Taidetta
julkiseen
tilaan

Brinck
Latva–Somppi
Turpeinen
Art
in public
spaces

Taidetta
julkiseen
tilaan

Jaana
riikka
outi

Art
in public
spaces

4— 5

Aluksi
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aluksi / intro
Tämä katalogi esittelee kolme
taideteollisen alan taiteilijaa.
Olemme toteuttaneet ympäristöja yhteisötaiteen hankkeita yksittäisinä taiteilijoina pääkaupunki
seudulla ja Etelä-Karjalassa vuosina 2008–2010. Erityisalaamme
on työskentely yhteisöjen kanssa.
Toimintamallissamme taiteilija
työstää paikallisia merkityksiä
yhdessä alueen asukkaiden ja
muiden toimijoiden kanssa tai
rakennetun ympäristön käyttäjäryhmät huomioiden. Taide tekee
arvoja ja historiaa näkyväksi.
Onnistunut taidehanke tuottaa
alueelle positiivista julkisuutta ja
nostaa alueen arvostusta.
Katalogin taiteilijoiden asiantuntemus keramiikan ja lasin
parissa antaa hyvät mahdollisuudet
toteuttaa joustavasti suurtenkin
julkisten tilojen taidetta. Lasin ja
keramiikan luova käyttö tarjoaa
oivalluksia ja on osa onnistunutta
projektia. Taide ja arkkitehtuuri
toimivat yhdessä. Haluamme
tarjota osaamistamme julkisen
ja yksityisen alan rakennuttajille,
päättäjille ja arkkitehdeille. Toimimme yksittäisinä taiteilijoina,
mutta voimme toteuttaa projekteja
myös työryhmänä. Käsintehty tuo
materiaalin ja inhimillisyyden
tuntua teollisesti rakennettuihin
tiloihin – kädenjäljestä pääomaa.
Jaana Brinck
TaM keraamikko ja kuvataiteilija
MA ceramist and visual artist
jaana.brinck@gmail.com
+358 40 562 5472
www.jaanabrinck.com
Riikka Latva-Somppi
TaM lasi- ja kuvataiteilija
MA glass and visual artist
riikka@latvasomppi.com
+358 41 519 9181
www.latvasomppi.com
Outi Turpeinen
TaT lasi-ja kuvataiteilija
DA glass and visual artist
outi@koodia4.fi
+358 40 538 7079
www.koodia4.fi

This catalogue presents an
introduction to three Finnish
material-based artists working with
public art. We have realized public
environmental and community art
projects in Helsinki and the South
Carelia area during 2008-2010.
We are specialized in working
together with communities: in
our working model the artist
works hand in hand with the
local community members. We
also pay special attention to the
architectural environment. Art is
a creator of values. Artworks in a
site increase the visibility of history
and a successful art project attracts
positive publicity and raises the
value of the area.
The possibility to carry out
art projects in public places
is enhanced by knowledge of
materials such as ceramics and
glass. We wish to promote our
knowledge to builders, politicians
and architects. We work as
individual artists but also work
as a team. The innovative use of
ceramics and glass triggers new
insights, where art and architecture
work together. Handmade
surface structures add a sense
of materiality and humanity
to industrially manufactured
environments. The mark of the
hand increases mental capital.
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Jaana Brinck

Jaana Brinck

Kuka päättää, mikä
on tarpeeksi tärkeää
tallennettavaksi
jälkipolville?

Jaana
Brinck

Who decides what
to record for future
generations?

Jaana Brinck
TaM keraamikko ja kuvataiteilija
MA ceramist and visual artist
jaana.brinck@gmail.com
+358 40 562 5472
www.jaanabrinck.com

Neito-sarjasta 2010

Maiden series 2010

Raku-poltettu keramiikkalaatta, tietokonetulosteinen
siirtokuva, 20 x 20 cm

Raku fired ceramic
tile, laser decal print
20 x 20 cm
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Jaana Brinck
Jaana Brinck

Taide on
kommunikointiväline ihmisen
tunteiden ja
ulkoisen todelli
suuden välillä.

Yhteisötaiteessa
tärkeää on vuoro
vaikutus, näkyväksi
tekeminen ja
tuleminen sekä
yhteisöllisyys, tunne
siitä että yksilö on
osa yhteisöä.
Neito-sarjasta 2010

Community
art emphazises
interaction, being
visible and the feeling
of belonging to the
community.

Jaana Brinck (b. 1972) is a
ceramic and visual artist who
works in the area of contemporary
art. She works as an independent
artist and as an art educator.
Her education includes an MA
degree in ceramics from the
University of Art and Design
Helsinki in 1999 and studies
in art education at the Lahti
University of Applied Sciences
and Aalto University.
Her works have been in exhibitions in Finland and the
USA since 1994. She has been
awarded grants from the
Finnish Cultural foundation,
the Arts Council of Finland
and similar organizations.
Brinck is a founding member
of Studio Savea (2007), a studio
for ceramic professionals and
sculptors in Helsinki.

Jaana Brinck

Jaana Brinck

Art is a communi
cation medium
between human
emotions and
external reality.

Jaana Brinck (s. 1972) on nykytaiteeseen suuntautunut keraamikko
ja kuvataiteilija, joka on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta Keramiikkaja lasisuunnittelun osastolta 1999.
Hän toimii sekä vapaana taiteilijana että taidekasvattajana. Taidekasvatusta Brinck on opiskellut
Lahden ammattikorkeakoulussa ja
Aalto-yliopistossa.
Brinck on osallistunut keramiikka- ja nykytaiteen näyttelyihin
Suomessa ja USA:ssa vuodesta
1994 lähtien. Toimintaansa Brinck
on saanut apurahoja mm. Suomen
kulttuurirahastolta ja Taiteen
keskustoimikunnalta. Brinck on
ollut perustamassa (2007) työtilaja kurssikeskus Studio Savean Helsingissä tukemaan keramiikka- ja
kuvanveistoalojen ammattilaisten
työskentelyedellytyksiä.

Raku-poltettu
keramiikkalaatta,
tietokonetulosteinen
siirtokuva
20 x 20 cm
Maiden series 2010
Raku fired ceramic
tile, laser decal print
20 x 20 cm
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kätisen tulkinnan toiselle laatalle
keramiikkaväreillä. Jokainen
koulun oppilas osallistui koulun
yhteiseen taideteokseen kahdella
keramiikkalaatalla eli laattoja
syntyi yhteensä yli 500 kappaletta
(20 m²). Tämä taideteos sijoittuu
pysyvästi uuteen, alueelle vuonna
2011 rakennettavaan Kanniston
kouluun. Kivistön koulu sijaitsee
nopeasti kasvavan Marja-Vantaan
alueen sydämessä. Koulun naapuriin rakennetaan (2014) Kehäradan
Kivistön asema. Ajan myötä Kivistön koulu jää pois käytöstä ja lapset
sijoitetaan alueelle rakennettaviin
uusiin kouluihin.
Projekti toteutettiin useiden
yhteistyökumppaneiden tuella:
Vantaan kaupunki, Pukkila Oy,
Kerasil Oy, Vantaan kaupunki/
Taikalamppu, Arabia ja
Aalto-yliopisto Taideteollinen
korkeakoulu.

Ihan pihalla
Taideprojekti toteutettiin
Kivistön 252 oppilaan alakou
lussa Vantaalla lukuvuoden
2008–09 aikana. Jokainen
koulun oppilas osallistui kou
lun yhteiseen taideteokseen
kahdella keramiikkalaatalla
eli laattoja syntyi yhteensä
yli 500 kappaletta (20 m²).
Tämä taideteos sijoittuu
pysyvästi uuteen, alueelle
vuonna 2011 rakennettavaan
Kanniston kouluun.
Out There
The community art project
took place in Kivistö primary
school during the years
2008–09. All students
participated in this process
by creating two tiles, together
creating an art piece of 20 m²
composed of more than 500
tiles. This art piece will be
placed in the new Kannisto
School, which is going to be
built in the area in 2011.

Taiteen tekijänä
minä itse –
ammattitaiteilijan
ohjauksessa on
helppo onnistua.

Jaana Brinck

Ihan pihalla taideprojekti
toteutettiin Kivistön 252 oppilaan
alakoulussa Vantaalla lukuvuoden
2008–09 aikana. Yhteisötaide
projektin myötä lapset tekivät
itselleen ja muille näkyväksi omia
ajatuksiaan muuttuvasta koulu
ympäristöstään. Nämä taiteen
keinoin kuvalliseen muotoon
arkistoidut ajatukset säilyvät myös
tuleville sukupolville.
Koululaiset pohtivat, mikä
paikka koulun pihassa oli heille
merkityksellinen ja dokumen
toivat sen tulevaisuuden arkeologille. Valokuvat muutettiin aikaa
kestäväksi keramiikaksi tekemällä
tietokonetulosteeseen perustuvat
keraamiset siirtokuvat, jotka poltettiin 1050 °C lämpötilassa kiinni
keramiikkalaattojen lasitteeseen.
Ottamastaan valokuvasta oppilaat etsivät edelleen tärkeimmän
kohdan ja maalasivat tästä oma

Jaana Brinck

I as an artist –
it is easy to
succeed with a
professional artist.

Pekka turtiainen

Tokaluokkalainen maalaa
keramiikkalaattaa.
A second-grader painting
a ceramic tile.
Lasten maalaamia keramiikkalaattoja

Ceramic tiles painted by children

Valokuvat keramiikkalaatoille
on toteutettu tietokonetulosteisina
keraamisina siirtokuvina.

Photographs on ceramic tiles
are created through the process
of laser decal print.

The community art project Out
There took place in Kivistö primary
school during the years 2008–09.
The Out There art project focused
on the children’s view of their
own rapidly changing school
environment. By using community
art as a method, artists can help
children in making their own
ideas and thoughts visibly present
and preserved for future generations. In the project, the students
studied their schoolyard and
documented what they saw as the
most interesting place for future
archaeologists.
The artist used laser decal print
to convert pupils photographs
into time-proof ceramic tiles. By
using ceramic paints, each student
also created their own interpretation of the most important detail

of the photograph. All students
participated in this process by
creating two tiles, together creating
an art piece of 20 m² composed
of more than 500 tiles. This art
piece will be placed in the new
Kannisto School, which is going
to be built in the area in 2011.
The Kivistö School is located in
the heart of the rapidly growing
Marja-Vantaa area, in Southern Fin
land. A new railroad route is being
built in the area (2014). The new
Kivistö railway station will be placed
right next to the school and eventually the students will be relocated to
the new schools of the region.
The project was carried out in
cooperation with the City of Vantaa,
Pukkila Oy, Kerasil Oy, City of
Vantaa / Aladdin’s Lamp, Arabia
and Aalto University.
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Jaana Brinck
Jaana Brinck

Taiteen keinoin
kuvalliseen
muotoon
arkistoidut
ajatukset säilyvät
myös tuleville
sukupolville.
Thoughts made
visible through
art are captured
also for future
generations.

Keskeisin sisältö Brinckin taiteel
lisessa tuotannossa on elinympä
ristöön liittyvien teemojen tutkiminen. Erityisesti ihmisen suhde
muuttuvaan elinympäristöönsä
kiinnostaa taiteilijaa. Brinckin
työskentely on monialaista ja
hän käyttää keramiikan lisäksi
teoksissaan valokuvaa ja videota.
Hän yhdistää kuvaa keramiikkaan
tietokonetulosteisen siirtokuva
tekniikan avulla. Brinck työskentelee keraamikkona monipuolisesti.
Uniikkien seinäpintojen mate
riaalina hän käyttää usein tehdasvalmisteista kotimaista kera
miikkalaattaa, jota hän muokkaa
lasitteiden ja siirtokuvien avulla.
Vuorovaikutukseen perustuva
työskentely osana työryhmää ja
yhteisötaide ovat itsenäisen työskentelyn ohella merkittävä osa
taiteilijan tapaa tehdä työtä.
Yhteisötaiteilijana ja taidekasvattajana Brinck on työskennellyt
paljon erityisesti lasten parissa.

The theme of Brinck’s work
is to study man’s relation to
his changing environment.
Brinck is a versatile artist. She
uses photography and video to
complement her ceramic work.
Images on ceramic surfaces are
created through the process of
laser decal print. Brinck works
with many ceramic techniques
according to each project. For
unique wall surfaces Brinck uses
industrially made ceramic tiles,
which she manipulates with
glazes and images.
Alongside her own art projects,
a communal approach and
community art are significant
in Brinck’s work. As a community
artist and art educator Brinck has
worked especially with children.

Jaana Brinck

Jaana Brinck

Jaana Brinck

Juurilla-sarjasta 2010

Maisema 2009

Raku-poltettu keramiikkalaatta, tietokonetulosteinen
siirtokuva, 20 x 20 cm

värilliset lasitteet keramiikkalaatalla, tietokonetulosteinen
keraaminen siirtokuva
20 x 20 cm

Roots series 2010
Raku fired ceramic
tile, laser decal print
20 x 20 cm

Landscape 2009
coloured glazes on ceramic tile,
laser decal print, 20 x 20 cm
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Riikka latva-somppi

Gallen-Kallelan museo / Osakri Parkkinen

Riikka
Latva–Somppi

Riikka latva–somppi

Taide pehmentää
rakennettua
ympäristöä
visuaalisesti
ja ajatuksen tasolla.
Art softens the built
environment on visual
and mental levels.

Riikka Latva-Somppi
TaM lasi- ja kuvataiteilija
MA glass and visual artist
riikka@latvasomppi.com
+358 41 519 9181
www.latvasomppi.com

Satakieli / Näktergalen 2009

Nightingale 2009

yksityiskohta julkisesta taideteoksesta
Arabianranta, Helsinki

detail of a public artwork
Arabianranta, Helsinki, Finland
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Riikka latva–somppi
Laurene Bois-Mariage

Yhteisöllinen
taide
rikastuttaa
yksittäisen
ihmisen arkea
ja vahvistaa
yhteisöllisyyden
tunnetta.
Community art
enriches the
everyday life of
an individual
and strengthens
the sense
of belonging.

Riikka Latva-Somppi (s. 1969 )
on lasi- ja kuvataiteilija, joka
liikkuu taideteollisuuden ja nykytaiteen rajapinnalla. Hän on
valmistunut Taideteollisen korkea
koulun Keramiikka- ja lasitaiteen
laitokselta 1995 (TaM), ja toimii
taiteilijan työnsä ohella alan
opetus- ja asiantuntijatehtävissä.
Latva-Sompilla on laaja-alainen
tuntemus erityisesti lasialan
prosesseista ja tekniikoista.
Hänen teoksiaan on ollut esillä
sekä yksityisnäyttelyissä, että
lukuisissa koti- ja ulkomaisissa
näyttelyissä ja julkaisuissa vuodesta 1991 alkaen. Hän on saanut
useita apurahoja ja teoksia ovat
ostaneet kokoelmiinsa mm. Val
tion taidekokoelmat, Suomen
taideyhdistys, Suomen lasimuseo
ja Jorvin sairaala. Ympäristötaiteen
säätiö valitsi Latva-Sompin julkisen
teoksen Satakieli / Näktergalen Vuoden 2009 ympäristötaideteokseksi.

Riikka Latva-Somppi (b. 1969)
works at the interface of applied
and contemporary art using
glass as her main medium.
She graduated with an MA from
the University of Art and Design
Helsinki Dept. of Ceramics and
Glass Design in 1995. Since then
she has worked as an artist as
well as a part-time lecturer and
a specialist in art and glass. She
has a wide knowledge of processes
and techniques especially in
the field of glass. Her works have
been shown solo and in several
group exhibitions and publications
in Finland and around Europe
and North America since 1991.
The Foundation For Environ
mental Art (Finland) gave LatvaSomppi’s public artwork Nightin
gale its annual Certificate of
Honour for Environmental Art
in 2009.

Laurene Bois-Mariage

Ensimmäiset hetket 2005
Malmin kirkon
kastetilassa Helsingissä
yhteisöllinen teos, joka rakentui
seurakuntalaisten vastasyntyneistä lapsistaan
ottamien kuvien pohjalle.
lasi, painomuste, kaiverrus,
lyöntimetalli, metalli
210 x 640 x 200 cm
First Moments 2005
installed in Malmi Church,
Helsinki, Finland
a community art project based
on photographs taken by the
parents of their newborn children.
glass, ink, engraving,
metal leaf, metal
210 x 640 x 200 cm

Ihmisen
kokoinen
taide.
Humansized art.

Armo 2005
yksityiskohta
lasi, painomuste, mdf,
lyöntimetalli
22 x 160 x 5 cm
Mercy 2005
detail
glass, ink, mdf, metal leaf
22 x 160 x 5 cm
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Riikka latva–somppi
Riikka Latva-SOmppi

Satakieli / Näktergalen 2009

Taide
on elämys.

digitaalisesti painettu
keraaminen väri ja kultaus
lasille, kivipolku, penkki,
pronssiveistos ja pronssinen
pistekirjoituslaatta
sijainti: Toukolankatu / Pariisinkatu
Helsingin Arabianrannassa
arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy
tilaaja: Helsingfors Svenska
Bostadsstiftelse, OP-Eläkekassa,
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf, Stiftelsen Svenska
Blindgården, Samfundet Folkhälsan
rakennuttaja, rahoitus:
Bostads Ab Sesam i Helsingfors,
Bostads Ab Samse i Helsingfors

Art is an
experience.

Nightingale 2009
Riikka Latva-Somppi

Satakieli / Näktergalen sijoittuu
Helsingin Arabianrannassa sijait
sevan ruotsinkielisen kortteli
koulun ja päiväkodin sisäänkäynti
luiskan ympärille. Samassa
rakennuksessa toimii mm. näkövammaisten järjestö Förbundet
Finlands Svenska Synskadade r.f. ja
näkövammaisten lasten koulu.
”Teoksen erityisansiona on
rakennuksen käyttäjien huomioiminen: lasten, ruotsinkielisten ja
näkövammaisten.”...”Teos yhdistää kauniisti pienen, jopa intiimin,
mittakaavan suureen. Teoksen
elementit – jalankulkuluiskan lasiin painettu oksisto ja satakielen
silhuetit, luiskan alla polveileva
kivinen polku, penkin selkänojalla

laulava pronssinen satakieli ja
seinälaattoihin (pistekirjoituksella
ja suurikokoisella tekstillä) painettu H.C. Andersenin satu Satakieli
– ovat herkkiä ja puhuttelevia sekä
visuaalisesti että ajatuksen tasolla.
Erilaisia materiaaleja yhdistävä
kokonaisuus on luontevasti vuoropuhelussa arkkitehtuurin ja ympäristön kanssa. Pienieleinen, jopa
romanttinen kokonaisuus ei yritä
korvata aitoa luontoa, ennemminkin muistuttaa sen puuttumisesta.
Teos on visuaalisessa monimuotoisuudessaan kuin satakielen laulu,
se soi vahvana osana voimakasta
rakennusta.” Ympäristötaiteen
Säätiön mediatiedote Vuoden 2009
ympäristötaideteoksesta 19. 2. 2010.

The Certificate
of Honour fo
Environmentar
Art in 2009 l

os

Taide on osa
arkkitehtuuria,
ei erillinen
kokonaisuus.
Art is an integral
part of architecture.

pedestrian ramp, the winding
stone path under the ramp, the
bronze nightingale sitting on
the back of the bench and H.C.
Andersen’s tale Nightingale on
the panels by the bench – are
delicate and inspiring both
visually and conceptually. This
multi-faceted piece that marries
different materials forms a fluent
dialogue with the architecture
and the environment. The subtle,
even romantic work does not try
to replace authentic nature, but
reminds us of its lack. The artwork,
in its multiple visual elements,
is like the song of a nightingale,
resonating vividly in the solid
building.” Press info 19. 2. 2010
on The Certificate of Honour for
Environmental Art 2009 by the
Foundation for Environmental Art.
Hanna Haapakoski

Laurene bois-Mariage

Vuoden 2
ympäristötai0de09
te

digitally printed ceramic
ink and gilding on glass
panels, stone path, bench,
bronze sculpture and Braille
plate in bronze
where: Toukolankatu / Pariisinkatu
in Arabianranta, Helsinki, Finland
architecture:
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy
commissioned by:
Helsingfors Svenska
Bostadsstiftelse, OP-Eläkekassa,
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf, Stiftelsen Svenska
Blindgården, Samfundet Folkhälsan
constructor, funding:
Bostads Ab Sesam i Helsingfors,
Bostads Ab Samse i Helsingfors

Nightingale is situated on and
under a pedestrian ramp that
leads to a Swedish-language
neigbourhood school and kindergarten in Arabianranta, Helsinki.
The building also houses Förbundet Finlands Svenska Syn
skadade r.f., an association for
the visually impaired and a school
for visually impaired children.
According to the Foundation
for Environmental Art’s
delegation specific reasons for
awarding the artwork were its
multidimensionality and its
close connection to both the
architecture and the users of the
building. “The work connects
small, intimate details beautifully
to large-scale spaces. Its elements
– printed branches and silhouettes
of nightingales in the glass of the
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Riikka latva–somppi

Laurene Bois-Mariage

Purkkapallopojat 2010
installaatio, mitat muunneltavissa
lasi, pronssi
Bubble Gum Boys 2010
installation, dimensions variable
glass, bronze

Taiteen
keinoin
näkyväksi.
Visible
through
art.

Laurene Bois-Mariage

Latva-Somppi’s work often deals
with how we perceive and value our
built and natural environment. She
emphasizes art as an experience,
not so much as something that
should be understood. The relation
of nature and culture has been
present in her work for several
years. Although an expert in glass
she always chooses materials
and techniques individually for
each piece or project often using
other mediums as well, such as
gold leaf or bronze. Her works
varies from small art objects to
spatial installations and private
commissions to large-scale public
artwork. In the actual work – as
well as in the process of making –
theory evolves into an experience,
be it intellectual, a cultural
connotation, a small, amused
insight or simply a forgotten
memory that reaches the surface
in a viewer’s mind.

Laurene Bois-Mariage

Latva-Somppi käsittelee teoksissaan usein sitä miten havainnoimme ja arvotamme ympäristöämme
ja korostaa taideteoksen kokemisen, ei niinkään ymmärtämisen,
merkitystä. Luonnon ja kulttuurin
suhde on ollut kantava teema
Latva-Sompin taiteessa useiden
vuosien ajan. Vahva lasialan osaaminen tarjoaa ratkaisuja taiteen
sujuvaan liittämiseen osaksi arkkitehtuuria. Latva-Somppi käyttää
teoksissaan myös muita materiaaleja mm. lehtikultaa tai valumetalleja,
kuten pronssia. Teokset pienistä
esinekoosteista installaatioihin ja
yksityisiin tilaustöihin sekä kookkaisiin rakennettuihin tiloihin
sijoittuviin julkisiin taideteoksiin
asti syntyvät usein pienistä arkisista
oivalluksista. Teoksissa teoria
muuttuu kokemukseksi, olipa se
sitten kulttuurillinen konnotaatio,
älyllinen elämys, pieni huvittunut
oivallus tai henkilökohtaisen muiston pinnalle pulpahtaminen.

Purkkapallopoika 2010
19 x 18 x 21 cm
lasi, alumiini
Bubble Gum Boy 2010
19 x 18 x 21 cm
glass, aluminum
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Tommi Kähärä

Gallen-kallelan museo / Oskari Parkkinen

Outi
Turpeinen

Outi Turpeinen

Muotoilija antaa virikkeitä
ja lähtökohtia omanlaisen
ympäristön luomiseen.
A designer inspires others
to create their own unique
environment.

Outi Turpeinen
TaT lasi-ja kuvataiteilija
DA glass and visual artist
outi@koodia4.fi
+358 40 538 7079
www.koodia4.fi

Yhdessä läpi harmaan kiven 2010

Together Through the Gray Stone 2010

julkinen yhteisötaideteos
Kangasvarren koululla Luumäellä

community artwork at
Kangasvarsi School, Luumäki
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Outi Turpeinen
Tommi Kähärä

Muistumat
menneestä
luovat ihmisen
identiteettiä.
Flashbacks
from the past
form our
identity.

Viiniköynnöksiä Doura-joella 2010
valaisinsarja (prototyyppi)
serigrafia lasille,
metallikehykset ja LED valo
20 x 50 cm, 40 x 40 cm, 20 x 20 cm
Wine Scenery from Doura River 2010
prototype lights
serigraphy on glass,
metal frames and LED lights
20 x 50 cm, 40 x 40 cm, 20 x 20 cm
Tommi Kähärä

Outi Turpeinen (s. 1971) on
visuaalisen alan taiteilija ja muotoilija, joka on pitänyt yksityis- ja
ryhmänäyttelyitä Suomessa ja
ulkomailla vuodesta 1990 lähtien
mm. Kiasmassa Helsingissä,
Madridissa ja Göteborgissa. Hän
on tehnyt erityisesti tilallisia
installaatioita, joiden teemat
liittyvät usein museotematiikkaan
tai menneisyyteen. Turpeinen
valmistui Taideteollisen korkeakoulun Keramiikka- ja lasisuunnittelun osastolta taiteen maisteriksi
vuonna 1998 ja väitteli taiteen
tohtoriksi Visuaalisen kulttuurin
osastolta vuonna 2005. Turpeinen
on kysytty luennoitsija ja kult
tuurin moniosaaja, joka tekee
myös tilallista suunnittelua
mm. ravintoloille, teattereille ja
museoille. Hänen teoksiaan
on mm. Valtion ja Vantaan taide
kokoelmissa. Turpeinen on saanut
apurahoja eri tahoilta, ja toimii
opettajana mm. Aalto-yliopistossa
ja Ruotsin Linné yliopistossa.

Outi Turpeinen (b. 1971) is
a visual artist and designer who
has had exhibitions both in
Finland and abroad since 1990.
She works mainly with spatial
installations, where themes
often concentrate on museum
problematics and our past.
Turpeinen completed her
Masters of Arts degree in 1998
and defended her Doctor of Arts
thesis in 2005 at the University of
Art and Design Helsinki / Aalto
University. She is a popular
lecturer and multifaceted
cultural producer who also does
design for restaurants, theatres
and museums. The Finnish State
and Vantaa City, for example,
have her works in their public
collections. She has received grants
from several funds and currently
teaches in Aalto University,
Helsinki Finland and Linnaeus
University, Kalmar Sweden.

26 — 27

Outi Turpeinen

Tommi Kähärä

Tommi Kähärä

Together Through the Gray Stone
community artwork at Kangasvarsi
School, Luumäki was completed in
2010. Financing: Luumäki community and Carelia Cultural Fund.
Old granite stones from a school
dating 100 years back were used to
create new meanings in an artwork
situated by a newly built school
and kindergarten. The artwork
itself weighs over thirty tonnes,
where lit pieces of art glass are
attached between the stones. The
artwork is situated on the same site
of the former school.
The images in the pieces of
art glass are based on drawings
made by the schoolchildren in
2009. Turpeinen held workshops
at the school where the children
observed their environment
and chose interesting details to
draw. The central themes in the
work are questions about one’s

tyiskohtia, jotka nostettiin esille
teoksessa. Teoksen keskeisenä
teemana on ajatus maalla
asumisesta: miksi asua maalla?
Mikä täällä on hyvin? Turpeinen
sommitteli, siirsi ja poltti kuvat
seritekniikalla laseihin.
Historiallisten kivien merki
tykset ovat päivittyneet uusien
kuvien myötä. Lasit on kiinnitetty
graniittilohkareiden väleihin
metallikehikoihin, jolloin kivien
läpi mennään taiteen avulla.
Metaforisesti katsotaan arjen
voimalla läpi harmaan kiven.
Tärkeänä ajatuksena teoksessa
on yhteisöllisyys, joka lujittuu
yhdessä tekemisen myötä. Taidemuuri on valaistu, jolloin teos on
maamerkki myös pimeinä talviiltoina ja antaa uusia merkityksiä
elinympäristön tarkasteluun.

Taiteen arvo
mitataan sen
kyvyssä tuottaa
assosiaatioita.
The value of art
is measured
in its capability
to produce
associations.

Historia vuoro
vaikutuksessa
nykyisyyden kanssa
luo paikalle
merkityksiä ja
syvyyttä.
History interplays
with the present.

Yhdessä läpi harmaan kiven 2010
Turpeinen piti työpajoja koulussa
kaikille koulun oppilaille.
seripainettu lasi, suomalainen
graniitti ja noppakivi,
metallikehykset ja LED valo
kokonaispaino yli 30 tonnia.
3x5m
Together Through the Gray Stone 2010
Turpeinen held workshops at
the school for all school children.
serigraphy on glass, Finnish granite
stone, metal frames, LED lights.
total weight over 30 tonnes
3x5m

Outi Turpeinen

Yhdessä läpi harmaan kiven
julkinen yhteisötaideteos Kangas
varren koululla Luumäellä
valmistui vuonna 2010. Rahoitus
Luumäen kunta ja Karjalaisen
kulttuurin edistämiskeskus.
Vanhan koulun perustuksena
olleet 100-vuotiaat kivet on saatu
uuteen käyttöön tekemällä niistä
uuden koulun ja päiväkodin
yhteyteen yhteisöllinen taide-
muuri. Taideteos itsessään on yli
30 tonnia painava graniittikivimuuri, jossa on valaistuja laseja.
Teos sijoittuu samalle paikalle
missä vanha koulu oli aikoinaan.
Lasien kuva-aiheet ovat syntyneet työpajoissa, joita Turpeinen
on pitänyt koulun kaikille lapsille.
Yhteisötaideteoksen työpajoissa
lapset havainnoivat ympäristöään
ja valikoivat sieltä kiintoisia yksi-

own environment: in this case,
questions such as why we live in
the countryside? What is good
here? Based on the children’s
drawings, Outi Turpeinen did
the layout for the artworks and
transferred them with a serigraphy
technique onto glass, which was
then fired.
The meanings of the historical
stones were thus updated with new
images. The pieces of art glass are
attached between the stones with
specially designed and handmade
metal frames. Metaphorically art
is therefore infused through the
stones with a sense of the everyday.
The key characteristic of the work
signals the strength of a sense
of a community, which becomes
stronger by doing things together.
The artwork is lit and brings light
to its environment also in dark
Scandinavian winter nights.
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Taide tekee
mielipaikkoja.
Art creates
favourite places.
Tommi Kähärä

Turpeisen taiteen keskeisiä teemoja ovat muistot, potretit, tarinat
menneisyydestä ja yhteisöllisyys.
Hän on kiinnostunut historian ja
nykyisyyden vuorovaikutuksesta;
siitä miten historian kautta voi
paikantaa omaa identiteettiään.
Lähtökohtina teoksille toimivat
museoiden ja yhteisöjen kuva-
arkistot, sukulaisten valokuvaalbumit ja omat arjen valokuvat
kotoa ja monilta matkoilta.
Turpeinen kertoo taiteellaan
subjektiivisia tarinoita menneisyydestä, jotka usein liittyvät tapaamme tarkkailla mennyttä sekä omaa
tai toisten kulttuuria.
Viime vuodet hän on kehitellyt
seritekniikkaa, jossa laakalasille painetaan ja poltetaan kiinni
manipuloituja kuvia. Turpeinen on
kiinnostunut rosoisesta jäljestä,
jossa näkyy ajan patina vastapainona teolliselle rakentamiselle. Viime
aikoina Turpeinen on työskennellyt metallin, led-valon ja laakalasin
yhdistämisen parissa. Jokainen
lasilaatta on uniikki taideteos.

The central themes in Turpeinen´s
artworks are memories, portraits
and updated stories from the
past. She is interested in the
interplay between history and the
contemporary, the way we can find
our own identity in history. Often
the starting points for her works
are image archives of museums
and communities, family photo
albums or images of everyday life.
With her art, Turpeinen is telling
subjective stories from the past,
which often relate to the way we
observe our past or the cultural
history around us.
During recent years she has
developed a serigraphy technique
where an image is printed and
fired onto flat glass. Turpeinen is
interested in rough surfaces, where
the patina of time is left visible as
a contrast to the industrial way of
building. Lately Turpeinen has
worked in combining metal, LED
light and sheet glass with images.
In her works, every glass sheet is a
unique piece of art.

Erityiseen paikkaan
räätälöity uniikki
taideteos.
A unique artwork
for a special place.
Välimeren tunnelmaa 2008

A Sense of the Mediterranean 2008
an artwall in a private home
colored plastering on a wall with lit art
glasses printed on serigraphy technique

Tommi Kähärä

taidemuuri yksityiskodissa
rapattu ja värjätty muuri, jossa
valaistuja seripainettuja taidelaseja
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Yhteisöllisyys,
kauneus, historia ja
ympäröivä luonto
voidaan nostaa esille
julkisen taiteen
voimalla.
Public art can serve
to highlight collective
values, beauty, history
and the surrounding
nature.
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Tämän katalogin
tekemistä on tukenut
Taiteen keskustoimikunnan
Muotoilutoimikunta.
/ This catalogue
has been funded by the
Arts Council of Finland.
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Paino / Print
Nord Print, Helsinki 2010
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Taiteen avulla paikan ja raken
nuksen identiteetti vahvistuu.
Taiteen ammattilaiset tuovat
sisältöä julkisiin tiloihin ja
rakennuksiin. Tarjoamme
kolme tapaa tuottaa sisältöä
tilaan ja paikkaan. Katalogin
taiteilijoilla on vankka kokemus
projektien hallinnasta ja
opettamisesta. Kartoitamme
tilan tunnelman, suunnitte
lemme budjettiin sopivan
kokonaisuuden ja toteutamme
sen visuaalisesti ja teknisesti
laadukkaalla tavalla. Toiminta
teemoina yhteisöllisyyden
lisääminen ja paikkasidon
naisuus; alueen kulttuurihistoriaan ja luontoon liittyvien
teemojen työstäminen visuaalisesti. Alueen arvostus ja koti
seuturakkaus kasvaa taiteen
avulla. ”Hei, tämähän on hieno
paikka, johon panostetaan!”

The identity of a site and its
buildings is strengthened
through art. Artists can make
meanings visible in public
places and buildings. The
artists in this catalogue have
a solid expertise in managing
projects and teaching. We
offer three ways to produce
visual artworks at a site. We
map the atmosphere of the
site, and plan the project
according to the budget and
effectively both visually and
technically. Our aim is to
increase a sense of community
of a site, to work visually on the
themes of local cultural history
and surrounding nature.
Appreciation of the area will
thereby grow with the help of
art. “This place is worth
talking about!”

