-
muutosten näkökulmasta. Lucas on saanut merkittäviä 
tunnustuksia sisältäen kolme australialaista valtiollista apu-
rahaa ja kaksi Tokion residenssi apurahaa, jotka vaikuttivat 
syvästi hänen elämäänsä ja työskentelyynsä sekä muo-
dostivat perustan hänen v. 2006 tohtorinväitöskirjalleen.

Noelene Lucas is a Sydney-based video installation artist 
with a background in sculpture. Her work has been featured 
in major exhibitions in Australia and internationally in 
Japan, Thailand, Nepal, Germany, France, and the USA. Her 
works link the everyday to the numinous, to awareness 
beyond the ordinary, and to the mysteries of life. The 
transient nature of water and the weather form the basis 
of environmental concerns in the light of climate change. 
Lucas has been the recipient of significant awards including 
three major Development Grants from the Australia Council, 
the Australian Government’s arts funding body, as well as 
two Australia Council Tokyo studio residencies, which deeply 
affected her life and practice and created the foundation 
for her 2006 PhD dissertation.

Ruohospiraali /// Grass Spiral

Ruohospiraali kunnioittaa Smithsonin ikonisoitua maa-
taideteosta Spiral Jetty, jonka Smithson sanoi viittaavaan  

”myyttisen menneisyyden mahtaviin pyörteisiin”. Ruoho-
spiraali kiertää vastapäivään, toisin kuin Smithsonin myötä-
päiväinen kierre, viitaten Suomen yllä kaartuvaan taivaaseen 
ja tähtiin, joita ei näy keskikesän auringon valaisemina 
öinä. Tästä näkökulmasta spiraali viittaa myös Pohjoisen 
taivaan spiraaligalakseihin, kuten Otavaan tai Ison Karhun 
tähdistöön, jotka mainitaan Suomen kansallis eepoksessa 
Kalevalassa.

Ekologiselta kannalta teos käyttää luonnon omia pro-
sesseja yli 2 kk:n näyttelyn ajan, veden ja auringon valon 
voimalla ja kasvaa puistoalueen nurmikolla. Spiraali muo-
dostuu vain paikalla olevasta ruohosta, teoksessa ei käy-
tetä mitään myrkyllisiä tai haitallisia aineita, jotka olisi 
hävitettävä näyttelyn päätyttyä. Kun spiraali muuntuu yhä 
näkyvämmäksi, on toivottavaa, että ihmiset osallistuisivat 
teokseen kävelemällä. 

Noelene Lucas, Ruohospiraali /// Grass Spiral, 2013

Grass Spiral pays homage to Smithson’s iconic earthwork, 
Spiral Jetty, which he said referenced the “powerful 
whirlpools of a mythic past”. Grass Spiral uses an anti-
clockwise spiral, rather than Smithson’s clockwise one, 
in order to relate to the sky over Finland, to relate to the 
stars you do not see in the 24-hour sunlit summers.In 
this respect the spiral references the spiral galaxies in the 
Northern hemisphere’s Ursa Major or the Bear constellation 
mentioned in the Finnish epic The Kalevala. 

In an ecological sense the work uses the natural processes 
of nature, over the two months of the exhibition, the power 
of sun and water, and Grass Spiral emerges from the lawn of 
the parkland. And it only uses the grass that exists on site, 
there are no introduced or toxic materials to be thrown 
away at the end of the exhibition. As the spiral becomes 
more and more visible, it is hoped that the community 
will engage with the work by walking round the spiral. 



3332

PeTri  anTTonen
Petri Anttonen (s. 1961) on helsinkiläinen taiteilija ja valo-
kuvaaja. Hänen tuotannossaan on keskeistä katsomis-
käytäntöjen tarkastelu sekä kuvailmaisun kehittelytyö.

Petri Anttonen (b. 1961) is a Helsinki-based artist and 
photographer. The key elements in his work are the 
investigation of the practices of viewing and the 
development of pictorial expression.

Parlamentti /// Parliament

Puu, akryyli

Vuorovaikutteinen taideteos. 
Äänestä jaloillasi! Onko Akaa kiva paikka asua? 
Kolme vaihtoehtoa: JAA – EI – POISSA 
(Mukaillen äänestystä eduskuntatalossa.)

 Wood, acrylic

An interactive artwork. 
Vote with your feet! Is Akaa a nice place to live? 
Three alternatives: YES – NO – ABSENT 
(Imitation of the Finnish Parliament’s way of voting.)

Petri anttonen  
Parlamentti /// Parliament, 

2013
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Valtaus /// Capture

kaivualue 100 x 100 x 100 cm 
akryyli 100 x 100 x 100 cm

Teos viittaa ajankohtaisiin ympäristöasioihin, luonnonva-
rojen vastuuttomaan käyttöön, louhintaan ja ongelmalli-
seen kaivoslainsäädäntöön Suomessa. Nykyisin käytetään 
yhä enemmin ja nopeammin luonnonvaroja, sillä tämän 
päivän kulttuurissamme on täyttämätön tarve kuluttaa 

”tavaraa”. Kulutukseen perustuvaa kulttuurista ihannetta 
ruokitaan myös poliittisesti tähtäämällä yhä suurempaan 
talouskasvuun ajattelematta ekologista kestävyyttä. Teos 
haluaa osoittaa, että jokaisella teolla on seuraus, jokaisesta 
luontoon kajoamisesta jää jälki.

excavation area 100 x 100 x 100 cm 
acrylic 100 x 100 x 100 cm

This artwork refers to current environmental issues, 
irresponsible use of natural resources, mining and 
problematic mining legislation in Finland. Nowadays more 
and more natural resources are being used more rapidly 
because our present-day culture has an unfulfilled need to 
consume ‘goods’. The ideals of a consumption-based culture 
are also fed politically by aiming for ever greater economic 
growth without thought for ecological sustainability. This 
work wants to point out that every act has a consequence; 
every encroachment on nature leaves a trace. 

el in&keino
Heini Niemisen & Sandra Nybergin yhteistyökumppanuus 
alkoi vuonna 2009, mistä lähtien työpari on osallistunut usei-
siin näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla. Sculpture by the Sea 

-näyttelyssä Cottesloessa, Australiassa, Elin&Keino voitti lasten 
suosikkipalkinnon 2012. Heille myönnettiin kansainvälinen 
residenssistipendi Thaimaaseen 2011. Heidän teoksensa on 
Kouvolan Taidemuseon kokoelmissa. Elin&Keino keskittyy 
lähinnä ympäristö- ja yhteisötaiteeseen, teosaiheet liittyvät 
usein ympäristöasioihin ja käsittelevät ihmisten suhdetta 
ja kanssakäymistä ympäristön ja toistensa kanssa. Paikka-
sidonnaisuus ja tilapäisyys painottuvat teoksissa. http://san-
dranyberg.carbonmade.com/projects/2812197#1

Heini Nieminen’s and Sandra Nyberg’s collaboration began 
in 2009. Since then this working duo have participated in 
numerous exhibitions in Finland and abroad. Elin&Keino won 
the Kids’ Choice Prize at the Sculpture by the Sea exhibition in 
Cottesloe, Australia, in 2012. They were awarded an international 
residency grant for Thailand in 2011. Their artwork is in 
Kouvola Art Museum’s collection. Elin&Keino focus mainly 
on environmental and community art, often working on 
environmental issues and dealing with people’s relationships,and 
on interaction with the environment and each other. Site-
specificity and temporariness are emphasized in their works. 
http://sandranyberg.carbonmade.com/projects/2812197#1 

Elin&keino 
Valtaus /// Capture 
2013
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Rauhaa, Pyhä maa /// Peace, Holy Land

maalattu puu, lintujen jyväruokinta

Rauhaa Pyhä maa, ikuinen kaupunki, kultainen Jerusalem. 
Olkoon siunattu jokainen, joka Sinua siunaa.

painted wood, feeding birds with grain

Peace Holy Land, eternal city, golden Jerusalem. Blessed 
be those who bless You.

mia joki
Mia Joki on säveltänyt noin 300 laulua, joista on tehty 
myös äänitteitä. Viime vuosina hän on tehnyt kuva- ja 
ympäristötaidetta. Joen öljyliitutöiden aiheet kumpua-
vat usein Raamatun ja historian kuvastosta. Ympäristö- 
teoksissaan Joki työstää pyhän käsitettä monesti valkoi-
siksi monumentaaliveistoksiksi.

Mia Joki has composed approximately 300 songs, many 
of which have been recorded. In recent years she has 
been making visual and environmental art. The themes 
of Joki’s oil-chalk works are often taken from Biblical and 
historical images. In her environmental pieces Joki often 
works on the concept of holiness to make monumental 
white sculptures.

mia joki 
Rauhaa, Pyhä maa /// Peace, Holy Land 
2013
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7. huone /// 7th Room

metalliverkko, puu, vaneri, tynnyrit, terassimatto

7. huone on jättikokoinen lemmenlukko, joka on kiinni-
tetty Lontilanjoen ylittävän Hämeentien sillan siltapilariin. 
Lukko kelluu vedessä. Lukon sisälle voi astua. Lukkolenk-
kiin ja lukon seinäverkkoon voi ripustaa oman lemmen-
lukon, josta tulee osa teosta.

Teos ottaa kantaa kesällä 2012 keskustelua herättänee-
seen One love -taiteilijaryhmän teokseen, joka oli esillä 
Tampereella osana Pirkanmaan 5. Triennaalia. 

Lemmenlukon asentaminen on mielen tila, kahden ihmisen 
yhteinen. Lemmenlukon asentaminen on paikka sidonnainen 
tapahtuma huolella valittuun paikkaan. Teokselle on Face-
bookissa sivu, jossa kävijä voi merkitä sijaintinsa.

wire netting, wood, plywood, barrels, patio mat

7th room is a huge lovelock attached to one of the bridge 
pillars on the Lontilanjoki River. The lock floats on the river. 
You can go inside it. You can attach your own lovelock to 
the wire netting and it will become part of the artwork. 

The work is a comment on the discussion stirred up by the 
One Love group’s artwork shown in Tamperein summer 
2012 as part of the 5th Pirkanmaa Triennale. 

Attaching a lovelock is a state of mind – two people devoted 
to each other. It is a site-specific action in a carefully chosen 
place. You can tag your location on the installation’s Facebook 
page. 

Tei jo kokko
Teijo Kokko (s. 1959) on akaalainen taiteilija, joka on osal-
listunut Näkymään sen alusta asti. Teoksissaan hän käyttää 
pelkistettyjä muotoja työstäen ideaa teoksen tai näyttely-
vieraiden teospaikalle jättämästä ja teoksen rajaamasta 
jäljestä. Tietokonegrafiikka, valo- ja videokuvaus sekä 
valokuvamanipulaatio ovat Teijon muita työskentelytapoja.

Teijo Kokko (born 1959) is an artist from Akaa who has 
been taking part in Näkymä since the beginning. In his 
artworks he uses simple forms, working on the idea that 
an artwork or exhibition guest leaves a trace on the site 
marked out by the work. Teijo also works with computer 
graphics, photography and video, as well as manipulation 
of photographs. 

teijo kokko 
7. huone /// 7th Room 
2013
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anneli  korhonen 
Anneli Korhonen on Hämeenlinnassa asuva kuvantekijä. 
Hän on opiskellut kuvataiteita suorittamalla kuvataiteen 
perusopinnot Vanajaveden opistossa ja useilla opiston 
kuvataiteen kursseilla. Korhosen teoksia on ollut esillä 
eri vuosina opiston VOP-galleriassa ja Näkymä ympäristö-
taidenäyttelyissä Akaassa vuosina 2010, 2011 ja 2012.

The artist Anneli Korhonen lives in Hämeenlinna. She has 
taken the art foundation course and many other art courses 
at Vanajavesi Adult Education Centre. Korhonen’s works 
have been shown in Vanajavesi Adult Education Centre’s 
gallery at different times and at Näkymä Environmental Art 
Exhibitions in Akaa in 2010, 2011 and 2012.

Olet tässä /// You Are Here 

betoni, maali, halkaisija 80 cm

Opaskartoissa on usein punainen täplä, jossa lukee Olet 
tässä. Opaskartan avulla katsoja voi hahmottaa sijaintinsa 
kartan esittämällä alueella. Tässä teoksessa ei ole karttaa, 
siinä on vain punainen täplä. Se, joka seisoo täplän päällä, 
voi pohtia omaa paikkaansa tässä maailmassa. Orientoitu-
minen tapahtuu mielessä ja mielikuvituksessa. Olet tässä 
sisältää myös sen hetken, jossa katsoja/kokija on tässä. Aika 
ja paikka kuuluvat yhteen. Voimme elää vain yhtä hetkeä 
kerrallaan ja olla yhdessä paikassa kerrallaan. 

concrete, paint, diameter 80 cm

Guide maps often have a red dot with the text “You Are 
Here”. You can orient yourself in an area with the help 
of a guide map. There is no map in this work, only a red 
dot. When you stand on the red dot you can ponder your 
place in this world. The orientation happens in your mind 
and in your imagination. You Are Here also includes the 
moment when the viewer/experiencer is here. Time and 
place belong together. We can only live one moment at 
a time and be in one place at any one time. 

anneli korhonen 
Olet tässä ///  
You Are Here 
2013
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Rakas ma-Maa /// Dear Mother Earth

maa, sammal, symbaali, maitohorsma

Maan, elementtien ja ihmisen rakkaudellinen yhteistoiminta

soil, moss, cymbal, fireweed

The Earth, elements and people’s affectionate cooperation

kari kärkiluoma
Taiteessaan Kari Kärkiluoma käyttää monipuolisesti eri 
tekniikoita ja materiaaleja, erityisesti kierrätys- ja luonnon-
materiaaleja. Hän tekee ympäristöteoksia, installaatioita, 
veistoksia, ym. taideluomia usein käsitetaiteen hengessä.

Teokset syntyvät joko spontaanisti tai pitkien prosessien 
myötä. Kärkiluoma käsittelee kiinnostuksen kohteitaan 
kuten tietoisuutta, tietoisuuden avautumista, ihmisen 
moniulotteisuutta, rakkautta, elämää ja kuolemaa sekä 
ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja globaaleja asioita leik-
kiä unohtamatta.

Kari Kärkiluoma on ollut monipuolisesti kiinnostunut tai-
teista ja toiminut kulttuurin eri alojen parissa lähes koko 
ikänsä. Hän on opiskellut ympäristötaidetta 90-luvun alussa 
ja osallistunut useisiin ympäristö- ja muihin yhteisnäyt-
telyihin. Vuodesta 2004 lähtien hän on järjestänyt moni-
puolisia kesänäyttelyitä perustamassaan taidepaikassa 
Valomossa Kokemäellä.

In his art, Kari Kärkiluoma variously uses different techniques 
and materials, especially recycled and natural materials. 
He makes environmental art, installations, sculptures, etc. 
His art creations are often in the spirit of conceptual art. 

The works evolve either spontaneously or in a long 
process. Kärkiluoma deals with interesting subjects such 
as consciousness, the opening up of consciousness, and 
the multidimensionality of man, love, life and death, as well 
as current societal and global issues, not forgetting play. 

Kari Kärkiluoma has been interested in a variety of art 
and has worked in different aspects of culture almost all 
his life. He has been studying environmental art since 
the beginning of the 90s and has participated in many 
environmental and other joint exhibitions. Since 2004 he 
has arranged diverse summer exhibitions at Valomo Art, 
which he founded in Kokemäki. 

kari kärkiluoma, Rakas ma-Maa /// Dear Mother Earth, 2013
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Pyhä maa /// Holy Land

pelti, piikkilanka, lekaharkot, maali, hiekka

Muinaissuomalaisessa suomen kielessä pyhä on sukua 
sanalle piha. Sellaisena se on ilmeisesti tarkoittanut kiel-
lettyä, rajattua ja tabua. Pyhä maa pyrkii herättämään 
ajatuksia pyhyyden käsitteestä suhteessa kotiin, omaan 
maahan ja tilaan, jossa ihminen elää. Pyhyys on kokija-
sidonnainen käsite, samoin kuin kodin käsite. Monet 
yhdistävät nämä kaksi toisiinsa henkilökohtaisella tasolla. 
Toisaalta jos paikkakokemus on vastenmielinen tai uhkaava, 
on yhteyttä vaikeampi muodostaa. Kuitenkin paikka, jolla 
seisot on jollekin pyhä.

tin, barbed wire, Leca blocks, paint, sand

In old Finnish the word ‘holy’ is related to ‘yard’. It apparently 
had the meaning of forbidden, bordered and taboo. Holy 
Land seeks to awaken thoughts about the concept of the 
holy in relation to the home, our own land and the space 
where humankind lives. The concepts of holiness and home 
depend on the person experiencing them. Many people 
connect the two on a personal level. On the other hand, if 
the experience of a site is unpleasant or threatening, it is 
more difficult to make this connection. Nevertheless, the 
place where you are standing is holy to someone. 

ari & T inja sarkanen
Ari Sarkanen tuntee taiteen tekijänä olevansa ennen kaik-
kea öljyvärimaalari. Hän on osallistunut lähes jokaiseen 
Näkymään. Hänen teoksiaan on ollut useissa yksityis- ja 
yhteisnäyttelyissä 1990-luvulta saakka. Tinja Sarkanen on 
Arin tytär, joka opiskelee Lahden ammattikorkeakoulun 
Muotoilu- ja taideinstituutissa muotoilijaksi. Tinja osallis-
tui myös vuoden 2012 Näkymään. 

Ari Sarkanen defines himself primarily as an oil painter. 
He has participated in nearly all the Näkymä exhibitions. 
His works have been shown in several solo and group 
exhibitions since the 1990’s. Tinja Sarkanen is Ari’s daughter, 
and studies design at Lahti University of Applied Sciences, 
Institute of Design and Fine Arts. Tinja also participated 
in Näkymä in 2012. 

ari & tinja sarkanen 
Pyhä maa /// Holy Land 
2013
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Suunnan muutoksia /// Changes of Direction

puu, polttokirjoitus

Harva akaalainen tulee ajatelleeksi paikan arkeologista 
historiaa. Sitä, miten paljon ympäristössämme on arkeo-
logisia kohteita, mutta niistä vain pieniä viitteitä. Miten 
vuosituhansien takaiset ihmiset elivät, mikä oli heidän 
kulttuurinsa ja elinkeinonsa. Sitä voi verrata nykyiseen elin-
tapaamme ja sen jättämiin jälkiin. Mitä viitteitä meistä jää?

wood, wood burning

Few people from Akaa think about the archeological history 
of the place. About how many archeological attractions 
there are around us, but with few hints at their existence. 
About how people lived a thousand years ago, their culture 
and livelihood. This can be compared to our current lifestyle 
and the traces it leaves. What signs will be left of us? 

anneli  Vainonen
Anneli Vainonen (s. 1960) saa teosideansa luonnosta ja sen 
muutoksista. Hänen tekniikoitaan ovat tempera, akvarelli, 
pastelli ja metalligrafiikka. Vainonen tekee myös ympäristö-
taidetta mm. romumetallista. Hänen teoksiaan on ollut esillä 
useissa Näkymä ympäristötaidenäyttelyissä sekä muissa 
ryhmä- ja yksityisnäyttelyissä. Vainonen on koulutuksel-
taan biologi. Hän on opiskellut kuvataiteita eri kursseilla ja 
Lapin yliopistossa. Vainonen asuu ja työskentelee Akaassa.

Anneli Vainonen (b. 1960) gets the ideas for her art from 
nature and its changes. Her techniques are tempera, 
watercolour, pastel and intaglio. Vainonen also makes 
environmental art from e.g. scrap metal. Her artworks 
have been exhibited at several Näkymä Environmental Art 
Exhibitions and other group and solo exhibitions. Vainonen 
has trained as a biologist. She has studied visual art on 
various courses and at the University of Lapland. She lives 
and works in Akaa. 

anneli Vainonen 
Suunnan muutoksia /// Changes of Direction 
2013
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Paikka /// Place

käytetyistä puulaudoista tehty puuarkku 45 x 48 x 163 
cm, poltettu teksti

Teos kuvaa ihmisen tarvetta johonkin pysyvään mihin kiinnittyä 
ja sitoutua. Oman paikan löytäminen itsessä, yhteiskunnassa ja 
maailmassa ovat asioita, joista syntyy tunne olla hyväksytty ja kyky 
toimia muiden mielipiteistä välittämättä, oman paikan löytäneenä. 
Tämä tie voi olla pitkäkin. Toisaalta ihmiselämän rajallisuus ei ole 
välttämättä loppu vaan uuden alku, kuten luonnossakin. Penkillä 
istuessa voi rauhassa tunnustella omaa paikkaansa: millainen paik-
kani on tässä hetkessä ja millainen matkani tähän paikkaan on ollut.

Teemasta Maa ja paikka Sari Väisäsen kirjoittama teksti:
Pienenä poikana asuin maapaikassa. 
Paikka oli rauhallinen, 
maa tuhdisti savea ja hiekkaa.

Maata pääsin kiertämään 
heti teini-iässä, 
paikat rippipuvun polvissa.

Aikuisena tämä maa oli kierretty 
ja alkoi ahdistaa, 
etsiskelin kaikkialta paikkaani.

Vasta vanhuuden kynnyksellä 
paikkasin onttouden sisältäni 
hankkimalla palan maata.

Nyt istun usein omalla maallani 
vehreällä ruohomatolla 
ja tutustun hautapaikkaani huolella.

wooden coffin made from used wood, 45 x 48 x 163 cm, burnt in text

The work illustrates humankind’s need for something permanent to 
which it can become attached and committed. Finding one’s own 
place in oneself, In society and in the world gives rise to a sense of 
being approved of and the ability to act despite the opinions of 
others – you have found your own place. This road can be a long one. 
At the same time the restrictions of human life are not necessarily 
the end, but a new beginning, as also in nature. While sitting on a 
bench you can peacefully feel your own place: what is my place at 
this moment and what my journey has been up to now. 

From the text on the theme of Land in Situ by Sari Väisänen:
When I was a little boy,  
I lived on a homestead.  
The place was peaceful,  
the earth heavy clay and sand. 

I got to travel around  
as a youngster,  
patches on the knees of my confirmation suit. 

As an adult I roamed throughout the land  
and I became anguished,  
searching everywhere for a place of my own. 

Not until the threshold of old age  
did I patch the hollowness inside me 
by acquiring a piece of land. 

Nowadays I often sit on this earth of mine  
on a verdant carpet of grass  
carefully getting to know my burial place. 

kirsi  V i iTala
Kirsi Viitala on valmistunut Porin Taidekoulusta 2010. Hänen 
teoksiaan on ollut esillä eri näyttelyissä, mm. Palas Taidepolku 

-ympäristönäyttelyissä Hyvinkäällä 2011 ja 2012. Viitala asuu 
ja työskentelee Kokemäellä.

Kirsi Viitala graduated from Pori Art School in 2010. Her works 
have been shown in various exhibitions, for example, the Palas 
Taidepolku, Art Path Palas environmental art exhibition in 
Hyvinkää in 2011 and 2012. Viitala lives and works in Kokemäki. 

kirsi Viitala 
Paikka /// Place 
2013
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Tikan paikka, tervalepän maa ///  
Woodpecker’s Place, Black Alder’s Land

Vanhat tuulten patinoimat, tikkojen 
hakkaamat puut siirrettyinä Kalvolasta 
lehtomaisesta maastosta Nahkialan-
järven rantapuistoon.

Old trees patinated by the wind and 
pecked by woodpeckers were moved 
from Kalvola’s grove-like terrain to 
a waterfront park by Lake Nahkiala. 

Tuula Vuokola
Tuula Vuokolan teoksia on ollut lukuisissa yksityis- ja 
yhteisnäyttelyissä 90-luvulta lähtien. Hän on osallistunut 
Näkymään vuodesta 2002 saakka, materiaaleina mm. talvi-
myrskyjen kaatamat puut, jotka ovat muuntuneet suuri-
kokoisiksi ympäristöveistoksiksi. Vuokola on opiskellut 
kuvataiteita koti- ja ulkomailla.

Tuula Vuokola’s artworks have been shown in numerous 
solo and group exhibitions since the 1990s. She has 
participated in Näkymä since 2002, her materials including 
trees felled by winter storms, which have turned into large 
environmental sculptures. Vuokola has studied visual arts 
in Finland and abroad. 

tuula Vuokola 
Tikan paikka, tervalepän maa ///  

Woodpecker’s Place, Black Alder’s Land  
2013
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Elämän lähteellä /// At the Source of Life

harjateräs, halkaisija 270 cm

Rautaympyröistä muodostuu pyöreä tila. Sen keskellä on 
tuoli, jossa kulkija voi hiljentyä ja aistia olevansa yhtä luon-
non ja Jumalansa kanssa huolimatta ulkopuolisista äänistä.

Ikään kuin istuisin miljoonakaupungissa täydessä bussissa 
hälinän keskellä, sielläkin pystyisin kohtaamaan Jumalani. 
Kohtaamisesta saan uutta virvoittavaa voimaa elämääni.

rebar, diameter 270 cm

The iron circles form a round space. In the middle of this 
is a chair, where visitors can sit in silence and feel they 
are at one with nature and with God, despite the noises 
from outside. 

It’s as if I were sitting in a vast metropolis, in a bus full of 
people amid all the noise, even there I could meet my God. 
In this meeting I get a new, revitalizing power in my life. 

seija Vuori & Vesa kiVinen
Seija Vuori on opiskellut kuvataiteita ja maalannut vuo-
desta 1981 lähtien. Hänen teoksiaan on ollut useissa 
yksityis- ja yhteisnäyttelyissä. Vesa Kivinen on ollut toteut-
tamassa ympäristöveistoksia vuodesta 1977 alkaen. He 
tekevät yhdessä ympäristöteoksia alkaen vuodesta 2002 
ja ovat osallistuneet lähes joka vuosi Näkymään Akaassa. 
www.seijavuori.com

Seija Vuori has been studying visual arts and painting 
since 1981. Her works have been shown in several solo 
and group exhibitions. Vesa Kivinen has been making 
environment sculptures since 1977. They have been 
making environmental art together since 2002, and 
have participated in Näkymä in Akaa almost every year. 
www.seijavuori.com 

seija Vuori & Vesa kivinen 
Elämän lähteellä /// At the Source of Life 
2013
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Pesämaja /// Nest Hut

paju, punasavi

Päiväkodin lapset työstivät kevätkesällä 2013 teemaa Maa 
ja paikka. Maaliskuisella retkellä Nahkialanjärvelle valittiin 
vanha hopeapaju yhteisen pesämajan paikaksi. Lapset 
pohtivat, mahtaako puun oksilla olla elämää ja asukkaita. 
Päiväkodilla lapset tekivät puun asukkaat punasavesta ja 
ne ripustettiin puuhun.

Lapset luonnostelivat muovailemilleen eläimille erilaisia 
pesiä ja majoja. Puun viereen lapset suunnittelivat paju-
majan ja valitsivat demokraattisesti sen muodoksi sydä-
men. Toukokuulla lapset ja aikuiset istuttivat yhdessä 
pajumajan maahan.

willow, red clay

The children of Ylpönpiha and Nahkiala Kindergarten 
worked on the theme Land in Situ during the spring and 
summer of 2013. On an excursion to Lake Nahkiala an 
old silver willow was chosen as the site for the Nest Hut. 
The children wondered, whether there is life or anyone 
living in the tree. At the Kindergarten the children made 
inhabitants for the tree out of red clay and these were 
hung in its branches.

The children made sketches of nests and huts for the animals 
they had modeled. The children planned a willow hut to 
go beside the tree and democratically chose to make it 
heart-shaped. In May both children and adults planted 
the nest hut in the ground.

akaan ylPönPihan ja nahkialan 
PäiVäkodin laPseT /// Children 
of ylPönPiha and nahkiala 
kindergarTen in akaa

akaan ylpönpihan ja Nahkialan päiväkodin lapset /// Children of ylpönpiha and Nahkiala kindergarten in akaa
Pesämaja /// Nest Hut

2013
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Työpajalaiset ///  Members of the workshop

Erno Eskeli
Oona Eskeli

Niko Hormalainen
Kiti Keski-Petäjä

Petja Kopperoinen
Giselle Ringbom

akaan nuorTen TyöPaja ///  
akaa young PeoPle’s workshoP
Nuorten työpajassa ideoitiin ja toteutettiin satoja Näky-
män opasteita eri puolille kaupunkia ja lähialueita. Opas-
teet ovat samalla itsenäisiä teoksia. 

In the young people’s workshop hundreds of Näkymä  
signs were created and produced for different areas of the 
town and its surroundings. The signs are also independent 
artworks. 

kiti keski-Petäjä, installaatio-opaste /// installation-sign, 2013

Niko Hormalainen 
NÄKYMÄ  
opaste /// sign, 1300 x 170 cm 
2013
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Taiteilijat Nancy Holtin  
Yltä ja Alta -teoksella 
Ylöjärvellä ///
Artists at Nancy Holt's  
Up and Under in Ylöjärvi, FI
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