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LUPA JULISTAA
VEIKKO HALMETOJA | KURAATTORI, GALLERISTI | KIMMO KAIVANTO SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSEN

O
li sellainen vaihe, kun ympäristöteemat nykytaiteen 
aiheena tuntuivat naiiveilta. Teoksista oli luettavissa 
joko lapsenomaista ahdistusta tai kyynistä itsetehos-
tusta. Tänä päivänä on myönnettävä, että kritiik-
ki ja kriittiset ajatukset olivat väärässä. He, jotka 
uskalsivat jo ennen muita käsitellä merien saastu-

mista, metsien tuhoa ja joukkosukupuuttoa teoksissaan, olivat 
oikeassa. He löysivät ajastaan olennaisen ja löysivät sen jo 
ennen kuin ilmastonmuutos ja sen seurannaisvaikutukset ym-
märrettiin aikamme suurimmaksi haasteeksi.

Suomessa yksi ensimmäisistä kuvataiteilijoista, joka käsitte-
li ekologisia teemoja näkyvästi ja kantaa ottaen, oli Kimmo 
Kaivanto (1932–2012). Tuntuu ajankohtaiselta ja luontevalta 
koota näyttely, joka keskittyy Kaivannon ympäristöaihetta kä-
sitteleviin ja sivuaviin teoksiin. Samalla halutaan näyttää uu-
sille katsojasukupolville myös se visuaalisuus, mistä Kaivanto 
tunnettiin ja mitä hänen teoksissaan rakastettiin.

Kaivannon sininen on käsite. Se elää niin maalauksissa, veis-
toksissa ja grafiikassa, mutta myös julkisissa teoksissa. Kai-
vannon sininen on tämän näyttelyn punainen lanka. Sininen 
planeetta on meidän planeettamme. Se on Maa. Vesistöjen 
planeetta, elämän planeetta. Kaivannon teoksissa vesistöt 
tai veden keskellä yksin seisovat saaret symboloivat koko 
planeettaa ja sen elinvoimaa sekä siihen kohdistuvia uhkia. 
Sininen planeetta esittelee Kaivannon tuotantoa siten, että 
ympäristönsuojelu ja Kaivannon sininen jättävät jäljen niihin-
kin katsojiin, joille Kaivanto ei ole entuudestaan tuttu.

Milloin kuvataide sitten on tuntunut turhan osoittelevalta? 
ARS 95 -näyttelystä on jäänyt mieleen ruotsalaisen Ulf Rol-
lofin teos Kaatuvat kuuset (1995). Se käsitteli suoraviivaisel-
la tavalla ihmisen vaikutuksia luontoon. Muistan, että teos 
tuntui osoittelevalta ja kömpelöltä. Nyt 25 vuotta myöhemmin 
teoksen selkeä symboliikka ja yksinkertaiset tehokeinot tuntu-
vat tärkeiltä. Tekeekö aika meille sen, että liian vihjailevat ja 
monitahoiset teokset jäävät unohduksiin, koska niiden jättämä 
muistijälki on liian heiveröinen? Alleviivaavat teokset jäävät 
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mieleen. Jos niiden käsittelemät teemat ovat aikaansa edellä 
ja yhä tärkeämmiksi muodostuvia, kasvaa teosten arvo ja 
taiteilijan arvostus. Maailma arvostaa sitä, että on uskallettu 
puhua suoraan, on yritetty vaikuttaa, on tehty jotain, jotta sini-
nen planeettamme pelastuisi.

Sininen planeetta ei ole vain Kimmo Kaivannon näyttely. 
Kaivannon rinnalla näemme viiden nykytaiteilijan teoksia. 
Teokset ovat ajankohtaisia, tällä vuosituhannella syntynei-
tä ja nykytaiteen ilmaisukeinoja monipuolisesti hyödyntäviä. 
Teoksissa ei toistu Kaivannon sininen, mutta toistuu sininen. Ne 
kuvaavat maailmaa, jossa elämme. Ne herättävät ajatuksia, 
niistä löytyy sekä symboliikkaa että estetiikkaa. Ne rakentavat 
nykytaidekontekstin Kimmo Kaivannon teoksille.

Lilli Haapalan installaatiossa valo ja vesi luovat uudenlaisen 
maailman, Laura Könösen veistoksessa taivas on pudonnut 
maahan, Antti Laitisen videoteoksessa taiteilija on rakenta-
nut itselleen loputtomalla merellä ajelehtivan saaren, Maija 
Närhisen installaatiossa maailman joet yhtyvät yhdeksi ja Kim 
Somervuoren kollaasi-installaatiossa ihmiset asuttavat sinistä 
maailmaa. Teokset ovat keskenään hyvin erilaisia, tarjoten 
näin useita vaihtoehtoisia tapoja peilata Kaivannon teoksia 
nykyhetkeen. Rinnastukset eivät ole sattumanvaraisia, mutta 
niiden ei ole tarkoitus myöskään osoitella. Parhaimmillaan 
ne toimivat silloin, kun katsojan taidekokemus jatkuu vielä 
näyttelyvierailun jälkeen. Taide irtoaa näyttelystä ja teoksis-
ta ja alkaa elää omaa elämäänsä. On selvää, että Kimmo 
Kaivannon teokset ovat toimineet tällä tavoin jo useammalle 
katsojasukupolvelle.

Kun meri kuolee II -maalaus (1973, s. 4) on monelle se tärkein 
luonnonsuojeluteemainen taideteos. Sen salakavala kauneus 
kertoo hitaasta tukehtumisesta, ja samalla se symboloi koko 
maapallon tilaa. Tänään, ilmastonmuutoksen uhatessa sinisen 
planeettamme elinkelpoisuutta, Kaivannon maalaus tuntuu 
ajankohtaisemmalta kuin koskaan. Sen suoraviivainen viesti 
herättää puhdasta arvostusta - tuntuu tärkeältä näyttää se 
yhä uusille katsojasukupolville.
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Kimmo Kaivanto, Kun meri kuolee II | When the Sea Dies II, 1973, öljy kankaalle, 195x162cm, Sara Hildénin säätiö / Sara Hildénin taidemuseo. 
Kuva | photo Sara Hildénin taidemuseo / Jussi Koivunen.
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PERMISSION 
TO DECLARE
VEIKKO HALMETOJA | CURATOR, GALLERY OWNER | MEMBER OF THE BOARD, KIMMO KAIVANTO FOUNDATION

T
here used to be a time when environmental themes 
in contemporary art seemed naive. The pieces of art 
could be interpreted to include either child-like anxie-
ty or cynical self-assertion. Today, it must be admitted 
that this critique and the critical thoughts were wrong. 
Those who dared to discuss the polluted oceans, 

destruction of the forests and mass extinction before others 
were correct. They discovered what was essential in their time 
already before climate change and its ramifications were un-
derstood to be the biggest challenge of our lifetime.

One of the first visual artists to discuss ecological themes in 
Finland in a visible manner was Kimmo Kaivanto (1932–
2012). It seems timely and natural to put together an exhibi-
tion that centres around Kaivanto’s works of art that discuss 
and relate to environmental topics. At the same time, we want 
to share the visuality Kaivanto was known and loved for to a 
new generation of viewers.

Kaivanto’s blue is a concept. It lives in his paintings, sculp-
tures, graphic art and public works of art. Kaivanto’s blue 
is the guiding idea of this exhibition. The blue planet is our 
planet. It’s the Earth. The planet of the waters, the planet of 
life. In Kaivanto’s works, the water systems or lonely islands 
surrounded by water symbolise the entire planet, its vigour 
and the threats it’s facing. The Blue Planet presents Kaivanto’s 
works in a manner that makes environmental protection and 
Kaivanto’s blue leave its mark even on those visitors who did 
not know Kaivanto before. 

When did visual arts feel too judgmental? Swedish Ulf Rollof’s 
work Falling spruce (1995) at the ARS 95 exhibition is one 
example we can think of. It depicted the human impact on 
nature in a straight-forward manner. I remember that the work 
felt accusing and awkward. Now, 25 years later, its clear 
symbolism and simple effects feel important. Is it time that 
makes us forget works of art that were too oblique and com-
plex because the memory trace they gave us was too fragile? 
Emphatic works are the ones that stay in our minds. If their 

themes are ahead of their time, and they gain significance 
over the years, their value and appreciation for the artist in-
creases. The world appreciates straight-forward words, an 
effort to make an impact and actions to save our blue planet.

The Blue Planet is not just Kimmo Kaivanto’s exhibition. Along-
side Kaivanto, we see art from five contemporary artists. The 
pieces are relevant, born in this millennium and they utilise 
the means of expression of contemporary art in a versatile 
manner. The pieces do not repeat Kaivanto’s blue, but there is 
blue. They depict the world we live in. They arouse thoughts 
and include both symbolism and aesthetics. They put Kimmo 
Kaivanto’s production in the context of contemporary art.

The light and water in Lilli Haapala’s installation create a new 
kind of world, while in Laura Könönen’s sculpture, the sky has 
fallen to the earth. Antti Laitinen has built an island floating in 
the ocean for himself in his video. Maija Närhinen’s installa-
tion combines all the rivers of the world into one, and people 
are living in a blue world in Kim Somervuori’s collage instal-
lation. The pieces are distinct from each other, thus offering 
various ways of mirroring Kaivanto’s works to the modern 
times. The comparisons are not arbitrary, but they are also not 
meant to point fingers. They are at their best when the view-
er’s art experience continues long after the exhibition. The art 
separates itself from the exhibition and works of art and starts 
living a life of its own. It’s clear that Kimmo Kaivanto’s works 
have already made several viewer generations to experience 
exactly this.

Many consider Kaivanto’s When the Sea Dies II (Kun meri 
kuolee II) (1973) as the most important piece of art within the 
theme of environmental protection. Its insidious beauty de-
scribes a slow suffocation while symbolising the state of our 
planet. Today, as climate change threatens the viability of our 
blue planet, Kaivanto’s painting seems more topical than ever. 
Its straight-forward message creates genuine appreciation — 
it feels important to showcase it to yet another generation of 
viewers.
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Kimmo Kaivanto, Hiljaisuus | Silence, 1973, öljy kankaalle, 195x162 cm, Sara Hildénin säätiö / Sara Hildénin taidemuseo. 
Kuva | photo Sara Hildénin taidemuseo / Jussi Koivunen.
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KIMMO KAIVANTO 
- LUONNON 
JA POLITIIKAN 
TAITEILIJA
KIMMO SARJE | FT, KUVATAITEILIJA | KIMMO KAIVANTO SÄÄTIÖN HALLITUKSEN PJ.

K
immo Kaivannon Hiljaisuus (1974) on yksi ajankoh-
taisimmista teoksista taiteessamme – ellei ajankoh-
taisin? Kaivanto maalasi työn lähes puoli vuosisa-
taa sitten. Tuolloin sen saattoi tulkita surrealistiseksi 
eleeksi, mutta vuosikymmenien kuluessa maalaukses-
ta on tullut hämmästyttävän todenmukainen aikam-

me tunnuskuva.

Tunnetussa teoksessaan Ceci n’est pas une pipe, Tämä ei ole 
piippu (1929) belgialainen surrealisti René Magritte, joka 
oli myös yksi Kaivannon innoittajia, muistuttaa kuvan ja sen 
aiheen perustavasta erosta; piipun kuva ei ole sama kuin piip-
pu esineenä. Kaivannon maalaus Hiljaisuus esittää katsojal-
le samantapaisia kysymyksiä, mutta toisesta näkökulmasta. 
Maalauksessa kuvataan pensas tai ”pensas” harmonisessa 
maisemassa poutasäällä vasten repeilevän pilvistä sinihar-
maata taivasta. Pensaan oksisto pyrkii kimppumaisesti kaikkiin 
suuntiin. Maalaus vaikuttaa viehättävältä ja viihdyttävältä 
– idylliltä – mutta kyse on idyllin särkymisestä ja särkemises-
tä. Onnettomuudesta. Eikä pensas ole pensas vaan symboli 
ja vertauskuva. Sen alaoksat muodostuvat räjähdysliekeis-
tä ja -kaasuista. Latvus viheriöi, mutta tyvi käsittämättömästi 
leimahtaa. Katastrofi – katkos idyllissä – näyttää kuitenkin 
tapahtuvan omituisen rikkeettömästi osana elämäämme kuin 
harmiton poikkeama rutiinissa.

Luonnossa ja elinympäristössämme tapahtuu nykyisin kuin 
veitsellä leikaten radikaaleja muutoksia. Yhtäkkiä pölyttäjä-
hyönteisiä kuolee massoittain ja esiin välähtää maailman-
laajuisen elintarvikekriisin mahdollisuus ja pelko. Käsit-

tämättömän suuret metsäpalot riehuvat monissa maissa 
hallitsemattomasti ja joskus tarkoituksellisesti, samalla kun 
ankarat, entisiä rajummat, hirmumyrskyt ja tulvat riepottelevat 
rannikoita eri maanosissa. Ikijäät sulavat. Yhtäkkiä suurkau-
punkien kadut autioituvat, kun asukkaat on määrätty koteihin-
sa karanteeniin covid-19-viruksen armotta levitessä. Tartun-
tojen ja uusien mutaatioiden pelossa ryhdytään miljoonien 
turkiseläinten eliminoimiseen tarhoissa. Ihmisen itse synnyttä-
mät näkyvät ja näkymättömät viholliset uhkaavat häntä, kun 
elämänmuotomme on ajautunut umpikujaan. Tämä kaikki on 
uutta normaalia, johon olemme nyt heräämässä ja totuttautu-
massa, ja jota Kaivanto aavisteli Hiljaisuudessa ja muutamissa 
muissa 1970-luvun järkyttävän oivaltavissa maalauksissaan. 
Kun meri kuolee II -maalaus (1973, s. 4) on yksi näistä teok-
sista.

Luonnosta muodostui Kaivannon taiteen keskeinen teema ja 
aihepiiri 1960-luvun alkupuolella, kun hän kiinnostui maise-
man synnyttämien vaikutelmien abstraktista tai puoliabstrak-
tista kiteyttämisestä vapaamuotoisesti informalismin hengessä. 
Se oli romanttista heittäytymistä luonnon vietäväksi.

Arkkusaaren hankkiminen perheen kesänviettopaikaksi ja 
omaksi kesäateljeeksi Pohjois-Hämeestä Pohjaslahden kyläs-
tä, kuulun vesireitin varrelta, antoi välttämättömät ja suuren-
moiset edellytykset tällaiselle taiteelliselle suuntautumiselle. 
Prosessissa, jossa Kaivanto uudisti suomalaista maisemamaa-
laustaidetta, maavärit pian väistyivät ultramariininsiniseen 
hurmioon.

FI
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Syntyi merkittäviä 1960-luvun esteettisen vapauden ja luon-
nonlyriikan ekspressiivisiä ja kuitenkin myös rakenteellisia ja 
käsitteellisiä tulkintoja, joita kolorismin rinnalla usein määrittä-
vät fyysisesti runsas väriaine ja maalausteko kuten Merellisiä 
seikkoja -maalauksessa (1967, s. 10). Visionääriset luonnon-
tulkintansa Kaivanto toteutti myös mobileveistosten välkkyvä-
nä sarjana.

Käsitteellinen ja poliittinen ote vahvistui 1960-luvulla Kaivan-
non monipuolisessa taiteessa, joka käsitti maalausten rinnalla 
piirroksia, serigrafioita, veistoksia ja kollaaseja. Hän kyseen-
alaisti totalitaarisen vallan, militarismin ja arkkityyppisen mas-
kuliinisuuden ja rinnasti ne konseptualistisissa veistoksissaan ja 
maalauksissaan usein feminiiniseen ja orgaaniseen voimaan. 
Teosten pasifistinen, demokraattinen ja ekologinen lataus 
viesti huolta planeetan tilasta. Marssivat sormet – kuten maa-
lauksessa Eilispäivä tänään (1970) – joiden tallomiksi vapaus 
ja luonto jäävät, varoittavat sokeasta vallantahdosta. Huoli-
matta hälystä taiteilija kehotti aistimaan herkästi ja kriittisesti 
ajan merkkejä ja tuntoja.

Kaivannon Sininen ajattelija -veistoksessa (1972), joka on 
Auguste Rodinin saman nimisen veistoksen (Le Penseur, 
n. 1880) parafraasi, sormiaihe syventyy mietteisiin. Kaivan-
non 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun sodanvastaisesta 
serigrafiasarjasta muotoutui poliittisen popin ja vertauskuval-
lisen realismin klassikko, joka on lajissaan aikalaistaiteensa 
parhaimmistoa. Otteeltaan ja lähtökodiltaan itsenäisissä teok-

sissa on samaa humanistista voimaa ja taiteellista kantavuutta 
kuin John Heartfieldin montaaseissa tai vaikka Francisco Go-
yan ja Honoré Daumierin poliittisissa litografioissa. Piirtäjä-
nä ja maalarina Kaivanto oli virtuoosi. Häntä kuten Magrit-
teakin kiehtoi illuusio paradokseineen. Moraaliton maisema 
-öljymaalaus (1970) ja monet Kaivannon antropomorfiset 
maapalloaiheiset teokset ilmentävät tätä herkkyyttä ja lahjak-
kuutta.

Kaivanto kuulosteli yhteiskunnan tunnerakenteiden mullistuk-
sia ja muutoksia 1970- ja1980-lukujen taitteessa Tapauksen 
silminnäkijät -maalaussarjassaan, jossa hän tulkitsi nuorten ih-
misten kasvoilta ajan tuntoja kadun vilinässä, asemilla ja kah-
viloissa. Maalauksissa punk-eleet suodattuvat läpi Kaivannol-
le rakkaan Italian varhaisrenessanssin taiteen värimaailman 
ja fragmenttien modernismin jälkeisen uusekspressionismin 
hengessä.

Kaivannon kiinnostus taidehistorian kerroksia ja tulkintoja 
kohtaan kasvoi 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa hänen 
myöhäistuotannossaan, jota postmoderni historismi siivitti. 
Varhaisrenessanssin pelkistävä ote vaihtui barokkiseksi moni-
aineksisen Lipunkantaja -maalauksen (1994) runsaudessa ja 
Nouseva, vastakarvaan osoittava sininen mies -maalauksen 
(1992, s. 12) vääntelehtivien liikkeiden jännitteissä.

Sininen planeetta -näyttelyssä keskustelu aikamme polttavista 
kysymyksistä ja Kaivannon taiteesta haastetaan uusin tulkin-
noin ja rinnastuksin nykytaiteeseen.

Kimmo Kaivanto, Moraaliton maisema | Immoral Landscape, 1970, öljy, 
162x140 cm, Kimmo Kaivanto säätiö. Kuva | photo Jussi Koivunen.

Kimmo Kaivanto, Lipunkantaja | Flag-bearer, 1994, guassi, akryyli, 
100x70 cm, Kimmo Kaivanto säätiö. Kuva | photo Lasse Koivunen.
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Arkkusaaren herkkä luonto järvimaisemineen oli ehtymätön innoituksen lähde Kimmo Kaivannolle. Hänen 1961 
hankkimalleen saarelle siirrettiin päärakennukseksi vanha hirsitalo, jonka kuvassa näkyvä toinen pääty muokattiin 
ateljeeksi. Nykyään Arkkusaaren omistaa Kimmo Kaivanto säätiö, joka järjestää saaressa myös yleisövierailuja.

Arkkusaari island’s untouched nature and scenic lake-view were inexhaustible sources of inspiration for Kimmo Kaivanto. 
He acquired the island in 1961. An old log building was brought to the island and one end of the house was adapted to 
suit as the artist´s studio. Since 2013 Arkkusaari has been the property of the Kimmo Kaivanto Foundation, which also 
organizes visits to the island.

Kimmo Kaivanto työstämässä Sininen ajattelija -veistostaan Arkkusaaressa 1970-luvulla. 
Kimmo Kaivanto working with his sculpture The Blue Thinker at the Arkkusaari island in 1970s.

Kuvat | photos Kimmo Kaivanto säätiön arkisto | Kimmo Kaivanto Foundation’s archive.
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Kimmo Kaivanto, Merellisiä seikkoja | Oceanic Factors, 1967, öljy kankaalle, 176x130cm, Sara Hildénin säätiö / Sara Hildénin taidemuseo. 
Kuva | photo Sara Hildénin taidemuseo / Jussi Koivunen.
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ENVIRONMENTAL 
AND POLITICAL 
ARTIST 
KIMMO KAIVANTO
KIMMO SARJE | PHD, VISUAL ARTIST | CHAIRMAN OF THE BOARD, KIMMO KAIVANTO FOUNDATION

K
immo Kaivanto’s Silence (Hiljaisuus) (1974, p. 6) 
is one of the most relevant works in our art — if not 
even the most relevant. Kaivanto painted it nearly 
half a century ago. Back then, it could be interpreted 
as a surrealistic gesture but, during the decades, it 
has grown into a surprisingly realistic emblem of 

our time.

In his famous piece Ceci n’est pas une pipe (This is Not a 
Pipe) (1929), Belgian surrealist René Magritte, who was 
also one of Kaivanto’s sources of inspiration, reminds us of 
the principal difference between a picture and its topic: a 
picture of a pipe is not the same as the pipe as an object. 
Kaivanto’s Silence presents similar questions to the viewer, 
just from a different point of view. The painting portrays a 
bush (rather, a “bush”) in a harmonious landscape against 
dispersing blue-grey clouds on the sky. The bush is exploding 
in all directions in bunches. The painting seems charming 
and entertaining, even idyllic; however, it’s actually all about 
breaking the idyll. An accident. And the bush is not a bush, 
but a symbol and a metaphor. The lower branches consist 
of explosive flames and gases. The tree crown is green, yet 
the base is flaring up in an inexplicable manner. However, 
the catastrophe—the disruption of the idyll—seems to be 
happening as part of our lives in a weirdly undisturbed 
manner, as a harmless deviation from our routines.

Today, radical changes are happening in the nature and our 
environment as abruptly as if cut by a knife. All of a sudden, 
pollinators die in masses, and we experience a flash of the 
possibility and fear of a world-wide food crisis. Inconceivably 
large forest fires are raging uncontrollably in many countries, 
sometimes even on purpose, while severe hurricanes and 
floods, wilder than ever, rip apart the coastal areas on 

different continents. The glacial ice is melting. The streets of 
metropolises become deserted as residents are ordered to 
quarantine at home as COVID19 spreads without mercy. 
The fear of infections and new mutations lead us to eliminate 
millions of fur animals at fur farms. The visible and invisible 
enemies of the human, created by the human itself, are 
threatening us as our way of life has come to a dead end.  
All of this is part of the new normal that we are now waking 
up and getting used to, a new normal that Kaivanto was 
already expecting in Silence and a few other of his shockingly 
insightful paintings from the 1970s. When the Sea Dies II 
(Kun meri kuolee II) (1973, p. 4) is one of these.

In the early 1960s, nature became a central theme and 
topic in Kaivanto’s art as he became interested in how to 
make abstract or semi-abstract summaries of the impressions 
created by landscapes in the spirit of informalism. It was a 
romantic plunge to the mercy of nature.

Acquiring an island called Arkkusaari along a famous 
waterway in the village of Pohjaslahti in northern Tavastia 
and turning it into the family’s summer place and his own 
summer atelier gave Kaivanto the necessary and outstanding 
prerequisite for this kind of artistic orientation. Kaivanto was 
renewing Finnish landscape painting with a process in which 
earth colours quickly gave way to an ultramarine ecstasy.

In 1960s this resulted in expressive, constructive and 
conceptual interpretations of aesthetic freedom and 
nature poetry. Alongside colorism, they are often defined 
by physically abundant colour and painting, such as in 
Oceanic Factors (Merellisiä seikkoja) (1967). Kaivanto also 
implemented his visionary renditions of nature as a twinkling 
series of mobile sculptures.

EN
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In the 1960s, the conceptual and political touch strengthened 
in Kaivanto’s versatile art, consisting of paintings, drawings, 
serigraphs, sculptures and collages. He questioned totalitari-
an power, militarism and archetypical masculinity, and often 
drew parallels to femininity and organic power in his concep-
tual sculptures and paintings. The pacifistic, democratic and 
ecological charge of the artworks conveys a concern over the 
state of the planet. The marching fingers, for example, in the 
painting Yesterday, today (Eilispäivä tänään) (1970) tramp 
on freedom and nature while warning about a blind desire for 
power. Regardless of the noise, the artist encouraged to sense 
symbols and the mood of the time in a sensitive and critical 
manner.

In Kaivanto’s The Blue Thinker (Sininen ajattelija) (1972, p. 
9), a paraphrase of Auguste Rodin’s The Thinker (c. 1880), 
the finger theme concentrates on thoughts. Kaivanto’s an-
ti-war serigraph series from the end of the 1960s and the 
early 1970s developed into a classic of political pop and 
metaphorical realism that is among the best of his time. The 
pieces are independent in their approach and starting point, 
with a similar kind of humane power and artistic strength as 
John Heartfield’s montages or Francisco Goya’s and Honoré 
Daumier’s political lithographs. As a drawer and painter, 
Kaivanto was a virtuoso. Both he and Magritte were enchant-

ed by illusions and paradoxes. The oil painting Immoral Land-
scape (Moraaliton maisema) (1970, p. 8) along with various 
other of Kaivanto’s anthropomorphic earth-themed pieces 
expresses this sensitivity and gift.

Kaivanto was exploring social upheavals and changes at the 
turn of the 1970s and 1980s in his series Eyewitnesses of the 
Case (Tapauksen silminnäkijät), in which he interpreted the 
mood of the era from young people’s faces on the streets, at 
stations and in cafés. The punk gestures of the paintings are 
filtered through the colour palette and fragments of Kaivanto’s 
beloved Italian early Renaissance art in the spirit of postmod-
ernist neo-expressionism.

Kaivanto’s interest in the layers and interpretations of art his-
tory increased in his late production in the 1980s and early 
1990s, which was also boosted by postmodern historicism. 
The reductive touch of the early Renaissance changed to 
Baroque in the abundance of the complex Flag-bearer (Li-
punkantaja) (1994, p. 8) and the tension of the squirming 
movements in A Rising Blue Man Pointing against the Grain 
(Nouseva, vastakarvaan osoittava sininen mies). 

In The Blue Planet exhibition, the discussion of our time’s most 
burning questions and Kaivanto’s art is challenged with new 
interpretations and comparisons to contemporary art.

Kimmo Kaivanto, Nouseva, vastakarvaan osoittava sininen mies | A Rising Blue Man Pointing against the Grain, 1992, akryyli, 152x205 cm, 
Kimmo Kaivanto säätiö. Kuva | photo Lasse Koivunen.
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Kimmo Kaivanto, Muistomerkki monumentille | Monument to Memorials, 1970, serigrafia, 70x50 cm, Kimmo Kaivanto säätiö. 
Kuva | photo Jussi Koivunen.
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Lilli Haapala, Tutkimusmatkoja (paikkoihin joita ei ole) | Expeditions (to Places that Don’t Exist), 2020, video- ja esineinstallaatio.
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LILLI HAAPALA
s. 1984 Salo, asuu ja työskentelee Turussa 
b. 1984 Salo, lives and works in Turku

Taiteellisia tutkimusmatkoja toteuttava Lilli Haapala työskente-
lee pääasiassa mediataiteen ja installaatioiden parissa. Hän 
käsittelee teoksissaan sekä ihmisen suhdetta luontoon ja mui-
hin lajeihin että todellisuuden ja unelmien välisiä rajapintoja. 
Haapalan teokset linkittyvät posthumanistiseen keskusteluun, 
jossa etsitään uusia tapoja ymmärtää ihmisen ja luonnon vä-
listä suhdetta.

Haapala työskenteli 2016–2019 eri saarilla mm. Suomen 
saaristossa Korppoossa, Örössä, Utössä ja Kökarissa sekä 
Intian Andamaaneilla. Saarilla vietetyt ajat saivat taiteilijan 
katsomaan ympäröivää merta, luontoa ja yhteisöjä uusista 
näkökulmista. Tutkimusmatkoja (paikkoihin joita ei ole) syntyi 
kombinaationa tästä ajasta. Video- ja esineinstallaatiosta 
muodostuvan kokonaisuuden nimi viittaa sanaan utopia, joka 
muodostuu muinaiskreikan sanoista οὐ (ei) ja τόπος (paikka); 
paikka jota ei ole. Teosta inspiroi myös ranskalaisen filoso-
fin Gaston Bachelardin kirja Vesi ja unet (L’eau et les rêves, 
1942), jonka mukaan luonnon elementit ohjaavat mielikuvitus-
tamme ja vesi kutsuu unelmoimaan.

Intiassa Haapala kokeili ensimmäistä kertaa laitesukellusta 
ja kokemus vaikutti häneen vahvasti. Veden alla odotti uusi 
toisenlainen maailma, jossa hengittäminen on teknologian 
varassa. Syvyyksissä Haapala kuvitteli itsensä jonain toisena, 
kuten kivenä tai kasvina. Kokonaisuuden tunnelma on upot-
tava, kuin sukellus meren syliin; vyöryvät aallot, meduusojen 
tanssi, auringonlaskun vaaleanpunaiseksi maalaama maail-
ma ja kaiken yllä lasipallossa ylösalaisin heijastuva tähtitai-
vas. Taiteilija kysyy mikä on todellista, mikä heijastusta ja ku-
vitelmaa. Mikä on paikkamme osana luontoa ja miten eri lajit 
kokevat jakamamme maailman.

Utopiat toimivat tällä hetkellä kattokäsitteenä kaikelle mitä 
Haapala tekee. Tutkimusmatkailijan tavoin hän etsii uusia 
maailmoja sattumia ja asioiden yhteyksiä avoimesti seura-
ten. Utopian etsintä on myös vastapainoa ilmastoahdistuk-
selle, dystopioille ja katastrofeille. Meitä ympäröivä nega-
tiivinen tieto ja uhkakuvat vaikeuttavat unelmointia ja voivat 
vaurioittaa kykyämme kuvitella hyvää tulevaisuutta, mutta 
kurottaaksemme eteenpäin meidän on voitava uskoa. Kuten 
taiteilija sanoo: ”Paratiisi on kadotettu, mutta utopia odottaa 
tulevaisuudessa; suuntana, ideana tai oivalluksena, jota kohti 
kulkea.”

Lilli Haapala does artistic journeys of exploration and works 
mainly with media art and installations. In her works she deals 
with the relationship between man, nature and other species, 
and the interfaces between reality and dreams. Haapala’s 
works are linked to posthumanist discourse that seeks new 
ways to understand the relationship between man and nature.

In 2016–2019, Haapala worked on different islands of the 
Finnish archipelago, in Korpo, Örö, Utö and Kökar, and the 
Andaman Islands of India. The time spent on the islands led 
the artist to look at the surrounding sea, nature and communi-
ties from new perspectives. Expeditions (to Places that Don’t 
Exist) was born as a combination of that time. The title of the 
work, which consists of a video and object installation, refers 
to the word utopia, which consists of the ancient Greek words 
οὐ (no) and τόπος (place); a place that does not exist. The 
work is also inspired by the book Water and Dreams by the 
French philosopher Gaston Bachelard (L’eau et les Rêves, 
1942), according to which the elements of nature guide our 
imagination and water invites us to dream.

In India, Haapala tried scuba diving for the first time and was 
strongly influenced by the experience. Underwater awaited 
a new, different kind of world, where breathing depends on 
technology. In the depths of the sea, Haapala imagined her-
self as something else, like a stone or a plant. The atmosphere 
of the whole is immersive, like a dive into the bosom of the 
sea; rolling waves, dance of jellyfish, a world painted pink at 
sunset, and above all a starry sky reflected upside down in a 
glass ball. The artist asks what is real, what is reflection and 
imagination. What is our place as part of nature and how dif-
ferent species experience the world we share.

Utopias currently serve as an umbrella concept for everything 
Haapala does. Like an explorer, she seeks new worlds by 
openly following coincidences and connections between 
things. The search for utopia is also a counterbalance to cli-
mate anxiety, dystopias and disasters. The negative infor-
mation and threats that surround us make it difficult to dream 
and can damage our ability to imagine a good future, but to 
reach forward, we need to be able to believe. As the artist 
says, “Paradise is lost, but utopia awaits in the future; as a di-
rection, idea, or insight towards which to go.”

2017 Taideyliopiston Kuvataideakatemia, tila-aikataiteet, KuM |  
 Uniarts Helsinki’s Academy of Fine Arts, Time and Space Arts, MFA

2015 Turun taideakatemia, kuvataiteilija (AMK), valokuva | Turku Art Academy, Bachelor of arts (B.A)
2018 Taidesäätiö Meritan Nuori taiteilijalupaus -palkinto | Promising Young Artist Award of Merita Art Foundation
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Laura Könönen, No Heaven Up in the Sky, 2011, maalattu dioriitti, kuva | photo Heikki Vesterinen.  
Laura Könönen, Bite, 2019, maalattu dioriitti.

16  |  Sininen planeetta



LAURA KÖNÖNEN
s. 1980 Espoo, asuu ja työskentelee Kokemäellä 
b. 1980 Espoo, lives and works in Kokemäki

Kuvataiteilija Laura Könöselle shoppailu tarkoittaa usein ki-
vien merkitsemistä spraymaalilla louhoksella, josta kivilohka-
reet jatkavat matkaa kohti taiteilijan työhuonetta. Könöselle 
kivi on materiaalina ylivoimainen muihin verrattuna. Kivi on 
ollut täällä ennen meitä ja kivi jää viimeisenä jäljelle, kun ih-
miskunnan ketju evoluutiossa katkeaa. Vähitellen kiviveistok-
senkin maalit haalistuvat ja pinta rapautuu palauttaen kiven 
takaisin alkutilaansa. Taiteilijan omin sanoin: ”On vain ääret-
tömyys ja tyhjyys, rakkaus ja kuolema”. Kiinnostus tähtitietee-
seen näkyy astronautinkin urasta haaveilleen Könösen taitees-
sa ja yksi hänen haaveistaan on singota taideteos maapallon 
kiertoradalta keskelle avaruuden tyhjyyttä. Könönen veistää 
mm. marmorista ja spektroliitistä, mutta musta dioriitti on hä-
nelle kivilajeista kaikista mieluisin.

Könöstä inspiroi olemassaolo ja toisaalta sen loppuminen 
osana luonnollista evoluutiota. Hänen vahvasti symboliset 
teoksensa ihmettelevät usein universaaleja tunteita, kuten 
ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksia. Taiteilija on 
kiinnostunut tieteistä, mutta teosten ideat tai nimet voivat nous-
ta esille myös musiikista tai elokuvista. No Heaven Up In The 
Sky -teokseen inspiroi The Truman Show -elokuvan (1998) 
loppukohtaus, jossa elokuvan päähenkilö törmää taivaan 
kanteen ja tajuaa eläneensä keinotekoisessa kuplassa. 

Tiputtamalla palan taivasta jalkojemme juureen taiteili-
ja kehottaakin jokaista meistä puhkaisemaan hengitysreiän 
kuplaansa ja kurottamaan kohti todellisuutta. Kesällä 2021 
No Heaven Up In The Sky -teoksen suurempi versio nähdään 
Helsinki Biennaalissa nimellä Ei taivasta rajana. Biennaalin 
jälkeen veistokselle on varattu pysyvä paikka Helsingin Jät-
käsaaren Hyväntoivonpuistossa.

Omenaa esittävä Bite on fyysisesti No Heaven Up In The Sky 
-teosta pienempi, mutta käsitteellisesti se on taiteilijan mielestä 
isompi. Täydellisenä kiiltävän dioriittiomenan voi ymmärtää 
koko maailmaksi ja tummemmasta taivaansineen haalistuva 
ruiskumaalattu pinta on kuin heijastus taivaasta. Joku on kui-
tenkin haukannut palasen maailmastamme ja paljastanut pla-
neetan kivisen sisuksen. Könönen valitsee mielellään aiheek-
seen asioita, joilla on vahva symboliarvo. Alun perin omena 
ajautui Könösen teoksiin sisustuslehtien kuvista, mutta sen pyö-
reä muoto on vanha maailmankaikkeuden, menestyksen ja 
kuolemattomuuden vertauskuva. Punaposkisen hedelmän on 
uskottu olevan syypää niin paratiisin hajoamiseen kuin paino-
voiman keksimiseen.

For visual artist Laura Könönen, shopping often means mark-
ing stones with a spray paint in a quarry, from where the 
boulders continue their journey towards the artist’s studio. 
For Könönen, stone is superior to others as a material. Stones 
have been here before us and stones will be the last thing 
left when we are gone. Gradually, even the stone sculpture‘s 
painted finish will  fade and the surface will crumble, returning 
to its original state. In the artist’s own words, “There is only in-
finity and emptiness, love and death”. The interest in astrono-
my can be seen in the art of Könönen, who has also dreamed 
of becoming an astronaut. One of her dreams is to send a 
work of art into the middle of emptiness by sending it flying 
into space out of Earth’s orbit. Könönen carves among other 
things marble and spectrolite, but black diorite is the absolute 
number one stone type for her.

Könönen is inspired by existence and, on the other hand, its 
end as part of natural evolution. Her strongly symbolic works 
often marvel at universal emotions such as experiencing out-
siderness and loneliness. The artist is interested in the sciences, 
but the ideas or names of the works can also come from mu-
sic or films. No Heaven Up In The Sky is inspired by the final 
scene of the film The Truman Show (1998), in which the pro-
tagonist of the film hits the cover of the sky and realizes that 
he has been living in an artificial bubble.

By dropping a piece of heaven at our feet, the artist urges 
everyone to puncture a breathing hole into their own bubble 
and reach out towards reality. A larger version of the work 
will be completed for summer 2021. A part of the work will be 
on display at the Helsinki Biennale in Vallisaari and after the 
summer it will be placed in its entirety in the Hyväntoivonpuis-
to Park in Jätkäsaari, Helsinki, as part of the city’s public art.

The apple-depicting Bite is physically smaller than No Heav-
en Up In The Sky, but in the artist’s view it is conceptually 
bigger. The perfectly shiny diorite apple can be understood 
as the whole world, and the spray-painted surface fading 
from darker shades to azure is like a reflection from heaven. 
However, someone has bitten a piece of our world, revealing 
the rocky interior of the planet. Könönen is happy to choose 
things with a strong symbolic value as her subject. Originally, 
the apple drifted into Könönen’s works from pictures in interior 
design magazines, but its round shape is an old metaphor for 
the universe, success and immortality. The red-cheeked fruit is 
believed to be to blame for both the disintegration of paradise 
and the invention of gravity.

2012 Kuvataideakatemia, kuvanveisto, KuM | Academy of Fine Arts, Sculpture, MFA
2004 Pekka Halosen akatemia | Pekka Halonen Academy of Arts

2015 Ars Fennica -ehdokas | Ars Fennica candidate
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Antti Laitinen, Voyage, 2008.
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ANTTI LAITINEN
s. 1975 Raahe, asuu ja työskentelee Somerolla 
b. 1975 Raahe, lives and works in Somero

Antti Laitisen taidetta kuvaa yritykset toteuttaa ideoita mah-
dollisen ja mahdottoman välimaastossa. Hän työskentelee 
pääasiassa valokuvauksen, videoiden ja usein linssin edessä 
tehtyjen performanssien parissa. Äärimmäinen puurtaminen 
tuo teoksiin koomisuutta, mutta muistuttaa myös yrittämisen 
tärkeydestä ja kyvystä ajatella asiat toisin. 

It’s My Island -teoksen (2007) idea syntyi kylpyammeessa 
Berliinissä. Laitinen joutui pitkänä miehenä istumaan ammees-
sa niin, että hänen polvensa nousivat veden yläpuolelle kuin 
pienet saaret. Tämä sai taiteilijan pohtimaan kuinka pieni 
saari voi olla, että sitä voi edelleen kutsua saareksi. Seuraa-
vana kesänä Laitinen rakensi oman saarensa Perämerelle 
mökkirantaan. Taiteilija täytti satoja hiekkasäkkejä ja raahasi 
ne mereen, kunnes hänen mikrovaltionsa kohosi vedenpin-
nan yläpuolelle – ja aaltojen armoille. ’’Tietysti voisin ottaa 
kaivinkoneen, jonka avulla rakentaisin saaren, mutta onhan 
se paljon hauskempaa, jos joku tyyppi ajattelee, että perkele 
nyt otan lapion ja rakennan sen saaren itse.’’ Laitinen kuvaili 
Wihurin rahaston haastattelussa 2015.

Ajatus johti toiseen ja Laitinen alkoi miettiä miten hän voisi 
rakentaa liikuteltavan kelluvan saaren. Uusi saari syntyi sa-
massa paikassa seuraavana kesänä. ”Oikean” saaren sijaan 
Voyage (2008) edustaa mielikuvaa paratiisimaisesta saares-
ta palmuineen ja hiekkarantoineen. Saari lipuu videoteoksella 
hiljalleen horisontissa, mutta soutajan määränpää jää arvoi-
tukseksi. Voyage on matkannut Suomen lisäksi Ateenassa ja 
Lontoossa Thames-joella, jossa poliisit pysäyttivät Laitisen per-
formanssin, kun hänen saarensa läheni keskustaa ja salaisen 
palvelun MI5:n päämajaa.

Laitisen teokset sijoittuvat useimmiten luontoon tai hyödyntä-
vät luontoelementtejä, kuten vettä ja puita. Maalta kotoisin 
oleva taiteilija kertoo viihtyvänsä ulkona ja metsä tarjoaa 
hänelle materiaalin lisäksi ison työhuoneen. Videoteokses-
sa Fall and Rise (2019) pimeässä metsässä rysähtää kasaan 
nuori mänty, joka nousee narujen vetämänä takaisin pystyyn 
kuin sätkynukke. Suomea Venetsian biennaalissa 2013 edus-
tanut Laitinen on huomannut, että ulkomailla puu materiaalina 
voi herättää myös ihmetystä ja puiden kaatamista taideteok-
sen vuoksi saatetaan vieroksua. Viime aikoina Laitista ovat 
kiinnostaneet erityisesti jättömaan puut, kuten kaikkialla kas-
vavat pajut, joita ei ehkä pidetä erityisen kiinnostavina; aina-
kaan kunnes joku näkee asiat taas toisin.

Antti Laitinen’s art can be described by his attempts to imple-
ment ideas in the middle ground of the possible and the im-
possible. He works mainly with photography, videos and per-
formance art, often done in front of the lens. Extreme toiling 
brings comicality to the works, but also reminds us about the 
importance of trying and the ability to think things differently. 

The idea for It’s My Island (2007) was born in a bathtub in 
Berlin. As a tall man, Laitinen had to sit in a bathtub so that 
his knees rose above the water like small islands. This made 
the artist ponder how small an island can be, that it can still 
be called an island. The following summer, Laitinen built his 
own island on the cottage shore of the Bothnian Bay. The artist 
filled hundreds of sandbags and dragged them into the sea 
until his microstate rose above the surface of the water – and 
at the mercy of the waves. “Of course I could use an excava-
tor to build an island, but it’s a lot more fun if some guy thinks 
damn now I’ll take a shovel and go and build the island my-
self.” Laitinen described in a 2015 interview with the Wihuri 
Foundation.

A thought led to another and Laitinen began to think about 
how he could build a travelling floating island. The following 
summer a new island was born in the same location. Instead 
of a “real” island, Voyage (2008) represents the image of a 
paradise-like island with palm trees and sandy beaches. The 
island slowly glides in the horizon, but the rower’s destination 
remains a mystery. In addition to Finland, Voyage has trave-
led in Athens and London on the River Thames, where police 
stopped Laitinen’s performance as his island approached the 
city centre and the headquarters of the Security Service MI5.

Laitinen’s works are most often located in nature or they utilize 
natural elements such as water and trees. Grown up in the 
countryside, the artist says that he enjoys the outdoors and in 
addition to the material, the forest offers him a large work-
room. In the video work Fall and Rise (2019) a young pine 
tree suddenly collapses and then rises back upright like a 
marionette puppet. Laitinen, who represented Finland at the 
Venice Biennale in 2013, has noticed that abroad, wood as a 
material may also arouse wonder, and felling trees because 
of a work of art may be shunned. Recently, Laitinen has been 
particularly interested in wasteland trees, such as the very 
common willows, which may not be considered particularly 
interesting; at least not until someone sees things differently 
again.

2004 Kuvataideakatemia, tila-aikataiteet, KuM | Academy of Fine Arts, Time and Space Arts, MFA
2002 Turun taideakatemia, valokuvaus, HuK | Turku Art Academy, Photography, BA

2017 William Thuring -nimikkopalkinto | William Thuring Designated Prize
2013 Varsinais-Suomen taidepalkinto | Art Prize of Southwest Finland
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Maija Närhinen, Joki | River, 2015, kartoista irrotetut jokimerkit / skannatut kartat / mustesuihkutuloste pigmenttivärein, n. 340x340 cm.
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MAIJA NÄRHINEN
s. 1967 Helsinki, asuu ja työskentelee Helsingissä 
b. 1967 Helsinki, lives and works in Helsinki

Maija Närhistä kiinnostaa havaitseminen ja visuaaliset kysy-
mykset, kuten kaksi- ja kolmiulotteisuuden rajojen hämärtä-
minen ja erilaisten asioiden yhdistäminen. Tämä näkyy myös 
Sinkassa esillä olevassa Meri-teoksessa (2011), jossa piirus-
tuksen viiva jatkuu lattialle valuvana paperinaruvyyhtenä. 
Närhinen tekee useimmiten kolmiulotteisia teoksia ja installaa-
tioita, joissa pienistä osista muodostuu isoja kokonaisuuksia.

Yksi tällainen lukemattomista pienistä paloista kasvava teos 
on Joki (2015), jonka lähtökohtana ja materiaalina toimivat 
kartat ja niissä mutkittelevat joet, jotka muistuttivat Närhistä 
pienistä aalloista. Taiteilija leikkasi jokia turistikartoista ja kart-
takirjoista viivojen muotoja mukaillen. Irti leikatut paperiset 
uomat skannattiin ja tulostettiin arkistokelpoisilla pigmenttivä-
reillä, jonka jälkeen Närhinen leikkasi joet uudestaan ja ra-
kensi suikaleista väreilevää veden pintaa muistuttavan jokien 
kollaasin. Herkkä ja kekseliäs teos valmistui Turku Biennaalin 
2015 ja voitti näyttelyn yleisöäänestyksen. 

Teoksessa yhdistyvät karttojen monet merkitykset. Kartat näyt-
tävät missä olemme ja niihin luotetaan, vaikka niiden esittämä 
kuva maailmasta on puutteellinen ja pysähtynyt. Kartat ja 
kartoitus ovat toimineet myös vaikuttamisen välineinä. Paperi-
sen kartan rajattu alue on keinotekoinen ja se eroaa kak-
siulotteisena ja pelkistettynä kokemuksestamme maisemassa. 
Närhistä kiinnostaakin, miten kuva kykenee esittämään ym-
päristöämme ja hän huomauttaa, että havaitseminen on myös 
fragmentaarista. Me rajaamme automaattisesti sitä, mihin 
keskitämme huomiomme. Ennen niin yleisiä paperisia karttoja 
näkee nykyään yhä harvemmin ja sijaintimme määrittää usein 
älylaitteen karttasovellus. Ympäristömme muutos ei kuiten-
kaan pysähdy ja sovelluksetkin täytyy päivittää.

Närhisen teokset vaativat monesti paljon käsityötä. Hänel-
le on tärkeää käyttää arkielämästä tuttuja ja usein myös jo 
aiemmin käytettyjä materiaaleja, kuten pahvilaatikoita, joille 
hän voi antaa uuden merkityksen. Kekseliäät ja yllätykselli-
set materiaalivalinnat tuovat teoksiin oman ulottuvuutensa. 
Teosten materiaalisuus on myös vastakkaista lisääntyvälle di-
gitaalisuudelle. Närhinen kokee, että taiteen tehtävä on tuoda 
esille monia puolia ja tasoja maailmasta.

Maija Närhinen is interested in perception and visual issues, 
such as blurring the boundaries between two- and three-di-
mensionality and combining different things. This can also 
be seen in the work Sea (Meri) (2011) on display at Sinkka, 
where the line of the drawing continues as a tangle of paper 
yarn running to the floor. Närhinen most often makes three-di-
mensional works and installations in which small parts form 
large entities.

One such work, growing out of countless small pieces, is River 
(Joki) (2015), whose starting point and material are maps and 
their meandering rivers that in Närhinen’s view resembled 
small waves. The artist cut out rivers from tourist maps and 
map books, following the shapes of the lines. The cut-out pa-
per pieces were scanned and printed with archival pigment 
colours, after which Närhinen cut out the rivers again and 
built a collage of rivers resembling rippling water surface. The 
sensitive and imaginative work was completed for the Turku 
Biennial 2015 and won the exhibition’s audience voting.

The work combines the many meanings of maps. Maps are 
trusted and they show us where we are, even though the 
picture of the world they present is incomplete and stagnant. 
Over time, maps and mapping have also served as tools for 
influencing. The delimited area of the paper map is artificial 
and as two-dimensional and simplified it differs from our ex-
perience in the landscape. Närhinen is interested in how an 
image is able to represent our environment and she points 
out that perception is also fragmentary. We automatically 
delimit things in which we focus our attention. General paper 
maps that were so common earlier are these days seen less 
and less, as our location is now often determined by the map 
application of a smart device. However, the change in our 
environment does not stop and the applications also need to 
be updated.

Närhinen’s works often require a lot of handwork. It is impor-
tant for her that the materials of the works are familiar from 
everyday life and she uses also previously used materials, 
such as cardboard boxes, to which she can give a new mean-
ing. Inventive and surprising material choices bring their own 
dimension to the works. The materiality of the works is also the 
opposite of increasing digitality. Närhinen feels that the task 
of art is to bring out many aspects and levels of the world.

2006–  Kuvataideakatemia, tohtoriopiskelija (KuT) | The Academy of Fine Arts, Doctoral studies 
1998 Kuvataideakatemia, KuM, kuvanveisto, maalaustaide | Academy of Fine Arts, MFA, Sculpture, Painting
1991–93 Helsingin yliopisto, teoreettinen filosofia | University of Helsinki, Theoretical philosophy
1986–89 Taidekoulu MAA | Art School MAA, Helsinki
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Kim Somervuori, Life is a huge sketch, 2020, tussi, akryyli, lyijykynä, puuväri, öljyliitu paperille, n. 340x900 cm. 
Kuva | photo Ilkka Vuorinen (rajattu | cropped).
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KIM SOMERVUORI
s. 1975 Helsinki, asuu ja työskentelee Espoossa 
b. 1975 Helsinki, lives and works in Espoo

Kim Somervuori vietti nuoruutensa skeittiparkeissa ja katukult-
tuurin parissa. Usein maalattiin ystävien kesken graffiteja ja 
kuvitettiin skeittilautoja ja t-paitoja. Melkein mistä vain löytyi 
tyhjää tilaa, jonka täyttää kuvilla. Luonnoskirjat ja valoku-
vakansiot täyttyivät omista ja ystävien töistä, joita selaillessa 
näkyvät niiden parissa vietetyt vuodet. Somervuori ei oike-
astaan koskaan ajatellut tekevänsä taidetta, vaan piirtämi-
nen ja maalaaminen oli luonteva osa skeittikulttuuria. Vasta 
vierailu kuvataiteilija Jani Hännisen näyttelyssä 2000-luvun 
alussa sai hänet oivaltamaan omankin tekemisensä taiteena. 
Kuvataideakatemiasta 2012 valmistunut Somervuori toteuttaa 
nykyään teoksiaan mm. seinämaalauksina, kollaaseina, ins-
tallaatioina ja kanvaaseina, joihin voi törmätä niin katutilassa 
kuin Kiasmassa.

Somervuoren ateljeen seinään on kirjoitettu muistiin: Life is a 
huge sketch. Sinkassa esillä oleva samanniminen teos val-
mistui keväällä 2020 Hämeenlinnaan Taidekeskus Kortteli 
2:n näyttelyyn, joka järjestettiin entisen Kauppakeskus Linnan 
tiloissa. Teos syntyi taiteilijan työhuoneella kuudelle isol-
le paperille, jotka yhdistyvät näyttelytilassa monimetriseksi 
kollaasiksi. Kuraattori Veikko Halmetoja kutsuu Somervuor-
ta materiaaliromantikoksi, joka usein sisällyttää teoksiinsa 
lukuisia erilaisia tekniikoita. Myös Life is a huge sketch on 
toteutettu sekatekniikalla, joka sisältää koko kirjon eri välinei-
tä puuväreistä akryylimaaleihin. Somervuoren mielestä on 
tärkeää, että jälki on valmiiksi vähän likainen. Toivottuun tu-
lokseen pääsee esimerkiksi lyttyyn hakatulla tussinkärjellä tai 
öljypastelliliiduilla, joissa on ”yhtä hyvä tuntu kuin ruosteisessa 
metallissa”.

Somervuori piirtää ja maalaa suoraan pohjalle ilman luon-
noksia. Aiheet ovat huomioita maailman tilasta sitä sen 
kummemmin moralisoimatta. Teoksissa kerrostuvat aiheet 
kirjallisuudesta, populaarikulttuurista, päiväkirjamerkinnöis-
tä ja vaikkapa maalaushetkellä kuunnellusta musiikista. Par-
haimmillaan tekoprosessi on vaivaton flow, jolloin aiheista 
muodostuu hyvä balanssi. Lempiartistit musiikin ja kuvataiteen 
puolelta päätyvät usein maalauksiin mukaan: Sinkassa esillä 
olevassa teoksessa muusikko Joose Keskitalo pitää seuraa 
mm. Picassolle. Somervuoren lempiväripalettiin kuuluva in-
digon sininen toimii teoksen punaisena lankana sitoen koko 
homman kasaan. Se saattoi hypätä mukaan Coltrainen klas-
sikkokappaleesta Blue train. Tai sitten ei, eikä sillä ole niin 
väliäkään: taiteilija haaveilee siitä, että jokainen katsoja etsii 
yhteydet teoksesta löytyvien asioiden välille oman kokemus-
maailmansa mukaisesti.

”Minusta loppujen lopuksi kaikki on turhaa, taide vähiten tur-
haa. ” - Kim

Kim Somervuori spent his youth in skateparks and being 
involved in street culture. He often painted graffiti among 
friends and added drawings to skateboards and T-shirts. 
Empty space was found almost everywhere to fill with pic-
tures. Sketchbooks and photo folders were filled with his and 
friends’ works, and leafing through these one can see the 
years spent among them. Somervuori never really thought he 
was making art, but drawing and painting was a natural part 
of skateboard culture. It was only a visit to the exhibition of 
visual artist Jani Hänninen in the early 2000s that made him 
realize that what he was doing was also art. Somervuori, who 
graduated from the Academy of Fine Arts in 2012, is now cre-
ating his works for example as murals, collages, installations 
and canvases, in which you can run into both in street space 
as well as at the Museum of Contemporary Art Kiasma.

On the wall of Somervuori’s studio is written: Life is a huge 
sketch. A work of the same name on display at the Art and 
Museum Centre Sinkka was made in the spring of 2020 for 
the exhibition of the Kortteli 2 Art Centre in Hämeenlinna, 
which was held at the premises of a former shopping centre. 
The work was created in the artist’s studio on six large pa-
pers that combine into a multimetric collage in the exhibition 
space. Curator Veikko Halmetoja calls Somervuori a material 
romantic who often incorporates numerous different tech-
niques into his works of art. Life is a huge sketch is realized 
with mixed media that includes a full spectrum of different 
tools from coloured pencils to acrylic paints. Somervuori 
thinks it is important that the impression is already a bit dirty. 
The desired result can be achieved, for example, with a beat-
en marker pen tip or oil pastels that have “as good a feel as 
rusty metal”.

Somervuori draws and paints directly on the surface without 
sketching. The subjects are remarks on the state of the world 
without moralizing it any further. In his works, subjects from 
literature, popular culture, diary entries and for example mu-
sic listened to while painting are superimposed and paral-
leled. At its best, the process is an effortless flow, resulting in 
a good balance of subjects. Favourite artists in the field of 
music and visual arts often end up in Somervuori’s paintings: 
In the work on display at Sinkka, musician Joose Keskitalo is 
accompanied by Picasso, among other things. Indigo blue, 
part of Somervuori’s favourite colour palette, ties the whole 
thing together. It may have jumped in from Coltraine’s classic 
Blue Train. Or not, and it doesn’t matter so much: the artist 
dreams of that each viewer would seek connections between 
the things found in the work according to their own world of 
experience.

“After all, I think everything is useless, art being the least use-
less. “ - Kim

2011 Kuvataideakatemia, maalaustaide, KuM | Academy of Fine Arts, Painting, MFA
2006 Vårdingeby folkhögskola, Tukholma, Ruotsi (vapaa maalauslinja) | 
 Vårdingeby Folk High School, Stockholm, Sweden (independent painting program)
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Kimmo Kaivanto, Mitalin molemmat puolet | Both Sides of the Coin, 1973, öljy kankaalle, 162x162 cm, 
Sara Hildénin säätiö / Sara Hildénin taidemuseo. Kuva | photo Sara Hildénin taidemuseo / Jussi Koivunen.
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