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GENERATION 2?2:)    ON...
15 — 23
-vuotiaiden taiteilijoiden näyttely

Valotaidetta, maalausta, tekstiilitaidetta, 
valokuvaa, installaatioita, performansseja, 
klovneriaa, tanssia, videotaidetta

80 
taiteilijaa. Esittelyt sivuilla 6—47

Yli

#amosrex 
#generation2020

#generationfestival

3
vuoden välein

Näyttely, joka toistuu

150 teosta
…jotka on valittu yli 1600 teosehdotuksen joukosta

Yli

FESTIVAALI    9. —  10.5.
Lue lisää Generation Festivalista s. 4812
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Generation 2020 on nuorten tekijöiden taidetta ja visuaalista 
kulttuuria esittelevän triennaalin toinen toteutuskerta. 
Näyttelyssä nähdään yli kahdeksankymmenen 15–23-vuotiaan 
taiteili jan teoksia, kartoitetaan nuorten tekemän taiteen 
monimuotoi suutta ja tarjotaan sille yhteinen kohtaamispaikka. 

Taiteilijoita yhdistää iän lisäksi suhtautuminen taiteeseen 
elämän  tapana ja väylänä käsitellä pirstaleista todellisuutta. 
He ovat omaksuneet viimeisimmät nykytaiteen suuntaukset, 
mutta pysy  neet samalla tekemisissään rohkeina ja oma-
peräisinä, valottaen usein henkilökohtaisten kokemustensa 
kautta ajassamme esiintyviä suuria ilmiöitä ja kysymyksiä. 
Yksi näyttelyn taiteilijoista kokee edellisten sukupolvien 
kollektiivisten traumojen liittyvän etenkin sotaan ja lamaan, kun 
taas tämän sukupolven taisto käydään meitä kaikkia koskevan 
ilmastonmuutoskysymyksen parissa. Taide tarjoaa hänelle ja 
monille muille näyttelyyn osallistuville keinon saada äänensä 
kuuluviin.  

Laaja-alainen näyttely valtaa sekä Amos Rexin maanalaiset 
kupolisalit, Bio Rexin elokuvateatterin että Lasipalatsin aukion. 
Näyttely ei rajoitu vain pysyviin teoksiin, vaan sen jatkumona 
on Generation Festival, joka järjestetään näyttelyn viimeisenä 
viikonloppuna 9.—10.5.2020. Festivaalilla nähdään paitsi 
mediataidenäytöksiä, myös tanssi- ja teatteriesityksiä, ääni- 
ja runoperformansseja sekä teoksia, jotka pakenevat totuttuja 
määritelmiä. Näitä hetkessä tapahtuvia teoksia esitetään 
myös muulloin näyttelyn aikana. Näyttely ei rakennu yhden 
ennalta määritellyn teeman ympärille, vaan sen keskiössä 
ovat itse teokset ja niiden muodostama mosaiikkimainen 

Generation 2020
12.2. — 10.5.2020

kuva tekijöidensä maailmoista. Teokset valitsi kuvataiteilija 
Hannaleena Heiskan johtama raati, johon kuului Heiskan, 
Amos Rexin museonjohtajan Kai Kartion, yleisötyöpäällikkö 
Elsa Hesslen ja kuraattori Katariina Timosen ohella myös 
kaksi vuoden 2017 Generation-näyttelyyn osallistunutta 
taiteilijaa: Eliel Tammiharju ja Sanni Weckman. Raati nauroi, 
väitteli, hämmentyi ja innostui – lopputuloksena yli 1600 
teosehdotuksen joukosta mukaan valikoitui taidetta, joka 
aikaansai kaikkia näitä reaktioita yhtä aikaa. 

Taiteilijoiden omat äänet näkyvät myös näyttelytilan seinillä 
sitaatteina, jotka johdattelevat kävijää erilaisiin mielen ja 
kuvan maisemiin: kehollisuuden ja seksuaali-identiteetin, 
ilmastonmuutoksen, teknologian ja tulevaisuuden, 
hyvinvoinnin, mieli kuvituksen, käsityö- ja kuvataideperinteen 
sekä yhteiskunnallisen ja henkilökohtaisen muistin äärelle. 

Uusia merkityksiä syntyy eri teosten risteyksessä. Mikään 
vastaus ei ole lukittu ja seuraavan kulman takaa voi löytää 
taas uusia samaistumispintoja. Eräässä teoksessa kävijän 
liikkeet piirtyvät hiljalleen visuaaliseen muotoon, toisessa 
kaksi ihmistä yrittää kömpelösti lähestyä toisiaan, mutta 
halaus ei ikinä saavuta kohdettaan. Kävijä astelee näyttelyssä 
yllättyen ja oivaltaen, niin vieraan planeetan pinnalla, 
oudosti nyrjähtä neessä  liikuntasalissa kuin valossa hohtavan 
muovipillipaviljongin alla.

Anastasia Isakova ja Katariina Timonen
Generation 2020 -näyttelyn kuraattorit



76

Laajempi sisältöhuomautuslista saatavilla 
henkilökunnalta ja nettisivuilta: www.amosrex.fi/huom

Sisältöhuomautus: alastomuutta ja seksuaalista sisältöä

VAROITUS: voimakas ääni ja vilkkuva valo

Seuraa sydäntäsi! 
Voit kiertää näyttelyn missä tahansa järjestyksessä.

Sigurd 
Frosterus
kokoelma

Studio Rex

Hissi

ULOS

SISÄÄN

WC

TEOS
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Näyttelyn taiteilijat 
esittäytyvät seuraavilla 
4O:llä sivulla. Taiteilijoiden 
itsensä kirjoittamien 
esittelyjen kautta pääset 
lähemmäksi sekä teoksia 
että tekijöitä. 

Tutustu moniääniseen 
joukkoon!

Saara Sinai Abdi

Mimmi Ahonen

s. 2001, Helsinki

s. 1999, Höytiä

Olen lukiolainen Itä-Helsingistä 
ja ensimmäisen sukupolven suomen-
somalialainen. Kuvaan paljon 
ystä viäni ja editoin sitten kuvia 
ihan harrastuksen vuoksi. Useimmat 
abstrakteista kuvamuokkauksistani 
jäävät tietokoneelleni – tänään 
teille kuitenkin tarjoutuu tilaisuus 
kurkistaa kuvakoko elmaani. 
Kokoelmassa nimeltä FOUR on neljä 
osaa ja niistä jokaisella oma 
tarinansa. Tarinat kertovat omasta 
elämästäni tai jostain merkit-
tävästä hetkestä. Taiteessani 
keskityn henkilökohtaiseen 
kasvuun ja koruttomaan 
tarinankerrontaan.

tosi hauskaa on kaikki säälittävä, 
marginaalinen ja kliseinen. tykkään 
itkeä, ihmetellä, vaikeroida, 
vaivaantua, ärsyttää, myötä-
hävettää, kritisoida, pakahtua 
ja paljastaa. olennaisinta tuntuu 
olevan uteliaisuus: haistan ja 
kuuntelen. pakottava tarve 
ymmärtää minää ja muita 
kirjautuu ylös iPhone-
muistiinpanoina ja päätyy 
novelliin, shootteihin tai uniin. :-P

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL
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Henri Airo

Mikael Alanko

s. 1996, Helsinki

s. 2001, Kausala

Suhtaudun loputtomalla 
mielen kiinnolla rakenteisiin 
ja käytän töihin, joilla ihmiset 
sitovat yhteis kuntiaan yhteen. 
Taiteessani visualisoin näitä 
ilmiöitä ja suuria sosiaalisia 
kokonaisuuksia, jotka ovat muuten 
näkymättömiä. Hyödynnän linssi- 
pohjaisia medioita, tekstiä ja 
arkistomateriaalia. Antamalla 
näkymättömälle muodon, pyrin 
luomaan syvempää ymmärrystä 
ja haastamaan ihmisiä olemaan 
valppaampia ympäristöään sekä 
mielipiteitään kohtaan.

Minä olen oman maailmani luoja, 
vapaus ja rauhan rakentaja. 
Minussa on kymmenen annosta 
metallia, viisi teelusikallista 
sähköä ja ripaus ydinvoimaa. 
Olen kiinnostunut animaatioista ja 
historiallisista univormuista. 

Taiteessani yhdistelen historiaa 
ja tulevaisuutta, lapsuuden-
kokemuksiani ja uskontoa. 
Teoksessani Godzilla on vaikutteita 
japanilaisista animaatioista. 
Maailmansota on kauhu-teoksessa 
kuvaan ahdistusta ja pelkoa. 

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

Ellinor Andersson

Vera den Arend

s. 2003, Porvoo

s. 1996, Kangasniemi

Kaaos.
Kaaos aivoissani ja  
ajatuksissani.
Yritys saada ne hallintaan.
Taiteessa ilmaisen ajatuksia.
Ajatuksia kaaoksesta.
Toisinaan taide on hillittyä,
toisinaan se on vapaata.
Toisinaan se on abstraktia
ja saa sellaisena pysyäkin.

Piirtämällä voin rekisteröidä 
muodon, valon ja varjon ilman, 
että antaisin värin viedä huomion 
tasoilta, viivalta, muodolta ja 
piirustukseni yksityiskohdilta. 

Minulle tässä ei ole kyse 
mahdollisimman totuuden-
mukaisesta kuvauksesta, vaan 
käytän aihettani tutustuakseni 
materiaalini kaikkiin mahdolli-
suuksiin.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
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Beriwan Ceylan

Soyoung Chung

s. 1997, Helsinki

s. 1996, Tampere

Ahdistavia tunteita voi käsitellä 
mielekkäästi vain taiteen keinoin. 
Teokseni kertovat kollek tiivi sista 
asioista, kuten ilmastonmuutok-
sesta. Kriti soin kapitalistista, 
öljyttyä maailmanjärjestystä, 
ikuisen talouskasvun ihannetta, 
jonka vuoksi ihmisyys orjuute-
taan ja maapallon ekosysteemi 
tapetaan. Media on valta-
koneiston voimakkain ase; puran 
leikillisesti aikakausilehtien 
kuvastoa teoksessani, joka on 
karkeasti manifestoitu montaasi, 
vastamainos.

Taide on minulle väline, jonka 
avulla voin kertoa tarinani ja 
päästä lähemmäksi katsojia. 
Tutkin taiteilijan, teoksen ja 
yleisön välistä suhdetta ja 
teoksen kautta tapahtuvaa 
vuorovaikutusta yleisön 
kanssa. Teen installaatioita 
ja performanssiteoksia, joihin 
katsojat voivat osallistua ja 
vaikuttaa omista, erilaisista 
lähtökohdistaan käsin. 

 

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

WC
ESITYKSET 12.2. 
GENERATION FESTIVAL

Catrin Edlund

Emil Fihlman

s. 1997, Helsinki

s. 1995, Otaniemi

Minua kiinnostaa tilallisen taiteen 
vaikutus meihin ja taidetta 
ympä röivään tilaan — läsnäolon 
herät täminen taiteen ja kehon vuoro-
puhelun kautta. Installaatioideni 
takana on pohdintaa yhteis-
kunnas samme vallitsevasta 
realismista ja sen toteutumis-
muodoista: aina ruohonjuuritason 
kulutuksesta valtarakenteisiin ja 
politiikkaan saakka. Toivon taiteen 
välittyvän kielellisen ilmaisun tuolta 
puolen, tavalla, jossa tunteelle 
tai ajatukselle ei ole pakko pukea 
ulkoasua.

Opiskelen Aalto-yliopistossa infor -
maatioteknologiaa ja harrastan 
elektroniikkaa, koodausta, 
palvelimia ja palveluita, 
internetjuttuja, vaikuttamista 
sekä taidetta. Taiteeni on 
yleensä joko matemaattista, 
dynaamista tai näitä molempia. 
Yhdistän teknologiaa ja oppimiani 
asioita toisiinsa kehittääkseni 
itseäni ja samalla tulen luoneeksi 
jotakin (audio)visuaalisesti 
näyttävää. Taidetta syntyy sekä 
sivutuotteena näistä kokeiluista 
että tarkoituksella.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
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Filipp Girishan

Jasmin Gummerus

s. 2004, Helsinki

s. 1994, Helsinki

Olen asunut monessa eri maassa 
ja tavannut innostavia ihmisiä.
Osaksi sen vuoksi pyrin 
keskitty mään kansainvälisiin 
asioihin, en paikal lisiin. Sanonta 
kuuluu "go big or go home", eli 
tee parhaasi tai painu kotiin, mutta 
oma ohjenuorani on pikemminkin
"go big and go far", eli tee parhaasi 
niin pääset pitkälle. Koen tarvetta 
tehdä jotain merkit tävää nykyi-
sessä poliittisessa ilmastossa 
vallitsevalle tilanteelle. Teokseni 
kritisoivat niitä valtaapitäviä, 
jotka eivät tee riittävästi ratkais-
takseen pakottavia ongelmia.

Olen Jasmin Fucking Gummerus. 

Teen elokuvia, pidän irtokarkeista 
ja sinusta. Taiteeni tutkii maailmaa 
ympärillämme ja sisälläni. 
Videotaide on suosikkilajini, sillä 
siinä pääsee fiilistelemään hyvää 
musaa ja dippailemaan syvälle 
kuviin. Erityisen kiinnostunut 
olen rumuuden tutkimisesta. Se 
antaa armoa. Olen vihainen, 
utelias, pelokas, peloton, täynnä 
vauhtia ja rakkautta – ja taidetta 
on pakko tehdä, ettei tylsisty 
kuoliaaksi.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

Malin Gustafsson

Birit Haarla

s. 2000, Sipoo

s. 2000, Utsjoki, Dalvadaksen kylä

Valokuva on minulle väline, jonka 
avulla hahmotan ympäröivää 
maailmaa ja elämää. Kuvani ovat 
pääosin lavastettuja ja raken-
nettuja. Luon niissä yllättäviä 
asiayhteyksiä; keksin asioille ja 
esineille uusia merkityksiä sekä 
käyttötarkoituksia.
Minulla on viha-rakkaussuhde 
väreihin, pukeudun itse pelkäs-
tään mustaan, mutta kuvissani 
värit ovat pääosassa ja yhdistelen 
niitä ennakkoluulottomasti. 
Kuvaus tyylini on muutenkin 
räikeä ja leikkisä.

Olen Čiske Jovsset Biret Hánsa
Outi Biret. Opiskelen Brysselissä  
korkeakoulussa P.A.R.T.S. –
Performing Arts Research and 
Training Studios. Kehdon 
huolettomuudessa, ajatto-
muudessa ja äidillisen hoivan 
keinahtelussa nukkuu radikaali 
pehmeys. Teoksessa heräillään 
päiväunilta: unen ja valveen 
tilat sekoittuvat. Teos kehottaa 
jakamaan tätä intiimiä kokemusta 
kollektiivisesti yhdessä ja 
tutkimaan, miten se voisi muuttaa 
suhdettamme toisiin ihmisiin.

NÄYTTELYTILA

GENERATION FESTIVAL
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Jere Hasunen
s. 1996, Vaasa

Lapsena minua kiinnostivat 
luonto, eläimet ja eliöt. Halusin 
ymmärtää kaiken eläimistä: 
miten ne toimivat, miten ne elävät, 
mitä niiden sisällä on. Pienim-
mästä mikrobista suurimpaan 
valaaseen. Taidegrafiikan kautta 
löysin keinon kanavoida tuota 
lapsuuteni paloa ja antaa myös 
muille tutkimisen ilon. Mikä 
suo meille kyvyn ja taidon elää 
kuten me nyt elämme, uteliaina 
hiekanjyväsinä maailmassa? Me 
kaikki olemme niin paljon enem-
män kuin mitä pinnalta näkee.

NÄYTTELYTILA

Pauliina Heiskanen
s. 1995, Lappeenranta

Pyrin teoksissani muuntamaan 
aistitason kokemuksen konkreet- 
tiseen muotoon. Säilön tunteet
materiaaliin. Pohdin yhteiskuntaa, 
ympäristöä ja ihmissuhteita: 
millaisia rajoja, kontrollia ja 
kommunikaatiota ihmiset 
ylläpitävät. Käyn töissäni läpi 
aasialaisia elokuvia ja huumorin 
estetiikkaa; teokseni muodostavat 
Yakuza-kulttuuria pohtivan 
taiteellisen tutkielman. 
Materiaaleihin liittyy rajallisuutta, 
joka johtaa miellyttävään 
haurauteen, jopa kömpelyyteen.  

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

Emili Hellman
s. 1995, Pori

Taiteessani aineeton ja 
aineellinen maailma yhdistyvät 
muistojeni muotokuvaksi.

Venla Huhtinen
s. 1995, Turku

Olen kalustemuotoilija, joka käy 
dialogia maailman ja tuntei den 
kanssa asettamalla uuden 
tuotteen tulkiksi väliin. Jokainen 
uniikki teos kätkee sisälleen 
tunteen ja tarinan. Ilmaisen 
materiaalien, värien ja muotojen 
avulla jotain sellaista, mitä en 
muilla tavoin voi välittää. Yhdis-
tän taidetta, kestävää kehitystä 
ja muotoilua rajoja rikkoen ja 
taitojani kehittäen. Työskentelyni 
on intuitiivisen sähläyksen ja ana-
lyyttisen pohdinnan muodosta-
ma kokonaisuus.
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Jenny Hytönen
s. 1997, Helsinki

Koen, että puhuminen on 
yli arvostettua  — suurin osa 
kommuni koinnista on kuitenkin 
sanatonta. Taide on minulle 
tärkein ilmaisun muoto: koen 
tunteiden sanallistamisen usein 
hankalaksi, ne on helpompi 
puristaa johonkin muuhun muo-
toon. Etsin jatkuvasti uudenlaisia 
tapoja puhua esineiden ja niistä 
syntyvien mielikuvien kautta. 
Kuvaan inhimillisiä ongelmia, 
valta-asetelmia, vaihtoehtoisia 
tulevaisuudenkuvia ja 
kieroutunutta luontosuhdetta.

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

Hermanni Härmälä
s. 1998, Masku

Räjähdyspilvi jäätyy ilmaan, usva 
valuu metsän siivilään, talo palaa 
 — mutta sytyttäjää tai ampujaa ei 
näy missään. Ei aloittajaa, ei
lopettajaa. Sodan surkeus tapahtuu 
niin propagandakuvissa kuin
tantereella. Käytän teoksissani 
Suomen armeijan arkistokuvia 
talvi- ja jatkosodasta sekä 
rauhan ajalta, tekijät vain ovat
kadonneet yhtälöstä. Valmiiksi 
korruptoitunut muisti on 
lopullisesti nyrjähtänyt ja jokainen 
saa päättää pikselilleen itse mitä 
muistaa.

NÄYTTELYTILA Ona Iivonen
s. 1997, Rovaniemi

Taiteen avulla pyrin jäsen tä  mään,
kuvaamaan ja ymmär tämään 
ympäröivää maailmaa sekä 
omia ihmetyksiäni. Käsittelen 
videoteoksessani Identiteetti 
kulttuurin ja ympä ristön 
vaikutuksia yksilöön. Vaikka 
teos on kuvaus yksilöstä, 
keskeisessä osassa ovat katsojan 
omat ajatukset ja se, miten 
suhtaudumme toisiin ihmisiin 
näkemämme perusteella. Teos on 
syntynyt pitkien keskusteluiden ja 
tiiviin yhteistyön sekä ystävyyden 
tuloksena. 

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

Johan Högsten
s. 2001, Espoo

Minua kiehtovat elämän, taiteen, 
itseni sekä muiden moni-
muotoisuus ja monipuolisuus: 
kukaan ei ole yksiulotteinen, 
kaikesta löytyy monia 
tarkasteltavia puolia. Käsittelen 
teoksessani näiden eri 
ulottuvuuksien ilmiöitä ja 
luonnetta. Tanssi on minulle 
tutuin ilmaisumuoto, mutta en 
halua rajoittaa luovuuttani vain 
tanssiin. Taidetta tulisi tehdä 
ilman rajoja, antaa sen ulottua eri 
taiteenaloille.

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL
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Leevi Ikäheimo

Veera Huppunen 
& Lotta Ilonen 

s. 1997, Helsinki

s. 2001 / 2001,  Helsinki

Meillä on teos, joka on kuin 
kaksipäinen vuohi. Toinen pää 
pyrkii jatkuvasti metsään, toinen 
pää korkealle, kattojen tasalle. 
Kahden pään konfliktista on 
syntynyt ruumis. On kylkiluut ja 
keuhkot ja hermosto ja ainakin 
toinen korva. Se ei ole mykkä, vaan 
vähän epävarma, anarkistinen, 
kyseen alaistava ja humoristisesti 
hymähtelevä konflikti. Päät teke vät 
sopimuksen, toinen ottaa viulun 
ja toinen pinon paperia, ja vuohi 
astelee lavalle.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

    …moi beibe…tää työ on tehty 
just sua varten…et sä varmasti 
nauttisit…rentoutuisit ja sillee...
sun ei tarvi pelätä mitään…    ja 
jos kutkutuksen tunteit tulee 
niiiin nauti vaan niist hei…     mä 
haluun tarjota just sulle tän 
kokemuksen…       koska välillä 
musta tuntuu et kukaan ei tunne 
yhtään mitään nykyään       ...ehkä 
ois helpompi puhuu asioista 
joita ei halua kuulla..    niin tällee 
rauhoit tavasti kuiskutellen… ehkä 
sit se on helpompi pala nieltäväksi                
   sulla on täysi lupa nauttia    ….

Kamala Company

Siiri Karhapää

s. 2019, Helsinki

s. 1998, Helsinki

Olemme näyttelijäntaiteen ja filo-
sofian opiskelijoita sekä paljon
muutakin. Haaveilemme punk-
bändin perustamisesta, mutta 
emme osaa vielä soittaa tarvittavia 
soittimia. Kamala Company on 
vuonna 2019 perus tettu yhteis-
nimemme. Valitsemme töidemme 
sijainnin teos kohtaisesti  —
tutkimme ja ihmettelemme teatte-
rin ja keholähtöisen esitystaiteen 
keinoin fyysistä ympäristöämme. 
Yhteistyömme taustalla pyörii 
aina jossakin muodossa klovnit, 
kesyttämättömyys ja tyttöys.

Kirjoitan hyvin vapaamuotoisia 
runoja, joihin imaisen inspiraa-
tiota muun muassa surrealismista, 
ja sitä kautta myös paljon omista 
unistani, minua havahduttaneista 
visioista ja meitä ympäröivästä 
todellisesta maailmasta.

Runot ovat minulle kuin omia 
lapsiani. Runoihin voi kätkeä 
loputtomasti näkymätöntä tietoa.

NÄYTTELYTILA

GENERATION FESTIVAL
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Eero Karjalainen

Mikko Kauppila

s. 2001, Helsinki

s. 1995, Helsinki

Uskon vahvasti humanismiin ja 
sivistykseen. Pyrin välittämään näitä 
arvoja myös töissäni. Taiteen 
tekeminen on minulle ennen 
kaikkea katarttinen kokemus. 
Suhteutan itseäni maailmaan 
ja tutkin omaa paikkaani 
maailman kaikkeudessa. 
Työskennellessäni ympärilläni 
on paljon lähdemateriaalia, 
esimerkiksi kirjallisuutta. Usein 
taustalla soi myös musiikkia, 
pääosin oopperaa. Luen runoutta 
ja näytelmiä, ja käytän tekstiä 
teoksissani konkreettisesti.

Minua kiinnostavat erityisesti 
sukupuoli ja sen ruumiilliset 
mahdollisuudet näyttämötaiteessa. 
Tutkin queerin näyttä möllisiä 
taktiikoita ja ehdotukseni tämän 
toteuttamiseksi on pervo olio. 
Teokseni Hevoseni Kvääri 
osallistuu pervon olion jäsen-
tämiseen. Olio on sekä poliittisen 
fiktion että eletyn todellisuuden 
olio. Se ei ole mies, homo, 
valkoinen, keskiluokkainen; pervo 
olio on hajautuva joukkio. 

NÄYTTELYTILA

GENERATION FESTIVAL
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Aarne Kivelä

Sylvester Kivelä

s. 1999, Helsinki

s. 1997, Turku

minä olen
{
tiedosto kansioita, 
jotka jäsentyvät 
toisistaan 1->2

{
osa loputonta 
fraktaalia

The ones that are labelled 
“worthless” are the ones that 
have nothing to be afraid of.

- Kyo:   Me, Myself, and I

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL
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Juho Könkkölä

Riku Koponen

s. 1997, Tornio

s. 2000, Helsinki

Olen taitellut origameja 
suurimman osan elämästäni. 
Taittelen teoksiini useita satoja 
taitoksia ja saatan käyttää jopa 
satoja tunteja yhden origamin 
luomiseen. Paperin taittelu 
hävittää ajatukseni pois tästä 
maailmasta, se on kuin toinen 
todellisuus. Kiehtovinta on se, 
miten loputtomiin voi tehdä 
erilaisia hahmoja ja asioita 
yksittäisestä paperinpalasesta. 
Pidän haasteista sekä uusien 
asioiden oppimisesta ja 
luomisesta, siksi teen taidetta. 

Rakastan sitä tuskaista tunnetta 
kun joudun pohtimaan, kenen 
tarinaa saan ja olen oikeutettu 
kertomaan. Kehoni on elävä, 
tunteva, viestivä olento, joka 
on minun ja muiden toimesta 
asetettu rajoihin syntymästäni 
saakka. Liikettäni ja hengitystäni 
kontrolloivat ymmärtämättömissä 
olevat perinteemme ja rajamme, 
minun tunte mukseni ja sanamme, 
joiden tutki minen ja kyseen-
alaistaminen tuntuu ainoalta 
oikealta tieltä.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

Annika Korhonen

Heikki Korkala

s. 1996, Tampere

s. 1995, Kankaanpää

Olen vaaleanpunainen pioni, 
joka kukkansa liiasta painosta 
kellahtaa
Katsoo nurmea, ja miettii 
”nenäliinassa on kaunis sointi”

Olen pikkuinen luumu, joka 
tanssahtelee rannalla
Pyörähtää veteen, ja huomaa 
olevansa mustelmilla
”Kas, olenpa liila”, pikkuinen 
luumu toteaa, ”mutta vesi 
minua kuitenkin kelluttaa.”

Hissi sanoo: matkaan kerrostumien 
välissä. Rantahiekka soi, kohoava 
tuntemus, kohottava vaikutus, 
uppoan, kauneus horisontissa.
Heikki sanoo: duuriin ja molliin 
sopii sama rytmi, niin ja aina voi 
soittaa progea.
Juuri nyt: opiskelen kuvataidetta 
Kankaanpäässä, viimeistelen 
lopputyötä. 
Aina: rytmiä on, värejä on, sen 
tuntee, sen tuntee, kun havainnoi.
Usein: senkin taivaanrannan maa-
lari, kuulen sanottavan. Lähinnä 
vain kuuntelen.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
HISSIT
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Nadja Koshevenko

Otto Koskelo

s. 1995, Pietari

s. 1996, Helsinki

Saan luonnossa liikkumisesta 
energiaa ja ideoita. Vastapainoksi 
saan inspiraatiota myös kaupunki -
maisemista ja ihmisistä.

Heti animaatioprojektin alussa 
oikeaan käteeni tuli rasitusvamma,
enkä pystynyt piirtämään 
ollenkaan. Jatkoin kuitenkin 
vasemmalla kädellä ja kehityin 
siinä nopeasti. Samalla animaa-
tioni juoni ja jälki muuttuivat 
rennommiksi.

°   o o 0000000    O O         ..    ..   
  ….          a
 
Taiteellinen työskentelyni pyrkii 
itse vastaamaan niihin kysymyk-
siin, joita se herättää.

____         ._        b      ¨¨¨¨.         ::::          :

Valokuvasarjani Olisinpa haamu 
ja Horror vääntävät hellyydellä 
kauhun kuvastoa.
                                                           

^           ¨¨¨¨.........___________ _

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

NÄYTTELYTILA

Deria Kurkan 
& Kiia Laatio

Oskari Kymäläinen

s. 2002, Luumäki / 1998, Järvenpää

s. 1999, Helsinki

Jos olet koskaan etsinyt koti -
avaimia lumikinoksesta taskulam-
pun valossa, tiedät miltä meistä
tuntuu työskennellä ilman toisi-
amme. Yhdessä olemme kaksi 
silmäparia, jotka havainnoivat 
laajempaa kuvaa. On aamukirpeys 
ja haikeuden jälkeinen utopia. On 
pelto, piano ja marionetti, jonka 
kiertyneet siimat purkautuessaan 
saattavat nuken vinhaan pyörtee-
seen. Utuisten värien kuiskeessa 
se ainoana liikkuu – sen valkeina 
lepattavien helmojen ympärillä 
maisema on pysähtynyt.

Olen tehnyt tähän näyttelyyn 
teoksia, joiden tarkoituksena on 
kuvittaa jokapäiväisiä tunteita 
ja tunnetiloja minun maailmas-
sani. Olen pyrkinyt lähestymään 
erilaisia teemoja enemmän tai 
vähemmän henkilökohtaisista 
näkökulmista. Koen onnistuneeni, 
jos katsoja voi käyttää teosta 
reflektiopintana omassa 
maailmassaan.

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL
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Ainu Kyrönseppä

Sakari Kyyrönen

s. 2000, Helsinki

s. 1995, Turku

Olen tanssija, taiteilija, intoilija, 
luoja. Luon intuitiivista liikettä ja 
tykkään luomuksissani haastaa 
katsojan silmää sekä esiintyjän 
kehoa tilassa. Tunteen laukai sema 
liike, hetken mielijohde, vapaus 
ja nokkeluus kutkuttavat. 
Näyttelyn sooloteoksessani 
tutkin kehon ja valon kommuni-
kaatiota ja kontaktia.

Häilyvä hetki.
Jää kulkemaan sittenkin,
Kohti valoa.

Samoan tähtijärjestelmiä, vaellan 
tuntemattomia autiuksia ja käytän 
keräämiäni mystisiä sirpa leita 
luomakuntani rakennus palikoina. 
Haave karttani syntyvät kosmi-
sessa tyhjyydessä, loputtomassa 
unessa, jossa leijun vapaasti 
myyttisistä tarinoista syviin 
pimeyksiin ja muodottomista 
valoista jumalten portaille. Veistän 
muodostuneen raa’an utuisen 
materian kuvien ja symbolien 
virraksi.

ESITYKSET 12.–13.2. & 14.3.
GENERATION FESTIVAL

NÄYTTELYTILA

Emilia Laatikainen
s. 1995, Rovaniemi

Videoteokseni on pyrkimys laittaa 
asioita järjestykseen. Ihminen oppii 
elämänsä alkuaikoina kirjaimet, 
joita yleensä luetellaan aakkos-
järjestykseksi kutsutulla tavalla. 
Kirjaimet kerääntyvät joukkioiksi 
ja niistä muodostuu sanoja. 
Otan etäisyyttä sanoihin, mutta 
niiden sisällä olevia tunteita ei 
voi välttää. Sanat ovat sanoja, 
mutta niiden taustalla on kipeitä, 
iloisia, vauhdikkaita, tummia ja 
pelottaviakin asioita.

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

Aura Latva-Somppi 
s. 1995, Helsinki

Olen vikkelä, vilpitön, tähtiainesta. 
Teoksillani manifestoin vakava-
mielisyyttä vastaan. Eläköön 
kikatus, huolimattomuus, kapina 
ja unohtelu!

Syvennyin keramiikkaan Japanin 
Kyotossa, jossa uunien äärellä 
valvottiin öitä ja lasitevarastossa 
vaivattiin mochitaikinaa. 
Työskentelin paljon lasitteiden 
ja valuposliinin kanssa; aihiot 
näyttelyn teoksille syntyivät 
siellä, perinteisen ja pedantin 
käsityöläis keramiikan kehdossa.

NÄYTTELYTILA



3130

Erja Levikari 
s. 1995, Kouvola

Alussa oli metsä, maatila ja 
nippu A4-kopiopapereita. Pienen 
taiteilijan teokset piirtyivät 
permanentti tusseilla lypsypyyh-
keille ja kaksisenttisillä väriliidun-
pätkillä käytetyille kirjekuorille.

Taiteeni on esittävää ja teemoina 
kulkevat usein luontoaiheet. 
Takerrun mielelläni yksityiskoh-
tiin, jäsennän maailmaani niiden 
kautta. Töideni kantaaottavuus 
on hiljaista pohdintaa, tarjoiltu 
näkökulma ilman vaatimusta 
toimintaan. 

NÄYTTELYTILA

Ville Laurinkoski 
s. 1996, Kööpenhamina

TELENY on performanssi-
installaatio, joka käsittelee 
feminiinisen poikahahmon 
subjektinmuodostusta. 
Performanssissa kuljetaan 
annettujen narratiivien läpi, 
uudelleentulkitaan länsi maisia 
queer-kuvastoja ja annetaan ääni 
muutoksessa olevalle keholle. 
Teoksessa kierrätetään oma-
elämä  kerrallisia sekä kulttuurisia 
viitteitä fiktion ja runouden 
keinoin. Aineiston keskiössä on 
1800-luvun lopun eroottinen 
romaani Teleny.

NÄYTTELYTILA
ESITYKSET 12.–13.2. 
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Liisa-Irmelen Liwata 
s. 1998, Helsinki

Taide on mielestäni voimakas 
vaikutuskeino. Kriittisyys sekä 
huumori ovat tärkeitä element-
tejä – arvostan, jos taiteen avulla 
pystyy kommentoimaan ja kiin-
nittämään huomiota ympärillä 
oleviin epäkohtiin. 
Töissäni sisältö määrää usein 
toteutustavan. Pidän veistoksista 
monissa eri muodoissa, niiden 
avulla voi luoda uusia paradok-
saalisia tai hauskoja merkityksiä. 
Tällä hetkellä minua kiinnosta-
via teemoja ovat muun muassa 
ilmastonmuutos ja feminismi. 

NÄYTTELYTILA

Eliisa Loukola 
s. 1997, Groningen

Tärkeää taiteellisessa työsken-
telys säni ovat tavanomaiset 
materiaalit ja niiden näkeminen 
uudessa valossa. Käytän kierrä tys  -
materiaaleja – materiaalissa jo 
oleva kuluma ja muu patina määrää 
paljolti työn lopputulosta. Pyrin 
käyttämään materiaalin kokonaan 
ja tuottamaan mah dollisimman 
vähän jätettä. Lähestyn uutta työtä 
aina ilman luonnoksia, annan 
mate ri aalin viedä. Taustatyönä 
luen paljon, tällä hetkellä olen 
kiinnostunut fenomenologiasta ja 
konstruktivismista.

NÄYTTELYTILA
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Alex Luonto
& Iris Kamari
s. 1995 / 1997, Helsinki

Olemme helsinkiläisiä, 
Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulusta 
valmistuneita monialaisia 
taiteilijoita.
Vuonna 2018 suunnittelimme 
miesten vaatemalliston, jossa 
tutkimme vaatteen ja esineen 
välistä suhdetta sekä muodin 
ja taiteen yhteensulautumista. 
Generation 2020 -näyttelyyn 
olemme koonneet malliston 
tärkeimmistä asuista uuden-
laisen installaation.

NÄYTTELYTILA

Annika Luukko 
s. 1998, Lahti

Itkukohtauksia on itkemisen ja 
sen näyttämisen uskaltamista. 
Se on minua raaimmillani, mutta 
myös kaikkia muita. Teosta 
varten pyysin Instagram-seuraa-
jiani vastaamaan kysymykseen: 
”Mikä saa sinut itkemään?”. Osa 
teksteistä on myös omia itkun 
aiheitani. Näen itkemisen aitona, 
puhdistavana ja ihmisiä yhdis-
tävänä reaktiona, joka kuitenkin 
häpeästä tai muusta syystä usein 
piilotetaan muilta. Taiteessa 
minua kiinnostavat aiheet, jotka 
tuntuvat syvällä.

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

Emil Lyytikkä 
s. 1996, Helsinki

Artefakti on koneen ja ihmisen 
vuoropuhelu. Keraamiset helmet 
ovat osoitus inhimillisyydestä ja 
käsityötaidosta, kun taas 
3D-tulostettu muovimassa 
helmien ympärillä kuvaa käden-
taitojen korvaamista teknologialla. 
Teos on tutkimus siitä, miten 
kone ohjaa omaa työprosessiani; 
teoksessa yhdistyvät kosketus 
sekä koneen tekemä rakenne. 

NÄYTTELYTILA

Minea Lång
s. 1995, Helsinki

Taustallani on kollektiivista 
ja feminististä työskentelyä 
näyttelijänä, sisällöntuottajana, 
kirjoittajana ja kurssien 
vetäjänä. Minulle tärkeää on 
yhdenvertaisuus ja rakenteiden 
kyseenalaistaminen. FOCT 
(Future of Collective Thinking) 
on osallistava installaatio; teosta 
pääsevät työstämään 1600 
kahdeksas luokkalaista osana 
valtakunnallista Taidetestaajat-
projektia. Toivon, että teos antaa 
nuorille mahdollisuuden omia tila 
ja tuottaa omia utopioitaan.

STUDIO REX 12.2.–30.4.
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Laura Manninen
s. 1995, Porvoo

Olen herkkä, kuuntelen ja katson 
paljon. Teen milloin mitäkin, olen 
rauhaton persoona. Innostun 
helposti, uppoudun ja vaihtelen 
mielenkiinnon kohteita. Olen 
vähän sekava. Taide on minulle 
selviytymiskeino, intohimo ja arki.

Haluan päästä ihon alle, 
ymmärtää muita ja itseäni, olla 
avoin. Käsittelen työssäni vaikeaa 
ihmissuhdetta ja kivuliaita 
tunteita, jotka ovat silti rehellisiä 
ja vahvoja. 

NÄYTTELYTILA

Julia Masalin 
s. 1998, Helsinki

Käsittelen taiteessani vakavia 
asioita, mutta tuon niihin 
leikki mielisyyttä. Kamppailen 
levottomuuden ja hektisyyden 
tunteiden kanssa, ja tieto epävar-
masta tulevaisuudesta luo pelkoa. 
Kaiken seassa on kuitenkin myös 
paljon rauhaa ja pyrkimystä 
hyvään. Ristiriidat ja se, miten 
niiden kanssa voi oppia elämään, 
kiinnostavat minua. Tavoittelen 
rehellisyyttä. En halua kertoa 
kenenkään muun olennon tarinaa, 
koska en tunne sitä yhtä hyvin 
kuin omaani.

NÄYTTELYTILA

Karoliina Multas 
s. 1995, Helsinki

Tärkeintä taiteen tekemisessä 
on saada näytille jotain sellaista, 
mitä ei voi sanoin kuvailla tai 
silmin nähdä, kuten meidän 
kaikkein yksityisin paikkamme: 
mieli. Työni ovat minimalistisia 
abstraktioita, jotka käsittelevät 
alitajuntaa, ajatuksenjuoksua 
ja utopiaa. Luonnon erilaiset 
muodos telmat toimivat
inspiraa tiona sommitelmilleni. 
Haen leikkisillä väreillä ja 
yksinkertai silla muodoilla 
tunnelmaa omasta mielen-
maisemastani.

NÄYTTELYTILA

Mari Mäntynen 
s. 1997, Helsinki

Epämukavuusalueella on kivaa, 
voi rauhassa heittäytyä intuitioon 
tai jähmettyä. 

Muotoja, kollaaseja, muistoja, 
maailmoja  — niitä on tahto-
mattani kaikkialla ripsieni 
välissä, ja jotkut niistä on pakko 
napata talteen.

NÄYTTELYTILA
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Kai Nordfors 

Emilia Ojala 

s. 1998, Helsinki

s. 1998, Nummela

Olen öljyliiduilla seiniä töhrivä 
anarkisti. Teen animaatioita 
sekatekniikalla käsin tai 
digi taalisesti. Useimmiten 
teen rotoskooppitekniikalla 
toteutettua liikkuvaa kuvaa. 

Taiteeni lähtökohdat ovat 
yleensä poliittisia tai ihmiskuvaa 
ja yhteisöä tutkivia. Sisällytän 
töihini paljon symboliikkaa 
ja tykkään käsitellä hankalia 
teemoja, kuten kuolemaa.

Taidettani kuvaavat sanat 
metsä ja myytit; nämä aiheet 
inspiroivat minua paljon. Haluan 
tuoda taitees sani esiin luonnon 
kauneutta. Työskentelen pääosin 
digitaalisesti käyttäen perin -
teisten työvälineiden näköisiä 
siveltimiä, sillä pidän 
maalaustaiteen karkeasta 
tekstuurista. Arvostan suuresti 
animaatiota taidemuotona.
Se on hyvin hidasta ja kovaa työtä 
– kun lopuksi näkee työnsä 
tuloksen, on se hyvin palkitseva 
tunne. 

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

Maija Paunu 

Viljo Pertola 

s. 1999, Helsinki

s. 1997, Turku

Olen alati muuttuva. Kehoni, 
lihani ja ihoni tuntuvat lujalta 
ja kosketeltavalta tyyssijalta 
minuudelle, mutta ne eivät kata 
sitä kokonaan. Sydämeni sykkii, 
mutta veri ei ole omaani. 

How it Feels Being in a Body on 
tutkimusmatka kehoon – tutkin 
elokuvan myötä kehoani ja tunte-
muksiani. Toisaalta ryhmätyös-
kentelyn kautta kokemukset 
nivoutuvat yhteen. Teos on raaka, 
rajaton ja kuriton. Se hikoilee ja 
tuoksuu pillulta.

Työni käsittelee mielikuvitustani, 
rakkautta ja elämää. Kukin voi 
tuntea olevansa työssäni mukana, 
kuin sadussa ikään. Taiteeni 
perustuu fantasiaan, myytteihin 
ja maisemiin sekä kollaasien 
tekoon. Kiinnostun ihmisistä, 
erilaisista. Yritän tulla toimeen 
piireissä, onnistun tuurilla. Minulla 
on aspergerin oire. Säästelen 
muutamia asioita, rahaa ja taiteen 
raaka-aineita, tulevan varalle. 
Olen tarkkaan katsova ihminen. 
Suren menetettyjä asioita.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL
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Jessica Piasecki & 
Nooa Kekoni 
s. 1997 / 1995, Helsinki

Tutustuimme opiskellessamme 
tanssia ja taidetta Teatteri-
korkeakoulussa. Haluamme 
työskennellä tavoin, joita emme 
kadu myöhemmin. Hyvinvoiva 
prosessi on ollut lähtökohtana 
tässäkin projektissa   — luomme han 
vääjäämättä työskentely-
kulttuurimme jatkumoa. Meille 
eri tärkeää ovat yhdessä sovitut 
pelisäännöt, kevytmielisyys ja 
toisaalta tosi täysillä touhuaminen.

Sara-Maria Pirhonen 
& Nenna Tyni 
s. 1994, Helsinki / 1995, Karstula

Hetki 2.0 kysyy kohtaamisesta. 
Ajassa, jossa vuorovaikutus on 
yhä rikkonaisempaa, pyrimme 
luomaan Helsingin ytimeen tilan 
läsnäololle, esiintyjän ja katsojan 
väliselle vuorovaikutukselle sekä 
ihmettelylle. Teatteriklovneriaan 
pohjautuva performanssi elää ja 
muovautuu hetkessä syntyneiden 
impulssien pohjalta. Työparina 
meitä kiinnostaa tutkia ja haastaa 
vakiintuneiden taidemuotojen 
konventioita. Hetki 2.0 kysyy, ei 
väitä. Se väittää kysymällä.

ESITYKSET 13.2. & 14.3.

STUDIO REX 6.–10.5.
GENERATION FESTIVAL

GENERATION FESTIVAL
Iida-Maria Remes 
s. 1996, Lahti

Graafikko. Leikkijä. Minimalisti. 
Eksperimentalisti. Abstrakti. 
Rajoja tutkiva. Kokeva. Ajatteleva. 
Tunteva. I’m Mi. Minä.   

Taide on minulle kokeilua — 
tapaa käsitellä itseäni, 
kokemuksiani sekä aistejani. 
Se tuo vastapainoa ja valoa 
työarkeen, kaikkeen siihen 
hektisyyteen, jossa elämme. 
Maailma on minun alustani. 
Minä olen sen tutkija. Minä 
olen taiteeni.

Charlotta Rajala 
s. 1998, Lahti

Valokuvaamalla etsin utuisia 
ääriviivojani ihmisenä. Aihei-
den henkilökohtaisuus on kuin 
häilymistä todellisten koke-
musten ja absurdien tunteiden 
välimaastossa. Palaan aina 
uudestaan samojen teemojen 
äärelle – koti, juurettomuus, 
katoavaisuus. Mietin usein 
miksi, mutta en osaa kertoa 
vastausta.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
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Pinja Salmi
s. 1997, Turku

Nautin kaikenlaisesta taiteen 
toteuttamisesta. Pikkutarkasta 
kynän näpertelystä laiskaan 
maalilla läträykseen, runoilusta 
kummajaisten huovuttamiseen.

Töissäni esiintyy psykedeelinen, 
räikeän värikäs unimainen 
maailma. Inspiroidun eniten 
surrea lismista ja varsinkin pop-
surrealismista tai lowbrowsta. 
Tavoittelen taiteessani värikkyyttä 
ja usein lapsellisen näköistä 
tunnelmaa, kuitenkin vakava-
mielisillä aiheilla leikitellen.

NÄYTTELYTILA

Rosalia Silfer 
s. 1995, Kankaanpää

Taiteeni on koko sisäinen 
maailmani. Ainaista tunteiden, 
ajatusten ja havainnoinnin välistä 
keskustelua, vuorovaikutusta 
ja rakastelua. Teokseni ovat 
kuin sen rakkauden hedelmiä. 
Pienistä oivalluksen hetkistä 
syntyneitä kappaleita. Luotu 
kuvastamaan suurempaa 
kokonaisuutta. Näyttelyteokseni 
ovat minun ja luonnon yhdessä 
synnyttämiä sekateknisiä reliefejä, 
joiden kautta olen tutkinut 
homehtumisen prosessin 
kauneutta.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

Tanja Silvestrini 
s. 1995, Bergen

Leikki ja ihmettely, himo ja kaipuu. 
Tarkastelen kielen kautta 
elämää ja niitä järjestelmiä, jotka 
sitä muovaavat. Sukellan pää 
edellä projekteihin. Tee ensin, 
ajattele myöhemmin. Menetelmäni 
on antitehokkuus, mottoni on 
”hitaasti mutta varmasti”.

Olen keräilijä arjen syleilyssä. 
Siitä löydän materiaalini. Etsin 
suhteita ja yhteyksiä. Merkkejä 
huolenpidosta, toiminnallisuu-
desta tai niiden puuttumisesta. 
Runoutta on kaikkialla.

Joel Stenroos 
& Konsta Röysä
s. 1996 / 1994, Tampere

Tutustuimme muuttaessamme 
samaan kommuunitaloon, joka toimi 
erilaisten taiteiden kasvu alustana. 
Siellä ovat saaneet alkunsa monet 
luovat hankkeet, kuten näyt telyyn 
päässyt teoksemmekin. Päähahmo 
on ikiaikainen olento, joka irtautuu 
myrskyssä kehostaan ja päätyy 
vieraaseen maailmaan. Nähdessään 
kuolleessa ympäris tössä mahdol-
lisuuksia hän aloittaa työnsä. 
Nychthemeron on tuntemattoman 
universumin luomistarina, pako-
matka värikkäisiin maailmoihin.
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Elmer Strang 
s. 2003, Helsinki

Pidän fantasiasta ja asioista, joiden 
ei pitäisi edes olla mahdollista, 
mutta jotka mielikuvitus mahdollis-
taa. Teen sarjakuvia (tai visuaalisia 
romaaneja, jos haluaa kuulostaa 
aikuisemmalta), koska sarjakuva on 
yksi harvoista välineistä, jolla voi 
kertoa hyvän tarinan samalla kun 
piirtää cooleja kuvia. Löydän inspi-
raatiota myös musiikista. Teokseni 
nimi Melancholy Blues viittaa 
Queen-yhtyeen kappaleeseen. Olen 
yrittänyt vangita sarjakuvaan monille 
tutun alakulon tunteen: sen, kun ei 
välitä, vaikka on surullinen.

NÄYTTELYTILA

Viktor Sundman
s. 1996, Helsinki

Tuttu ympäristö on muuttunut ja 
sen objektit vaihtuneet. Se, mikä 
oli ennen joillekin tunnistettavissa 
pelien ja kilpailujen rajoiksi, on 
lähtenyt liikkeelle, sykertynyt 
uuteen jooniseen muotoon. 
Puolapuiden ristikot ympäröivät 
ja saavat eksymään. Uudet rajat 
ja säännöt vallitsevat. Tämä 
labyrintti on aina ollut, mutta 
nyt se tulee näkyväksi. Häkin 
kaltereiden välistä ei edes 
jumppa pallo pääse pakoon, 
mutta kenties orkidea voi siellä 
silti kukkia. 

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILAIrene Suosalo
s. 1995, Helsinki

Työskentelen päätoimisesti video            -
taiteilijana, teen kokeellisia 
ani maatioita. Esitän videoitani 
improvisoidusti yökerhoissa ja 
keikoilla, VJ:nä. Minua kiinnostaa 
video, jossa ääni ja kuva ovat 
syntyneet yhteistyössä pitkän 
kokeellisen prosessin aikana. 
Töissäni ääni muokkaa animaatioi-
tani sekä animaationi muokkaavat 
ääntä. Löysin ilmaisutapani, kun 
keksin liikuttaa kuvia skannerilla. 
Kun tuhosin ja väärensin vanhoja 
valokuviani, tunsin vapautuvani 
säännöistä, joita koin valokuvatessa.
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Delilah Sykes 
s. 2000, Lontoo

Projektieni taustalla on kiinnostus 
ääneen, sattumanvaraiseen esittä -
miseen ja ”löydettyyn” kieleen. 
Työskentelen usein yhdessä 
muiden kanssa. Minua kiinnostaa, 
miten erilaiset ilmaisun välineet 
voivat auttaa meitä ymmärtämään 
toisiamme ja sitä, miten koemme 
maailman. Huomaan usein 
haluavani tutkia yhteyksiä 
digitaali tekniikan ja etäisyyksien 
maailmassa. Miten me toimimme 
tällaisessa ympäristössä ja mitkä 
ovat meille lämmön ja haavoittu-
vuuden pyhiä paikkoja? 

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL
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Kaisa Syrjänen 
& Maija Viipuri
s. 1997 / 1997, Helsinki

Tarkastelemme kuvan, liikkeen 
ja kehollisuuden suhdetta. 
Minkä lainen on kehollinen 
kokemus yhteiskunnan katseen 
alla? Miltä se tuntuu?

Unohdan olevani hengittävä 
kasa ainetta, koska tuijotan itseäni 
objektiivisesti muiden silmin. 
Mikä on minulle sisäisen tietoi-
suuden merkitys objektikehoa 
ihannoivassa ja katsekeskei-
sessä maailmassa? Kuka minä 
olen, kun näytän kuvassa tältä?

ESITYKSET 12.2.
NÄYTTELYTILA

GENERATION FESTIVAL

Aki Särkiniemi 
s. 1998, Helsinki

Minua kiehtovat hupsuus, syvälli-
syys ja niiden muodostama 
yhdis telmä, sääntöjen rikkomi-
nen ja tietynlainen kapinallisuus 
taiteessa. Pelini suuri teema on 
rakkaus, jonka käsittelyyn olen 
kerännyt ajatuksia seuraamalla 
mm. öisen Sörnäisten hurjaa 
menoa, luke malla internetin kes-
kustelupalstoja ja kuuntelemalla 
itseäni. Olen hämmästynyt, miten 
monilla, kummallisilla tavoilla 
ihmiset osoittavat rakkautta toi-
silleen. Pelissäni harjoitan absur-
dia huumorintajuani tarinan 
hahmojen ja tapahtumien kautta.

NÄYTTELYTILA

Ida Tomminen 

Lumi Tuomi 

s. 1999, Helsinki

s. 1997, Haag

Lainaan arjen estetiikkaa, sen 
rutiineja ja toistoa, tarkastel-
lakseni kohtaamiani ristiriito-
ja: häpeää, ulkopuolisuutta, 
levotto muutta, kaipuuta. 

Videolla kertoja on löytänyt 
itsensä Katuvan Huoran roolista 
ja on osaansa tyytymätön. ”En 
kadu mitään!” hän huutaa. Mutta 
kurkut eivät kuuntele. ”Ne roikkuvat 
lateksissa sillä niillä ei ole omaa 
tahtoa, toisin kuin minulla”, hän 
sanoo, eikä nielaise. Vielä saatte 
nähdä.

Valokuvissani käsittelen syvälle 
kätkettyjä teemoja, kuten sai-
rauksia ja omaa identiteettiäni 
naisena. Nämä teemat ovat 
minulle läheisiä hiustenlähtöä 
aiheuttavan sairauteni alopecian 
sekä isoäitini muistisairauden 
kautta. Paljastamalla piilotetun 
toivon tietoisuuden sairauksista 
lisääntyvän – pyrin tekemään 
aiheesta näkyvän ja hyväksytyn.

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL

NÄYTTELYTILA
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Tuuli Turunen 

Anna-Karoliina Vainio 

s. 1998, Helsinki

s. 1995, Helsinki

Teos The 3rd Millennium (With 
Love) on kokoelma hetkistä 
ikuistettuna aikaan. Sen 
enempää suunnittelematta tai 
käsittele mättä. Ilman mitään sen 
syvempää merkitystä tai lisättyä 
symboliikkaa. Vain ajankuvaa, 
joka oli minulle arkea siinä ja 
silloin kun kuva otettiin.

Haluan olla hedonistisen 
utopisti sessa maailmassa, 
hedelmävuoren keskellä viikuna-
puun alla, paljeteilla koristeltu. 
Ryijyssä elää unelma ja haave-
kuva, sen pehmeään syliin 
voi vajota hetkeksi turvaan. 
Värikylläisessä, pehmeässä ja 
kotoisassa maailmassa kukaan 
ei tuomitse ja kaikki saavat olla 
rauhassa sellaisia kuin ovat. 
Tiikerit ja kerubit suojelevat 
kyllä, ja julistavat rakkauden 
sanomaa.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA

Henna Vihantavaara 

Verna Virkkunen 

s. 1997, Amsterdam

s. 1997, Helsinki

tästä voitte pistää mun maitotölkin 
kylkeen: “hyvää suomalaista”, ja jos 
olisin viini, niin mun vuosikerta olisi 
ysiseiska (joku hybdridilajike, ja 
hyvin hapettunut jo tynnyrissä) sen 
verran epämääräisesti eksoottinen 
elintarvike, että mua exportataan ja 
importataan vähän joka suuntaan 
kysynnästä en tiedä, kun välillä on 
parempi olla kysymättä, ja mennä 

vaikka metsään. asiantuntija aina ihmettelee onko se vaan korkkivika, kun 
nää markkinatkin usein uskoo lähinnä sellaisiin helpommin lähestyt -
täviin ja mielellään magnum-kokoisiin kuohareihin elämä on aistinvarainen 
testi, lukee kissan yhdeksännen biografian viimeisellä sivulla quottaan 
tässä kissaa, kun mitä, miksi, millaista on vähän sellaisia kysymyksiä, 
että niihin tekee mieli vastata vaan sitä, siksi, sillaista, mutta kyllä minäkin 
olen utelias.

Elokuvani Saari on kuvaus äidis-
tä ja tyttärestä, joita yhdistää 
surun saartama, jakamaton 
yksinäisyys. Teos on otos ajasta, 
jonka vietimme äitini kanssa 
kahdestaan Klovharun saarella 
kirjoittaen toisillemme kirjeitä 11 
vuotta pikkuveljeni hautajaisten 
jälkeen. Pikkuruisella saarella 
pääsimme lähelle toistemme 
yksinäisyyksiä ja pienen hetken 
niiden rajat leikkasivat toisiaan. 
Saari on uudenlainen hiljaisuus, 
joka korjaa monta vaikeaa 
vaiettua vuotta.

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILA
GENERATION FESTIVAL
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GENERATION 2O2OLumi Wiikari 

Alma Äijö 

s. 1995, Helsinki

s. 2004, Helsinki

Suuri pehmeä korva kutsuu kerto
maan ajatuksia. Korva kuuntelee 
mietteesi, huolesi tai vaikkapa 
vitsisi. Sen korvakäytä vään on 
sijoitettu nauhuri, jolta lupaan 
kuunnella kertomasi näyttelyn 
päätyttyä ja sitten tuhota äänit
teen. Nuorten mielenterveys
palveluiden kasvava tarve sekä 
palveluiden piiriin pääsyn takkui
suus koskettavat minua. Teokseni 
on kannanotto systeemimme 
kyvyt tömyyteen vastata avuntar
peeseen. Toivon tämän korvan 
myös kannustavan jokaista kallis
tamaan korvansa sitä tarvitsevalle.

Intohimoni on tanssitaide – 
tanssin avulla pystyn ilmaisemaan 
eri asioita. Nuori mieli teoksellani 
tuon tanssitaiteen osaksi näyttelyä. 
Otan kontaktia tilaan, muihin 
teoksiin, katsojiin ja itseeni. 
Uskon, että tanssi pystyy 
tuomaan teoksiin uudenlaisen 
näkökulman. Teos koostuu 
kahdesta osasta. Ensimmäisessä 
osassa liikutaan muiden teosten 
ympärillä. Toisessa osassa pää
paino on suojakuoren murtami
sessa ja nuoren suhteessa omaan 
itseensä.

NÄYTTELYTILA

ESITYKSET 12.2.–13.2. & 14.3.
GENERATION FESTIVAL
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Osana Generation 2020 -näyttelyn 
monitaiteellista kokonaisuutta 

näh dään esitystaiteen teoksia, jotka 
ovat hetkellisiä. Nämä teokset sijoit-

tuvat nykyteatterin, performanssin ja 
muun esittävän taiteen välimaastoon 

ja niille on ominaista taiteilijan ja 
yleisön välinen kohtaaminen. 

Toukokuussa Generation 
2020 -näyttely laajentuu

 elämykselliseksi  esitys- ja video-
taiteen tapahtumaksi. Generation 

Festivalilla la-su 9.—10.5. näet 
näyttelyn täydessä kukoistuk-

sessaan.  Näyttelyn esitystaiteen 
teoksia voi kokea sekä näyttelytilassa, 
Bio Rexissä  että Lasipalatsin aukiolla.

Katso festivaalin ohjelma:
www.amosrex.fi/generationfestival

#generationfestival
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Tapahtumat

Kaikille museovieraille avoimet yleisöopastukset järjestetään:
 
Suomeksi keskiviikkoisin klo 17.30 
Ruotsiksi keskiviikkoisin klo 18.00 
Englanniksi maanantaisin klo 16.30 

Yleisöopastukset

Esitykset ja Generation Festival

Näyttelyn esitystaiteen teoksia voi nähdä ke   -to 12.—13.2. ja 
la 14.3. sekä tietenkin näyttelyn viimeisenä viikonloppuna 
Generation Festivalilla la-su 9.—10.5.

Lue lisää: www.amosrex.fi/generationfestival

Ma 2.,9.,16. & 23.3. klo 18 

Rex Fest tuo neljänä maaliskuun maanantaina mediataiteen 
klassikoita ja uusinta taidetta niin Suomesta kuin ulkomailta Bio 
Rexin valkokankaalle. Amos Rexin ja mediataiteen keskus AV-
arkin yhteistyönä syntynyt tapahtuma on kuratoitujen näytösten 
ja live-esitysten muodostama moni-ilmeinen kokonaisuus.

Rex Fest

SAVE THE DATE
2023
Generation-näyttely tulee joka kolmas vuosi. 
Oletko sinä yksi seuraavan näyttelyn taiteilijoista? 
Vuoden 2023 Generation-näyttelyn avoin teoshaku 
avataan alkuvuodesta 2022.
 
Seuraamalla Amos Rexiä kuulet museon näyttelyistä ja 
tapahtumista. Muistutamme aikanaan myös seuraavan 
Generation-näyttelyn teoshausta!

Tilaa uutiskirje: www.amosrex.fi/uutiskirje

Ke-to 15.—16.4.

Game Amos on pelitaiteen seminaari ja tapahtuma, joka tuo 
yhteen ajankohtaisia aiheita pelien maailmasta ja rakentaa siltoja 
pelitaiteen ja muiden taiteenalojen välille. Kahden päivän aikana 
tarjolla on puhetta ja tekemistä niin ammattilaisille kuin harrasta-
jille tai peleistä ja pelitaiteesta kiinnostuneille. 

Game Amos

Katso kaikki tapahtumat ja tarkempi ohjelma:  
www.amosrex.fi/tapahtumat
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Kuvassa keskusteluoppaamme Petteri. 
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Opastukset ja taidepajat 

Tutustu näyttelyyn pintaa syvemmältä yhdessä oppaamme 
kanssa! Nettisivuillamme pystyt helposti varaamaan itsellesi tai 
ryhmällesi opastetun kierroksen, intron, arkkitehtuurikierroksen, 
taidepajan tai kenties juhlapajan! 

Lue lisää ja varaa: www.amosrex.fi/opastus 
 
Keskusteluoppaat 

Näyttelyssämme kiertää keskusteluoppaita, jotka on helppo 
tunnistaa työtakeista. Keskusteluoppaat ovat paikalla juuri sinua 
varten, joten kysy ihmeessä, jos jokin mietityttää! Heidän kanssaan  
voi vaikka keskustella taiteen syvimmästä olemuksesta (mutta 
silloin et välttämättä saa valmista vastausta) tai pyytää vinkkejä 
vierailuun.  

Taidetestaajat 

Taidetestaajat on valtava valtakunnallinen hanke, joka on jo 
kolmen vuoden ajan vienyt kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset 
kulttuurielämysten pariin ympäri maata, testaamaan taidetta.  

Maalis- ja huhtikuun ajan Amos Rexin museovieraat pääsevät 
seuraamaan taidetestaajien työskentelyä Studio Rexissä, jossa he 
muokkaavat ja muovailevat Generation 2020 -näyttelyn taiteilija 
Minea Långin FOCT-teosta (Future of Collective Thinking).  
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Lasten Amos Rex 

Generation 2020 -näyttelyssä käsitellään paljon 
suuria tunteita. Surua, iloa, pelkoa, 
ällötystä ja ehkä jotain… vaikeasti selitet tävää? 
Yksi taiteen tehtävistä on herättää tunteita, joten 
tässä näyttelyssä on oiva mahdollisuus harjoitella 
tunteiden sanoit tamista! Museossa sekä itku että 
nauruhepuli ovat sallittuja.  

Amos Rexissä asuu Ou, joka on erityisesti lasten 
hyvä kaveri! Yhdessä Oun kanssa voi pohtia taiteen 
äärellä erilaisia tunteita. Jos jokin jännittää, Oulle 
voi kuiskia omia ajatuksiaan. Usein helpottaa jo, 
kun sanoo asian ääneen! Vaate säilytyksestä voi 
myös pyytää museovierailulle mukaan lainattavan, 
halattavan ja silitettävän Oun.

P.S. Näyttely sisältää teoksia, jotka saattavat olla 
haitallisia lapsille. Haastavammat teokset on 
merkitty näyttely karttaan. Keskusteluoppaat 
auttavat myös mielellään, jos on kysyttävää! 

Lue näyttelytekstit perheen pienimmille: 
www.amosrex.fi/lapsille 

Kuiskaa ajatuksia taiteesta Oulle! 
(Rapsuta tarvittaessa)
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