
 
 

 

Kesänäyttelyn   katalogi   27.6.   -16.8.2020   



Kuraatorin   sana   -   Tuomo   Vuoteenoma  
Taidelaitos   Haihatuksen   kesänäyttelyn   kuratointi   ei   todellakaan   ole   itsestäänselvä   juttu   minulle.   Ja  
sitten   toisaalta   taas   -   kyllä   on.   

Ensikosketukseni   Haihatukseen   oli   vuonna   2015,   kun   olin   assistoimassa   taidelaitoksen  
nykyistä   tirehtööriä   Risto   Puurusta   ripustamaan   varjoinstallaatiotaan   kesänäyttelyyn.   Viivyin   paikalla  
muutaman   päivän   ja   nautin   Haihatuksen   hengestä   ja   tutustuin   toinen   toistaan   pirskahtelevimpiin  
taiteilijasieluihin   iltanuotiolla   ja   Teboilin   yökerhossa.   Kuvataiteilijuus   ei   ollut   silloin   minulle  
minkäänlainen   päämäärä   -   touhusin   silloin   enemmän   musiikin,   muotoilun   ja   talonmiestyyppisten  
puuhien   parissa.   Jotain   kuitenkin   sattui   tuolloin:   aamun   sarastaessa   rakensimme   Riston   kanssa  
ensimmäisen   yhteisteoksemme   nimeltään    O’pastin.    Se   oli   mekaaninen   koje,   joka   koostui  
liikennemerkeistä   jotka   välittivät   ristiriitaista   signaalia.   Teos   vaihtoi   vuoroin   esiin    “kulku   oikealta”   ja  
heti   perään   “pääsy   kielletty”.   Valitettavasti   en   löydä   kojeen   kuvaa   arkistoistani,   mutta   muisto   elää  
vahvana:   tällä   erää   kokonaisen   jättimäisen   kesänäyttelyn   verran!  

  Sen   jälkeen   on   meillä   päin   tapahtunut   todella   paljon   taiderintamalla:   on   rakennettu   3d  
camera   obscuroita,   järjestetty   taidetapahtumia   -   ja   ennen   kaikkea:   on   siunaantunut   mahdollisuus  
intohimoiseen   ja   omistautuneeseen   taiteen   tekemiseen.   On   syntynyt   omintakeinen,   kokeellinen,  
sopeutuvainen   ja   kekseliäs   toimintakulttuuri.   Näillä   pohjilla   sai   alkunsa   AVANTGARDEVEKKULA  
-näyttelykonsepti,   joka   nyt   asioiden   loksahtelujen   rutinassa   rantautuu   henkiseen   kotiinsa   Haihan  
maille.  

Näyttelyn   pohja   oli   jo   syksyllä   2019   vakaalla,   mutta   vekkulalla   pohjalla,   jonka   runko   oli  
muotoutunut   kolomen   edellisen   AVANTGARDEVEKKULAn   tiimellyksessä.   Kuraattorin   työ   on   tästä  
juontuen   ollut   selkeää,   palkitsevaa   ja   nautinnollista.   Periaatteessa   panokseni   on   ollut   koota   yhteen  
keitokseen   parhaita   kollegoita,   kauniita   sieluja   ja   ihailemieni   taiteilijoiden   teoksia.   

Kaiken   kukkuraksi,   toukokuun   lopulla   aloitellessamme   näyttelyn   pystyttämistä,   on   koko  
prosessi   muotoutunut   aina   vain   hurjempaan   suuntaan.   Tuntuu   kuin   puoli   Joutsaa   olisi   kannustamassa  
ja   ihan   konkreettisesti   Haihatuksen   hengessä   mukana.   Taidelaitoksen   tilukset   ovat   kokeneet  
todellisen   kasvonkohotuksen,   jonka   ainoana   käyttövoimana   on   yhteisöllisyys,   ystävyys   ja   usko   omien  
ajatusten   ja   tekojen   voimaan.   Mielestäni   juuri   tätä   tämä   aika   tarvitsee,   utopiaa,   fantasiaa   ja   toivoa  
merkityksellisten   asioiden   olemassaoloon.   

Haluan   kiittää   AVANTGARDEVEKKULAn   mahdolliseksi   tekemisestä   fantastisten   taiteilijoiden  
lisäksi   -   koko   Joutsalaista   yhteisöä   sekä   paikalla   ollutta   työryhmää:   Kaisa   Vigman,   Anni   Auvinen,  
Jarkko   Kujasalo,   Panu   Ollikainen,   Lea   Forsberg,   Topi   Vuolteenaho,   Jani   Pietilä,   Virpi   Lehto,   Terhi  
Mäyränen,   Henna   Voutilainen   ja   moni   muu   -   te   kaikki   tiedätte   että   mitä   olette   tehneet   ja   olen   siitä  
sanoin   kuvaamattoman   kiitollinen,   iloinen   ja   ylpeä   kaikesta   tästä.  

Erityiskiitokset   luonnollisesti   Risto   Puuruselle   kaiken   tämän   mahdottomuuden   kääntämisestä  
eläväksi,   aistein   havaittavaksi   tosi   asiaksi.   Aivan   elintärkeä   on   myös   Koiravuoren   tilan   Haihatuksen  
ilmiasuun   muuttaneille   esiraivaajille   Merja   Metsäselle   ja   Raimo   Auviselle   -   toivottavasti   työn   laatu  
miellyttää   siellä   jossain   tuntemattomassa.   Paikan   juurevuus   on   todella   vankka   pohja   rakentaa   kohti  
tulevaa.   

Vielä   viimeisenä,   muttei   todellakaan   vähäisimpänä   on   huomioitava   Haihatuksen   naapurin  
isäntä   Käivä,   jonka   pyyteetön   panos   Taidelaitoksen   nykyiselle   ilmiasulle   kiteyttää   Haihtuksen   hengen  
luonteen   käsittääkseni   pilkulleen.   Kaiken   pöhinän   lomassa,   hän   on   nyt   kaiken   muun   hyvän   lisäksi   yksi  
näyttelyn   taiteilijoista   teoksellaan:   

Ystävyyden   allas   Haihatus  
 
Nautinnollista   kesää   ja   iloista   näyttelykokemusta   toivottaa   kuraattori  
 

 
 



 

 
 
 



 

 



1. Absurdistit   ( A2   ja   F4 )  
 
on   neljän   taiteilijan   kollektiivi,   johon   kuuluvat   Anna-Mari   Nousiainen,   Mikael   Malila,   Katja  
Iljana   ja   Linnea   Minkkinen.   Yhteisö   on   perustettu   loppuvuonna   2019;   Absurdistit   syntyivät  
siis   poikkeuskevääseen   2020.   Kollektiivi   näkee   ympärillään   paradokseja   ja   mielettömyyttä  
mutta   myös   keveyttä   ja   kauneutta.   Logiikan   sijaan   kollektiivin   tavoitteena   on   syleillä  
järjetöntä   elämää   kokonaisuudessaan.   Absurdistit   haluaa   luoda   kurkistuksen  
olohuoneeseensa,   lohdun   tiloja   ja   fantasiamaailmoja   sekä   luoda   ympärilleen   empatiaa   ja  
ihmetystä.  
 
Rakkauden   alttari   /   Shrine   of   Love    2020.   Tilainstallaatio.    A2  
 
Rakkauden   alttari   luo   lohdullisen   tilan   yksilölle   pandemia-aikaan,   jossa   kaipaamme   yhteyttä  
ja   kosketuksesta   on   tullut   harvinainen   ylellisyys.  
 
Jossittelun   käärme    2020.   Tilainstallaatio.    F4  
 
Teoskyselyt   ja   hintatiedustelut:    absurdistit@gmail.com  
 

2. Pauli   Ahopelto   ( huvimaja )  
Helsinkiläinen   tilataiteilija,   toiminut   reilu   parikymmentä   vuotta   monilla   kuvataiteen  
osa-alueilla.   Usein   lähtökohtana   suunnitella   ja   toteuttaa   erityyppisiä   installaatioita.  
Tavoittelee   omannäköistä   kokeellisuutta   tekemisessään.   Sisällöissä   rytmittyy   luomisen  
meininki   ja   mehevätkin   tila-aikaresonaatiot.   Ekologisuus   ja   luonnonmukaisuus   ollut  
kantavana   pyrkimyksenä   työskentelyssä   viime   aikoina.   Alati   samojen   teemojen   tai  
tekniikoiden   toistuva   tahkoaminen   ei   tyypillistä.   Improvisoi   mieluiten   riippumattomasti  
olosuhteiden   ehdoilla   ja   paikkasidonnaisesti.  
 
Näyttelyssä   esillä   olevissa    päremosaiikeissa   materiaalina    on   käsinvärjätty   ja   vahakäsitelty  
kuusipäre.   Pohjustus   alumiinidupontille   (Kaalimato   kimpilevylle).   
 
Tilateoksena   toimivan   vanhan   huvimajan   tuunauksessa   on   käytetty   uuden   värityksen   sekä  
kunnostuksen   lisäksi   mm.   kierrätettyjä,   kunnostettuja   puuveistosaiheita.   Päremosaiikit  
suositellaan   ripustettavaksi   sisätiloihin,   miksei   myös   suojaisaan   paikkaan   ulos   (UV-suojaus).  
Kokonaisuuden   nimi   on   Pimp   Your   Temple.  
 
Pimp   Your   Temple    2020,   installaatio.   Päremosaiikit,   ready   made,   huvimaja.  
 
Tweet   Tweet   Titityy    2019,    90x60   cm   1400   €.   
The   Vitamin   Bomb   2    2019,   60x90   cm   1250   €.  
On-Off    2019,   60x90   cm   1250   €.  
Kaalimato    2019-2020,   127x127   cm   2500   €.  
 

mailto:absurdistit@gmail.com


3. Petri   Eskelinen   ( FANTASIA )  
Syntynyt   vuonna   1975   Rovaniemellä,   asuu   ja   työskentelee   Helsingissä.  
 
“Minua   kiinnostavat   ongelmat,   joihin   voin   löytää   jonkin   mekaanisen   ratkaisun.  
Mielenkiintoisimpia   ovat   ongelmat,   joihin   ei   ole   ratkaisua.”  
 
Eskelisen   teokset   ovat   keksijämäisiä   mekaanisia   rakennelmia,   joita   katsoja   voi   usein   itse  
jollain   tavalla   kokeilla,   löytääkseen   yllättävän   uuden   suhteen   teokseen.   Viime   aikoina  
Eskelinen   on   pyrkinyt   luomaan   rakennelmia,   jotka   olisivat   useiden   ihmisen   yhtäaikaa  
käytettäviä,   ikään   kuin   sosiaaliset   suhteet   pelkistyisivät   mekaanisiksi   toiminnoiksi   ihmisten  
välillä.   Teoksissa   on   aina   tarkoitus   olla   löydettävää   ja   tutkittavaa,   joka   ei   avaudu  
kertavilkaisulla.   Eskelinen   kutsuu   teoksiaan   kontaktiteoksiksi,   joiden   tarkoitus   toteutuu   vasta  
katsojan   rohkeasti   kokeillessa   teosta.   Teokset   pyrkivät   olemaan   analogisia   digitaalisen  
median   vastapainoksi.  
 
 
Kuivan   paikan   kasvi    2011,   50   cm   x   100   cm   x   230   cm,   puu,   metalli,   hiekka   ja   köysi.   
 

Kuivan   paikan   kasvin   lehdet   nousevat   siiloon   lapioitavan   hiekan   painon  
johdosta.   Hiekka   valuu   noin   10:ssä   minuutissa   takaisin   suurempaan   siiloon,  
jolloin   mekaanisen   kasvin   lehdet   laskevat   takaisin   -   kuihtuen.  

 
5   puutarhuria,    2015,   muste   paperille.  

4. Mikko   Haiko   ( Valmet   -kontti )  
(s.1984)   on   lemiläinen   kuvataiteilija.Hän   puuhastelee   pysähtyneen   ja   liikkuvan   kuvan   välillä  
kameran   ja   maalausvälineiden   kanssa.   Haiko   uskoo   olleensa   edellisessä   elämässään   valas.  
Hän   nostelee   painoja,   soittaa   rumpuja   ja   käyskentelee   metsissä.Hän   löytää   aiheensa   usein  
syrjäseuduilta.   Haikolla   on   muutama   teos   valtion   taidekokoelmissa   ja   eri   kaupunkien  
taidemuseoiden   kokoelmissa  
 
Valmet.   Toivon   ja   epätoivon   manuaali ,   2018   /    Valmet.   The   Manual   of   Hope   and   Despair ,  
2018.   1-kanavainen   videoinstallaatio.   Kesto:   16   min   49   sek.   Full   HD.   Editio   2/4   +   2   ap.  
4700€.  
  



5. Antti   Immonen   ( E6 )  
Antti   Immonen   on   kuopiolainen,   useita   materiaaleja   käyttävä   kuvanveistäjä,   jolle   on  
ominaista   rakenteleva   työskentelytapa.   Usein   hänen   teoksensa   rakentuvat   pienistä  
kappaleista   huolellisen   käsityön   kautta.   Teokset   ilmentävät   taiteilijan   kiinnostusta  
luonnontieteisiin   ja   tieteiskirjallisuuteen.   Aihepiireinä   niissä   ovat   luonnon,   ihmisen   ja  
teknologian   väliset   suhteet.   Hän   on   valmistunut   kuvataiteilijaksi   Kankaanpään   taidekoulusta  
vuonna   1997.   Hänellä   on   ollut   runsaasti   yksityis-   ja   yhteisnäyttelyitä   vuodesta   1996   lähtien.  
Immonen   on   tehnyt   monta   julkista   taideteosta   -   esimerkiksi   Kuopion   lentoaseman  
kiertoliittymään   ja   uusimpana   Helsingin   taidemuseon   tilaaman,   vuonna   2019   valmistuneen,  
veistoksen   Vuosaaren   Kahvikortteliin.   Hän   ylsi   Kiasman   taidekilpailun   finaaliin   ja   oli   mukana  
Marskille   Kaveri-näyttelyssä   vuonna   2016.   Immonen   on   palkittu   Suomen   taideyhdistyksen  
William   Thuring   palkinnolla,   Maecenas-killan   palkinnolla   Nuorten   näyttelyssä   2001   ja   Raimo  
Utriaisen   Säätiön   stipendillä.   Hänen   teoksiaan   on   muun   muassa   valtion   taidekokoelmassa,  
HAMin,   Sara   Hildénin   säätiön,   Kuopion   ja   Lahden   taidemuseoiden   kokoelmissa.   Immonen  
on   ollut   Kuopion   kuvataiteilijat   ry   –   Ars   Liberan   puheenjohtaja   vuosina   2007-2008   ja   on  
Suomen   kuvanveistäjäliiton   ja   Dimensio   ry:n   jäsen.  
 
Vapautta   kaivossa    2016.   ruostumaton   teräs,   solumuovi,   alumiini   ja   sähkömoottori.   154   x  
140   x   154   cm.   (E6)  
 
Rutiini   ja   rituaali    2015   ruostumaton   teräs,   alumiini,   pronssi,   saippua,   vesi,   sähkömoottorit   ja  
tuulettimet.   Yhteisteos   yhdessä    Risto   Puurusen    kanssa.   4   500   €  
 

6. Tero   Jartti   ( FANTASIA )  
Teatterikorkeakoulu   1983-1987,   Taiteiden   maisteri   1995.   Tero   Jartti   on   toiminut   vapaana  
taiteilijana   vuodesta   1987.   Hän   on   työskennellyt   näyttelijänä-,   ohjaajana-   sekä  
käsikirjoittajana   niin   elokuvissa   kuin   teatterissa.   Tämän   lisäksi   hän   on   toiminut  
ennakkoluulottomasti   ja   monipuolisesti   eri   taiteenlajien   parissa,   myös   niitä   yhdistäen.  
 
Hit   the   road   -   a   regular   love   story    2008.   Installaatio.   Kuvakollaasi   29   x   2472cm,   printattu  
vinyyli   ja   video   14min   28sek.  
 

"Mies   joutuu   itseaiheutetulle   rakkauden   opintomatkalle   Intiaan.   Hän   on  
”puhuvan   päänsä"   eli   mielensä   vanki.   Lopulta   luonto;   viisas   käärme   ja  
lämmin   lehmä   pysäyttävät   itsepintaisen   miehen   omaehtoisen   onnen  
tavoittelun.   Todellisuuteen   havahtuva   päähenkilö   huomaa   mentaalisen  
sekoilun   jättäneen   häneen   myös   fyysisen   jäljen."  

  



7. Jari   Johannes   ( A3   JA   B4 )  
”Olen   Jyväskylässä   vaikuttava   kuvittaja   ja   graafikko.   Työvälineeni   on   viisi   vuotta   vanha  
peliläppäri   ,   halvin   hiiri   mitä   Prismasta   löytyi   ja   Adobe   Illustrator.   Vapaa-ajalla   tykkään   soittaa  
rumpuja   ja   juoda   kaljaa.   Lempiruokaani   on   makaronilaatikko   salaisella   reseptillä.”  
 
Hedelmöitys   ja   maailmanloppu ,   2020,   digitaalipiirros,   40x50cm.   30€  
Myrkyllinen   hallitsija ,   2020,   digitaalipiirros,   40x50cm.   30€  
Mustan   energian   valtakunta ,   2019,   digitaalipiirros,   40x50cm.   30€  
Nimetön ,   2019   digitaalipiirros,   40x50cm.   20€  
Selkä   syksyllä ,   2018,   digitaalipiirros,   40x50cm.   25€  
Uupunut   nolla ,   2018,   digitaalipiirros,   40x50cm.   10€  
Sekoittelijat ,   2018   digitaalipiirros,   40x50cm.   10€  
Tupakan   tuoksuinen   tyttö ,   2018,   digitaalipiirros,   40x50cm.   30€  
Inferno   Mix ,   2018,   digitaalipiirros,   40x50cm.   30€  
Mies,   koira   ja   sisuskalut ,   2018,   digitaalipiirros,   40x50cm.   25€  
 
 
 

8. Sakari   Kannosto   ( puutarha )  
Sakari   Kannosto   on   helsinkiläinen   kuvanveistäjä.   Hän   valmistui   Kuvataideakatemiasta  
vuonna   2005.   Hänet   tunnetaan   suurikokoisista   valmisesineitä   ja   kierrätysmateriaaleja  
hyödyntävistä   installaatioistaan   sekä   keraamisista   eläimistään.   Kannoston   teokset   liittyvät  
usein   kuluttamiseen   ja   ihmisen   luontosuhteeseen.   Tällä   hetkellä   hän   toimii   kuvataiteen  
lehtorin   virassa   Omniassa   Espoossa.   Hänen   veistämänsä   “Arkki   I”   toimii   myös   kuva-aiheena  
AVANTGARDEVEKKULAn   julisteessa.  
 
Arkki   I     2017-2020.   Kierrätysmateriaalit,   teräs,   savukone.   300cm   x300cm   x   450cm.   15   000€.  
 

9. Maippi   Ketola   ( A6-A7 )  
Maippi   Ketola   (1980)   on   helsinkiläinen   kuvataiteen   moniosaaja.   Maippi   on   tehnyt  
animaatiota,   kokeellista   live-animaatiota,   installaatiota,   performanssia,   sarjakuvaa,  
musiikkivideota,   dioraamoja,   pitänyt   hetken   teatteria   ja   rakentanut   henkilömuseon.  
Hänen   teostensa   media   mukautuu   kulloiseenkin   ideaan   sopivaksi.   "Teen   taidetta   paitsi  
viihdyttääkseni   itseäni   myös   koska   haluan   tehdä   vaikutuksen   johonkin   tiettyyn   ihmiseen.  
Kohde   vaihtuu,   taide   jää.   Uskon   että   taiteen   keinoin   voi   muuttaa   maailmaa   paremmaksi  
että   tekee   jotain   mitä   itse   osaa   parhaiten,   ihmisille,   joille   siitä   on   maksimaalinen   ilo.”  
 
Maria   Theresa   Alvarezin   Museo    2013,   sekatekniikka,   15-30   m2   installaatio.   Hinta   2,5  
vuoden   palkka.   Postikortti   Haihatuksen   kioskista   1€.  
 



10. Heidi   Kesti   ( C6,   C8-C9 )  
Heidi   Kesti   on   oululainen   kuvataiteilija   ja   lavastaja.   Hän   on   valmistunut   kuvataiteilijaksi  
Satakunnan   Ammattikorkeakoulusta   vuonna   2005   pääaineenaan   kuvanveisto.  
Valmistumisensa   jälkeen   Kesti   on   toiminut   vapaana   taiteilijana,   näyttelysuunnittelijana   ja  
-rakentajana,   sekä   lavastajana   ja   puvustajana   useissa   näyttämöproduktioissa.   Hän   on  
pitänyt   yksityisnäyttelyitä   ja   osallistunut   ryhmänäyttelyihin   vuodesta   2013   lähtien.  
 
Kesti   käyttää   pääasiallisena   materiaalinaan   erilaisia   kierrätysmuoveja,   josta   hän   valmistaa  
veistoksia,   reliefejä   ja   maalauksenomaisia   teoksia.   Kestin   työskentelytapa   on   materiaalin  
tutkimista:   miksi,   millä   tavalla,   paljonko   ja   mitä   tästä   voi   tehdä?   
 
Muoviveistoksia   ja   Plastiikkisommitelmia    2019.   Veistos   /   installaatio,   kierrätysmuovi.   Eri  
kokoja.   
 
Kartat   ja   Raidat    2020.   Veistos   /   installaatio,   kierrätysmuovi.   Eri   kokoja.   
 

11. Kinobox   Obscura   ( kesägrilli n   takana)  
Kinobox   obscura   on   Juho   Pöystin   ja   Risto   Puurusen   perustama   monitaidekollektiivi,   joka   on  
erikoistunut   etupäässä   3d-camera   obscuroiden   rakentamiseen   ja   esittelyyn.  
 
Silvershadow   Mark   2    2015.   3d-   camera   obscura   polkupyörä,   liikennöi   Haihatuksen   alueella.  
 
Laiva   kuivalla   maalla    2017.   3d-   camera   obscura   -siipirataskatamaraanipolkuvene.  
 

12. Kokeellisen   elektroniikan   seura   KOELSE   ( A4 )  
on   kierrätyselektroniikan   luovaan   käyttöön   keskittynyt   ryhmä   Helsingistä.   He   ovat   kiertäneet  
maailman   taidekeskuksia,   gallerioita,   jättömaita   ja   vallattuja   taloja   vuodesta   2002.   Seura  
rakentaa   installaatioita,   konsertoi   ja   järjestää   työpajoja.   
 
Viime   vuodet   olemme   tutkineet   paranormaalin   tekniikan   historiaa,   erilaisia   laitteita   joita   on  
suunniteltu   ja   rakennettu   erilaisiin   esoteerisiin   tarkoituksiin.   Näiden   tutkimusten   pohjalta  
olemme   rakentaneet   Paranormaalin   tekniikan   museon   tiloihimme   Helsingin   Vallilaan.  
Samoihin   teemoihin   ja   tekniikoihin   perustuu   Haihatuksen   kesänäyttelyyn   valmistamamme  
teossarja.   
 
Sukella   siis   rohkeasti   obskyyrin   elektroniikan,   esoteeristen   väittämien   ja   historian   roskakorin  
pimeälle   puolelle.  
 
Montauk   -projekti   aikakone    2020,   installaatio.  
 
Cloudbuster    2020,   installaatio.    



13. Käivä   ( lipunmyynti)  
Joutsalainen   nuori   ja   monipuolinen   taiteilija,   joka   on   herättänyt   huomiota   Haihatuksessa  
henkeäsalpaavilla   ja   osaavilla   ympäristöteoksillaan.   Tähän   näyttelyyn   Käivä   on   tilaustyönä  
valmistanut   käytännöllisen   ja   tyylikkään   steampunk--henkisen   käsienpesualtaan   Singer  
ompelukoneen   pohjalle.   Teos   on   käytössä   näyttelyssä   ja   on   verraton   apu   COVID-19  
-epidemian   hillitsemisessä.  
 
Ystävyyden   allas   Haihatus    2020,   ompelukone,   kupariputket,   käsienpesuallas,   90   x   120   x  
40cm.   Ei   myynnissä.  
 

14. Ninni   Luhtasaari   ( B1,   E1   ja   B7 )  
on   tamperelainen   kuvataiteilija,   muusikko   ja   hatuntekijä.   Hän   esittää   kehollisuuden,  
alitajunnan   ja   hyväksynnän   teemoja   keraamisten   suihkulähdeveistosten   kautta.   Keramiikan  
lisäksi   Luhtasaari   kirjoo   surrealistisen   maailman   hahmoja   kankaalle   pehmeän  
tajunnanvirtaisella   otteella.  
Teokset   jäsentävät   ristiriitoja.   Koska   ei   ole   oikeaa   tai   väärää,   on   rakastuttava   kaikkeen   siitä  
väliltä.   

Teosten   maailmankuva   perustuu   pinnalle   ryöppyävään   primitiivisyyteen.   Riisumalla  
ilmaisusta   osoittelevat   elementit,   Luhtasaari   sörkkii   ihmisen   ja   eläimen   välille   keksittyä  
rajapintaa.  

 
Kaikki   mitä   valo   koskettaa    2020,   lasitettu   keramiikka,   sekatekniikka.   3000   €  ( B7)  
Karaoke   Moon    2012,   uretaani,   peili,   akryyli,   moottori,   25   x   28   x   30   cm.   300€  ( E1)  
Gut   Detox    2020,   uretaani,   peili,   akryyli,   moottori,   67   x   50   x   60   cm.   450   €. ( B1)  
 

15. Esa   Mattila    ( selostamo )  
Esa   Mattila   (s.   1978)   on   sallalaislähtöinen   äänitaiteilija   ja   äänisuunnittelija   (TeM).  
Näyttämötaiteen   ulkopuolisissa   töissään   hän   tutkii   mm.   äänen   tilallisia   ominaisuuksia,   sekä  
kykyämme   hahmottaa   aikaa.   Mattila   pyörittää   myös   Detachment   Records   -teknolevymerkkiä  
kotikaupungistaan   Rovaniemeltä   käsin.  
 
Anna   meidän   lahota   lempeästi    2020,   4.1.-kanavainen   ääni-installaatio   (jatkuva).  
Yhteisteos    Risto   Puurusen    kanssa.  
  



16. Jaakko   Mattila   ( B2   -   B3   ja   C2)  
Jaakko   Antti   Mattila   on   suomalainen   kuvataiteilija   joka   on   syntynyt   Oulussa   vuonna   1976.  
Hän   opiskeli   ja   valmistui   Surrey   Institute   of   Art   &   Desiginsta   2001.   Sittemmin   hänen  
teoksiaan   on   esitetty   gallerioisssa   ja   institiuutioissa   mm   Japanissa,   Isossa-Britanniassa   ja  
Saksassa   ja   niitä   on   myös   useissa   julkisissa   kokoelmissa   (mm.   Sara   Hildénin   Taidemuseo),  
sekä   yksityiskokoelmissa   ympäri   maailman.   Mattilan   teokset   tutkivat   valon   aksiaalista  
luonnetta   käyttämällä   likvidiä   happorealistista   luonnon   ja   illuusion   muodostamaa  
menetelmää.   Tämä   manifestoituu   konseptein   taiteen   kautta   konstruktivistisiin   tutkielmiin  
esimerkiksi   luonnosta,   äärettömyydestä,   pienuudesta,   suuduudesta   ja   ajasta.   Mattila   asuu   ja  
työskentelee   nykyisin   Helsingissä.  
 
 
Tulta   ja   vettä    2020,   alkydi   melamiinilevylle,   135   x   183   cm.   7900   €.  
Kosminen   Pippeli    2020,   alkydi   melamiinilevylle,   91   x   135   cm.   5200   €.  
Taimi    2020,   alkydi   melamiinilevylle,   135   x   91   cm.   5200   €.  
Infektio   2.0    2020,   alkydi   melamiinilevylle,   270   x   91   cm.   8200   €.  
Kevätaika    2020,   alkydi   melamiinilevylle,   135   x   91   cm.   5200   €.  
  



17. Mari   Metsämäki   ( C5-C6 )  
Olen   48-vuotias   turkulaistaiteilija.   Tehnyt   tinkimättä   omaa   juttuani   jo   30   vuotta.   Olen   käynyt  
taidekoulujakin,   mutta   en   ole   kuunnellut   opettajiani.   Muutkin   yhteiskunnan   vaatimukset   olen  
vähän   ohittanut.   Rakastan   materiaaleja   ja   mielikuvitusta.   Tavoittelen   vapaata   leikkiä  
työskentelyssäni.   Maalaan,   veistän,   piirrän,   ompelen,   juttelen,   rakentelen.   Olen   tehnyt   tosi  
hienoja   ja   omaperäisiä   teoksia.   Ihmettelen   miksei   minua   ymmärretä.   Aivan   päivänselviä  
juttuja!  

Olen   b-kaksonen,   vasenkätinen,   kuvataiteen   maisteri,   työtön,   rahaton,   ei   nimeä,  
vähänhuono   maine   Turun   taidepiireissä,   ei   lapsia,   miestä,   jokunen   ystävä,   koti   on   tällä  
hetkellä,   ei   työhuonetta,   ei   pitkää   tukkaa,   pullukka   tällä   hetkellä.   Näillä   mennään!  
 
 
Helvetti!    2017,   tekstiili,   115x115cm,   1200e  
Puupää    2017,   maalattu   puu,   700e  
Kolmiokoira    2018,   maalattu   koivu,   saranat,   180e  
Susihukka    2019,   maalattu   puu,   helat,150e  
Heppa    2019,   maalattu   puu,   80e  
Sukkulavenus    2019,   maalattu   puu,   160e  
Verkosto    2019,   maalattu   puu,   200e  
Miesmalli    2019,   maalattu   puu,   50e/kpl  
Luuranko    2020,   maalattu   puu,   190e  
Lentokone    2018,   maalattu   puu,   150e  
Kuukasvo    2019,   maalattu   puu,   110e  
Autojen   helminauha    2019,   maalattu   koivu,   helmet,   nappi,  
sähköjohto,   60e  
Viidakon   kuningas    2015,   akryyli   puulle,   30x20cm,   110e  
Maanalainen    2015,   akryyli   jyrsitylle   puulle,   260e.   
Omenaposki    2015,   akryyli   jyrsitylle   puulle,   300e.   
Länsi-Itä    2018,   Akryyli   jyrsitylle   puulle,   200e.  

  



18. Jyrki   Nissinen   ( A1   ja   FANTASIA)  
(s.1982   Vieremä)    on   Helsingissä   ja   Vieremällä   asuva   kuvataiteilija,   sarjakuvapiirtäjä   ja  
muusikko.   Hänet   tunnetaan   mm.   Seksihullut   -yhtyeestä   sekä   maagisen   ja   hullun   Borgtron  
sarjakuvan   isänä.   Haihatuksessa   esillä   keväällä   2020   valmistuneita   töitä.   Aiheina   ajatukset.  
Hän   on   myös   toteuttanut   näyttelyn   hygieniaohjeen.   
 
Ensimmäinen   päivä   taivaassa   (first   day   in   heaven)    2020,   öljy   kankaalle,   100X100,   1200e  
 
Elämän   loputon   taistelu   (the   endless   battle   of   life)   2019    öljy   kankaalle,   puukehys,   53X45,  
800e  
 
Naamiointi   (camouflage)   2020    öljy   kankaalle,   50X61,   800e  
 
Hieno   kypärä   (fine   helmet)   2020    öljy   kankaalle,   38X46,   800e  
 
Silmäkeppi   (eyestick)    2020,   maalattu   puu,   71cm,   500e  
 
Lisäksi   Fantasia   -talon   teokset,   kaikki   printtejä   lakanoille.  
 
Niille   sijoilleen     2019.   200€  
 
Todellisten   valintojen   yö    2019.   200€  
 
KYS   jengi    2019.   200€  
 
Planeetta    2019.   200€  
 

19. Benjamin   Nozdrachev   ( kellari,   C4,5   ja   D2)  
Benjamin   Nozdrachev   (b.1982,   Sydney,   Australia)   is   a   multidisciplinary   artist   working   mainly  
with   found   and   recycled   material.   He   is   the   founder   (and   only   member)   of   the   artist   group,  
New   Anti-Painting.   The   group   focuses   on   using   site   specific   elements   and   material   of   any  
environment   to   create   work   that   highlights   and   mutes   messages.  
 
Black   +   White   =   Gray  
Up   +   Down   =   Middle  
Here   +   There   =   Nowhere  
Past   +   Future   =   Now   Here  
 
The   Stragler    2020,   betoni,   puu,   vanhat   naulat.   80   x   130   x   35cm.   (C4.5)  
 
The   Future   Death   of   Algorithm    2020,   kineettinen   installaatio,   videonauha,   tuulettimet.   (D2)  
 
I   can’t   breathe    2020,   tilainstallaatio,   betoni,   puu,   hiekka,   vesi.   (kellari)   



20. Panu   Ollikainen   ( C5-C7,   huvimajan   vieressä,   selostamo)  
“Olen   kuvataiteilija   Kuopiosta.   Työskentelen   maalaus-,   veisto-   ja   valotaiteen   parissa.  
Ammennan   vaikutteita   vedestä,   metsistä,   pelloista   ja   perinteistä.   Kaupunki   laatikkomaisine  
tilajärjestyksineen   on   myös   mieleinen   aihe.   Teoksissani   ihminen,   tila,   hetkellisyys   ja  
mittasuhteet   leikittelevät.”  
 
Hai   huoneessani    2018   /   sekatekniikka   kankaalle   /   50   x   50   cm.  
 
Jäniksen   selkä    2020   /   sekatekniikka   kankaalle   /   44   x   44cm.  
 
Hakkuu    2020   /   sekatekniikka   kankaalle   /   44   x   50cm.  
 
Kevät    2020/   sekatekniikka   kankaalle   /   44   x   50cm.  
 
Lapinlahden   kukkameri    /   sekatekniikka   kankaalle   /   70   x   90cm.  
 
Mustan   linnun   laulu    2019   /   70   x90cm.  
 
huvimajan   vieressä   ulkona:  
 
Sisäinen   maisema    2020   ,   versio.  
 
Baltijaamin   kerjäläinen    2015-2016    /    hiekkaa   vanerillla.  
 
selostamossa:    Peliluola    2020.   Installaatio,   sisustus,   seurapelit,   päältäajettava  
ruohonleikkuri.   Yhteistyössä   Tuomo   Vuoteenoman   kanssa.  
 

  



21. Elliina   Peltoniemi   ( A8)  
  (1978)   on   Tamperelainen   kuvataiteilija/muusikko   jonka   työskentely   rönsyilee   hulvattomasti  
eri   medioissa.   Lapsenomaisen   innostuksen   ja   tarkastelun   kohteena   on   ihmisen   oleminen   tai  
olemattomuus   osana   luontoa   ja/tai   ihmisen   luomia   sosiaalisia   hierarkioita   ja   rakennettua  
maailmaa.   Joukkoon   kuuluminen   ei   meinaa   luonnistua,   aistit   ylikuormittuvat   ja   aina  
olemassaoleminen   tapahtuu   jollakin   tavalla   väärin.   Luonnon   olemukseen   kuuluu   myös  
tietynlainen   rönsyily;   yrityksen   ja   erehdyksen   kautta   tapahtuva   evoluutio,   hallittu  
räpeltäminen   uusilla   epämukavuusalueilla,   ja   jotakin   samankaltaista   voi   havaita   myös  
Peltoniemen   työskentelymetodeissa.    Mukana   on   kosolti   huumoria   ja   itseironiaa.  
 
1.    Pieniä   häiritseviä   tosiseikkoja ,   akryyli   kankaalle   2014  
2.    Koivuttaa ,   sekatekniikka   2020  
3.    Emo-koivu ,   lahjaksi   saatu   koivupölli   ja   sekatekniikka   2020  
4.    Hikoillen   ja   hajoillen ,   sekatekniikka   2020  
5.    Takatalvi   -   aina   myöhässä ,   akryyli   kankaalle   2020  
6.    Tikli   wannabe    akryyli   kankaalle   2019  
7.    Turhankin   uskollinen   ystävä ,   akryyli   kankaalle   2014  
 
8.   VIDEOT:  
Koivu ,   2017  
Tikli ,   2020  
Takatalvi ,   2020  
Sammal    2020  
 
9.    Rainbow   worrier    -   valppaana   ja   varuillaan,   akryyli   kankaalle   2020  
10.    Hiljainen   mukula ,   akryyli   kankaalle   2013  
11.    Metsä ,   akryyli   kankaalle   2019  
12.    Tuulenpesien   tekijä ,   pronssi,   kääpä,   äidin   ja   eksien   hiukset,   2013-2019  
13.    Sadetakki ,   kirjonta   ja   kristallit   2015  
14.    Rakkaus   on   arka   eläin ,   akryyli   kankaalle   2013  
15.    Gentleman   in   a   hot   spot ,   akryyli   kankaalle   2013  
16.    Pikkukoivu ,   sekatekniikka   2020  
17.    Vierimiset   vieritty .   PIIMÄÄ!   akryyli   kankaalle   2020  
18.    Valopää ,   akryyli   kankaalle   2019  
19.    Samma l,   sammal-naamari   ja   puku,   2020  
  



22. Kalle   Turakka   Purhonen   ( B6)  
  (s   1974)   on   Helsingin   Kuvataideakatemiasta   valmistunut   monitaiteilija.   Hänen   tuotantoonsa  
kuuluu   veistoksia,   kollaaseja,   installaatioita,   ympäristötaideteoksia,   piirustuksia   ja  
performansseja.   Kalle   toimii   myös   aktiivisesti   Helsingin   Galleria   Huudossa.   Hän   oli   yksi  
legendaarisen   Haihatuksen   kesänäyttelyn   kuraattorikvartetin   jäsenistä   vuosina   2015-2020  
.  
" Veriappelsiini "   2019  
 
" Aurinko   -   kielletty   ajosuunta "   2019  
 
" Pystyyn   noussut   tie "   2019  
 
 
" Korona "   2020  
 
" Teräsmies   horisontti "   2020  
 
" Kajuutan   ikkuna "   2020  
 
tekniikka:   valokuvakollaasi   levylle  
 
 

23. Pauliina   Turakka   Purhonen   ( FANTASIA)  
Veistää,   piirtää,   maalaa   ja   on   tunnettu   ihmeellisen   mielikuvituksellisista   ja   elämänoloisista  
tekstiiliveistoksista.   Tänä   vuonna   näyttelyssä   esillä   kolme   valtavaa   ja   tunnelmallista  
maalausta.   Hän   oli   yksi   legendaarisen   Haihatuksen   kesänäyttelyn   kuraattorikvartetin  
jäsenistä   vuosina   2015-2020  
 
 
Kalle    2020,   akryyli   vanerille  
 
Taisto    2020,   akryyli   vanerille  
 
Uljis    2020,   akryyli   vanerille  
  



24. Risto   Puurunen   ( D3,   selostamo,   kesägrillin   vierusta)  
Risto   Puurunen   (s1972   Tuusniemellä)   on   joutsalainen   monitaiteilija.   Hän   vaikuttaa   mm.  
Cleaning   Women   -yhteyeessä   ja   on   esittänyt   performanssitaidetta   ympäri   maailmaa   ja   tekee  
kuvataidetta,   jossa   pääosassa   on   usein   ainutlaatuinen   3d-varjotekniikka.   Hän   toimii  
Taidelaitos   Haihatuksen   tirehtöörinä.  
 
 
Anna   meidän   lahota   lempeästi    2020,   installaatio,   camera   obscura,   tuulella   käyvä   veistos.  
Yhteisteos    Esa   Mattila n   kanssa.  
 
Transitsauna    2019,   installaatio,   romuauto,   sauna.   Yhteisteos   työryhmän   kanssa   2019  
syyskuun   AVANTGAREDVEKKULAan   Oranssin   Klubilla.  
 
Rutiini   ja   rituaali ,   installaatio,   3d-varjot.   Yhteisteos    Antti   Immosen    kanssa.  
 

25. Antti-Ville   Reinikainen   ( C2   -   C3,   siilo)  
(s.   1980   Turku)   työskentelee   tilallisten   ja   multimediainstallaatioden   sekä   maalaustaiteen  

parissa.   Hänen   teostensa   teemat   juontavat   juurensa   ihmisen   tietoisuuden,   muistin   ja  

aistimusten   alalta.  

 
KOURA    2019,   Puuveistos   /   installaatio,   220   x   280   cm  
 
SYÖTE    2017,   Veistos   /   installaatio,   sekatekniikka.   50   x   50   x   50cm.   3500€.  
 
JOHDATUS    2017,   Veistos   /   installaatio,   sekatekniikka.   Korkeus   100cm.   4500€.  
 

26. Katri   Sipiläinen   ( C9)  
(s.1979   Savonlinnassa)   työskentelee   maalauksen,   animaation,   sarjakuvan   ja   musiikin  
parissa.   Hän   vaikuttaa   mm.   Olimpia   Splendid   -yhtyeessä   ja   työskentelee   Helsingissä.  
 
 
Sirkkalehti    2020.   öljyväri   kankaalle.   70cm   x   60cm.   700€.  
 
Tuus   autuus    2020,   öljyväri   kankaalle,   60cm   x   70cm.   700€.  
  
  



27. Sorbus   Kollektiivi   ( A8)  
Sorbus-kollektiiviin   kuuluvat   taiteilijat   Otto   Byström,   Henna   Hyvärinen,   Jonna   Karanka,   Mika  
Palonen,   Sakari   Tervo   ja   Tuomo   Tuovinen.   Vuosina   2013–2019   he   pyörittivät  
Sorbus-taidetilaa   Helsingissä.   Kollektiivin   teoksissa   on   käsitelty   muun   muassa   punk-   ym.  
vaihtoehtokulttuurien   kaupallista   ja   taiteellista   appropriaatiota,   vallitsevia   työkulttuureita   sekä  
taiteilijuuden   yhteiskunnallisia   merkityksiä.   Kollektiivin   yksityisnäyttelyitä   ovat   olleet   mm.   Life  
is   going   to   be   sad   and   sexy   at   the   same   time   Galleri   CC:ssä   Malmössä   (2019),   Fucked   Up   in  
a   Bad   Way   SIC   taidetilassa   Helsingissä   (2016)   sekä   The   Sorbus   Group   Show   Titanikissa,  
Turussa   (2015).   Kollektiivin   videoteoksia   on   nähty   ryhmänäyttelyissä   mm.   NARS  
Foundationissa   New   Yorkissa   2019,   Schunck*   Museossa   Heerlenissä   2018   ja  
Prairie-galleriassa   Chicagossa   2017.   Kollektiivin   teoksia   on   sekä   Kiasman   että   yksityisissä  
kokoelmissa.  
 
Wild   Is   The   Wind   
Video,   43   min,   2019  
Video   pyörii   noin   tasatunneittain   Galleriatalon   studiossa.  
  
Sorbus-kollektiivin   uusi   lyhytelokuva   Wild   Is   The   Wind   kuvattiin   Budessa,   Englannin  
Cornwallissa   marras-joulukuussa   2018.   Teoksessa   esiintyy   joukko   taiteilijoita,   kollegoita   ja  
Sorbuksen   ystäviä:   Josephine   Baan,   André   Chapatte,   Birch   Cooper,   Neicia   Marsh,   Brenna  
Murphy,   Ristomatti   Myllylahti,   Sini   Silveri   ja   Emmi   Venna.   43-minuuttinen   teos   kertoo   tarinan  
ystävyksistä,   jotka   ovat   kokoontuneet   syrjäiseen   merenrantataloon   juhlistamaan  
performanssitaiteilija   Rudien   naimisiin   menoa   itsensä   kanssa.   Kun   Rudie   katoaa   ja   ystävät  
jäävät   yksin   menetyksensä   kanssa,   aallot   huuhtovat   rantaan   uuden   tulokkaan.   Wild   Is   The  
Wind   kysyy,   mitä   teemme   toistemme   kanssa,   miten   me   sen   teemme,   ja   mitä   tuo   "me"   oikein  
tarkoittaa.   Teos   kertoo   elämästä,   joka   on   surullista   ja   seksikästä   samaan   aikaan.  
  
  



28. Kaisa   Vigman   ( voimametsä )  
(1966   Hartola)   Itseoppinut   hartolalainen   monitaiteilija   -   muusikko,   lyyrikko   ja  
kädentaitaja.   Myöhäisherännäinen,   jonka   tie   taiteiden   pariin   on   ollut   haaveileva   ja  
kiemurainen.   Teosten   aiheet   ovat   luonnonläheisiä   -   inspiraation   lähteinä   tai  
tärkeässä   sivuosassa   usein   luontoyhteys   -   erityisesti   puut   ja   niiden   elämä   -   sekä  
niiden   monenlainen   merkitys   ihmisen   hyvinvoinnille.   

Teosten   materiaaleissa   korostuvat   kierrätys,   ekologisuus   sekä   kaikenlaisen  
tavaran   loppuun   asti   käyttäminen   ajatuksella   “Vieläköhän   siitä   voisi   tehdä   jotain?”  
Mielikuvitukselliset,   intuitiiviset   huovutustyöt   “Puunhenget”   ,   käsinuket   sekä   villaa   ja  
puuta   yhdistävät   nuket   ovat   näyttelyssä   installaatioteoksena.   

Kaisa   toimii   myös   Haihatuksen   toimeliaana   ja   monitaitoisena   voimanaisena   ja  
on   auttanut   lukemattomin   tavoin   näyttelyn   tuottamisessa.  
 
 
Voimametsä    2020.   Installaatio.   Huovutetut   hahmot,   ympäristöteos.  
 

29. Ville   Vuorenmaa   (C4)  
(s.1980   Lapualla)   on   Helsingissä   asuva   kuvataiteilija   ja   muusikko.   Vuorenmaan   akvarellien  
tunnusomaisia   piirteitä   ovat   absurdi   huumori,   tarinankerronta   ja   eksistentiaalinen   pohdinta.  
Usein   myös   teksti   on   Vuorenmaan   maalauksissa   oleellisena   osana   mukana.  
 
Zamioculcas ,   2020,   akvarelli   paperille,   58x71   cm,   720€  
 
Living   Eraser ,   2018,   akvarelli   paperille,   26x32   cm,   350€  
 
Se   pieni   etäisyys ,   2020,   akvarelli   paperille,   40x44   cm,   470€  
 
Risto   oli   ajatuksissaan ,   2019,   akvarelli   paperille,   51x66   cm,   640€  
 
Hämähäkkimiehen   tekstiviestit ,   2019,   akvarelli   paperille,   55x70   cm,   700€  
 
Dracula   pyykkää   ja   siivoaa ,   2019,   akvarelli   paperille,   58x72   cm,   730€  
 
Moi!   On   taas   yksi   päivä ,   2020,   akvarelli   paperille,   21x27   cm,   280€  
  



30. Tuomo   Vuoteenoma   ( B8,   Ragnile,   D5   ja   selostamo)  
Oululaistaustainen   Helsingissä   asuva   monitaiteilija,   joka   toimii   myös   näyttelyn   kuraattorina.  
Rakentaa   pääasiassa   performatiivisia   veistoksia   sekajätetekniikalla.   Haluaa   laajentaa  
työskentelyään   myös   seisahtuneen   taiteen   alalle..  
 
 
Bisnonna    2020.   Performatiivinen   veistos,   sekajätetekniikka,   ruokailutuolit,   autonvanne,  
uretaanihihna,   siima,   vaneri,   akkuporakoneen   moottori.   300   x   300   x   300   cm.   10   500   €.  
 
Laboratorio   Ragnile    2020.   Installaatio,   veistoksia.   Sekajätetekniikka,   ruokailutuolit,   siima,  
videoteos,   tuuletin.  
Ragnile   3 :   700   €   -    Ragnile   4 :   1050   €   -    Ragnile   5 :   1400   €   -    Ragnile   6 :   1050    €   - Ragnile   7 :  
550   €  
 
 
Omenankuorija    2019.   Performatiivinen   veistos,   sekajätetekniikka,   puuhengarit,   saappaat,  
veitsi,   moottori,   hihnat,   metalliosat.   6300   €  
  
Peliluola    2020.   Installaatio,   sisustus,   seurapelit,   päältäajettava   ruohonleikkuri.   Yhteistyössä  
Panu   Ollikaisen   kanssa.   
  
  
  
 
 
 


