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Somewhere in between (2011)

BELLA CIAO – and other revolutionary love songs
Video HD 8:10min ja installaatio (2014)

Still-kuva videosta

Videolla olevat raidat yhdistyvät seinän raitoihin

Harkoista, muovipleksistä ja rimoista koottu rakennelma

Still-kuva videosta

Kesäkuussa
2013
vierailin
Istanbulissa, jossa oli samaan aikaan
mielenosoitukset
keskuspuisto
Taksim Gezi Parkiin suunniteltua
ostoskeskushanketta
vastaan .
Vaikka
mielenosoituksella
vastustettiin
alun
perin
kauppakeskuksen
rakentamista,
muuttui se pian yleiseksi protestiksi
hallitusta vastaan. Mielenosoitukset
kärjistyivät
lopulta
poliisin
ja
mielenosoittajien
väkivaltaisiksi
yhteenotoiksi.
Matkan
jälkeen
koostin tapahtumista ja tunnelmista
päiväkirjanomaisen videon.

Lanka/ Thread: Act I ja Act II

Video HD 8:30min ja Installaatio/performanssi (2013)

Lanka/ Thread
Kaksiosainen työ: Act I on video
Act II on dokumentoitu performanssi ja installaatio.
Miten merkityksettömältä tai mielettömältä tuntuva
tai näyttävä asia voi muuttua merkitykselliseksi ja
mielekkääksi, kun siihen kohdistaa täyden
huomion? Miten yhden idean tai asian esim.
langanpätkän ympärille kiertyvä ja keskittyvä
ajatus voi synnyttää uusia merkityksiä ja sitä
kautta merkityksellistää sisältöä yllätyksellisellä
tavalla? Minkälainen on langan ominaislaatu silloin
kun sitä käyttää vasten sen käyttötarkoitusta. Ei
pingottunut, yhdistävä tai sitova, vaan löysä,
flegmaattinen ja tavallaan ”hyödytön”, passiivinen.
Kun pidän langanpätkää sormissani, hipelöin ja
hierrän tai söherrän ja koskettelen sitä, miksi sen
merkitys muuttuu silloin? Aluksi vähäpätöiseltäkin
tuntuva asia voi tulla merkittäväksi siihen käytetyn
ajan ja huomion kautta.
How body, performative gestures and presence
make a meaning to any unsignificant matter in our
environment if we just give a certain attention to
them. But what kind of dichotomy there might be
when body meets and encounters only with
material?

RULLAT – Passing, pause and still points
Videoinstallaatio, performanssi, prosessi (2013)

RULLAT – Passing, pause and still points on Kuvataideakatemiaan tekemäni kandidaatin
näyttötyö. Se on liikkuvaa kuvaa, eri materiaaleja ja performanssia yhdistelevä tilallinen prosessi, jota
pidin liikkeessä koko näyttelyajan Kuva/Tila:ssa. Se syntyi tarpeesta päästä kokeilemaan ja
testaamaan erilaisia tilallisia ja materiaalisia mahdollisuuksia, mutta myös omia henkisiä ja fyysisiä
rajojani omassa työskentelyssäni.
Erilaiset rullat oli työskentelyni lähtökohta: lankarulla, johtorulla, teippirulla, foliorulla jne. Rullan
kiertyvä spiraalimainen muoto ja luontainen liike ja toisaalta liikkumattomuus ja passiivisuus, jonka
vasta toiminta aktivoi. Prosessia ohjasivat lukuisat kysymykset, joihin hain vastauksia toiminnalla:
Mitä yhtäläisyyksiä ihmiskeholla ja rullalla on, miten materian kanssa voi kommunikoida ja
minkälaista dialogia siitä syntyy? Miten materia voi toimia mm. vuorovaikutuksen välineenä kahden
ihmisen välillä?

Loosing the point/ Unfinished sentences
Videoinstallaatio (2014)
Video HD 6:50min, Video HD 17:50min

Loosing the point/ Unfinished sentences
on performatiivinen video, jossa harhailevat
ajatukset, mielikuvat ja tunnelma - lopulta koko keho
”vuotavat” ulos kameran takaa kuvaan. Se on
läsnäoloa tunnelmien ja ajatusten parissa, jotka ovat
ilmoilla, mutta joista ei oikein tahdo saada kiinni.
Toisinaan video on paras tapa hahmottaa
hahmotonta, tuloillaan olevaa, ajatusta, joka ei ole
vielä ehtinyt kieleksi asti. Uuden asian tai elämän
tapahtuman kohtaaminen on kuin sanoittaisi ja
opettelisi uudelleen ympäristöänsä aina arkisista
asioista ja ilmiöistä lähtien. Joskus elämässä täytyy
aloittaa alusta ja opetella seisomaan omilla jaloillaan
uudelleen.

