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Knipsun kuraatoreiden mukaan Norjassa
vallitsee vielä varsin tiukka konseptuaalisen
taiteen perinne. Oslossa ja Bergenissä
näyttelytilan lähtökohtana on edelleen
”valkoinen kuutio”. Hilde Jørgensenin ja
Maya Øklandin tavoitteena oli haastaa
taiteen esittämiseen liittyviä konventioita
irtautumalla lavastuksellisten
toimenpiteiden avulla ”valkoisesta
kuutioista”.
Knipsun toimintafilosofia on lähtökohdiltaan
olla poikkitaiteellinen kohtauspaikka, joka
antaa taiteilijoille mahdollisuuden luovalle
vuoropuhelulle yli kansallisten rajojen.
Vaikuttikin siltä, että Knipsulla on Bergenin
taidekentässä eräänlainen ”häirikkö”
gallerian maine, joka johtuu Knipulaisten
asenteesta. Jørgensen ja Økland
suhtautuvat näyttelyjen kuratointiin varsin
intohimoisesti, tinkimättömästi ja itseään
säästelemättä, etsien epätavanomaisia
tapoja tehdä mielenkiintoisia näyttelyjä.
Maija Helasvuo, "Pikku Pieta"
puu, 2006

Pilvi Ojala "The Tabernacle I",
sekatekniikka, 201 0

Veijo Ulmanen, "Pitäisi kai kaivaa mutta mieli harhailee"
puu, rauta 201 3

Vasemmalla, Veijo Ulmasen "Rintava modernisti" 201 3. Keskellä Anneli Sipiläisen "Left over", 2006.

Näyttelykokemuksena Into the Woods oli varmasti hyvin
erikoinen bergeniläiselle taideyleisölle, sitä se olisi ollut
myös suomalaiselle näyttelyvieraalle.
Näyttelyn teeman ensitahdit tulivat kuraatoreiden
matkatessa tapaamaan taiteilijoita Hämeenlinnaan,
Riihimäelle, Hyvinkäälle ja aina Somerolle asti. Reitti
ateljeelta toiselle kulki läpi tummien metsien halki
marraskuun harmaudessa 201 2. Metsätaipaleiden
aikana molemmat Hilde ja Maya huomasivat, että puu
on suomalaiselle kuvanveistäjälle mitä luonnollisin
materiaali ja tapa, jolla he sitä käsittelivät oli heidän
mielestään varsin poikkeuksellista.

”To visit studios they drive us mile
after mile through the Finnish
woods. Materially wood is
alsoused by many of the artists
we visit, and it is a difference from
the artscene we come from that
we
wish to highlight. The Finnish
wood sculptures comes across as
imaginative and massive. From
the smallest spoon to the wildest
chimera. There are no limits in
shape, use or volume. This also
goes for the other techniques in
the exhibition such as painting,
textile and installation.”
Hilde & Maya

Näyttelyidea rakentui norjalaisen
runoilijan Tor Ulven
luontoaiheisen runon; Interlude IV,
pohjustamana.
Anssi Taulu, "Hiljainen manner"
pleksi ja valo, 201 3

Edessä Maija Helasvuo "Kimppu: Sarjasta muuttuvat kukat" , puu, 201 2.
Sisään galleriaan

Katsojan piti uskaltautua hämärään tilaan, jossa oli voimakas sammaleen tuoksu. Jo pelkästään
tilassa liikumiseen oli kiinnitettävä erityistä huomiota. Pehmeällä ja epätasaisella sammalpeitolla
kävely tuntui paikoin jopa epämielyttävältä.
Näyttelyn teoksille oli annettu hyvin niukasti valoa, vain sen verran mitä sen havaitsemiseen oli
tarvetta.
Näyttelyn tilan elementit: valo, ripustus, sammal, teokset, haju ja tilassa liikkumisen vaikeus,
tarjosivat pohdittavaa myös teosten autonomiasta. Yksittäiset teokset alistuivat mielenkiintoisella
tavalla kokonaisuuden alaisuuteen.
Kuraattoreiden saattoi
ajatella toteuttaneen
oman teoksensa, jossa,
katsojasta riippuvalla
itsenäisyyden asteella,
teokset olivat osallisia.
Kaikki tämä tapahtui
näyttelyyn
osallistuneiden
taiteilijoiden
suostumuksella ja
myötävaikutuksella.

Vasemmalla Jussi Goman maalauksia.

Näyttely oli kaksiosainen. Varsinaisesta
”metsäosasta” löytyivät
Jussi Gomanin,
Maija Helasvuon,
Antti Oikarisen,
Pilvi Ojalan,
Anneli Sipiläisen,
Anssi Taulun
ja Veijo Ulmasen teokset.
Jussi Gaman "Fried" 201 3.

Antti Oikarinen "nimetöni"
201 3, rauta ja magneetti.

Pilvi Ojala "The Tabernacle II",
sekatekniikka, 201 0

Toinen osa koostui Edwina
Goldstonen intallaatiosta " The end
does not justify the mean " Anthropology of a Collaborative
Process
Harmaaseen huoneeseen
rakennettu, Suomi-Afrikka aiheinen
teos oli erikoinen löytö keskeltä
pimeää metsää. Outoa kyllä, mutta
se tuntui istuvan kuitenkin
näyttelykokonaisuuteen.
Hankkeen kunnianhimoinen idea ja
tavoite herättävät kenties epäilyjä
onnistumisen suhteen, mutta
lavastuksen toteutus oli erittäin
huolellinen ja teokset olivat
(kuraattoreiden toimesta)
onnistuneesti valittuja, minkä
seurauksena kokonaisuus toimi
loistavasti paitsi kokemuksellisesti,
myös käsitteellisten kysymysten
herättäjänä.

Yksityiskohtia installaatiosta.

Hämeenlinnasta Bergeniin on
matkaa 1 447 km. Autolla matkaan
meni kaksi ja puoli vuorokautta.
Anssi Taulu ja Antti Oikarinen toivat
teokset Bergeniin vuokratulla
pakettiautolla ja osallistuivat
näyttelyn rakentamiseen ja
ripustukseen. Tilaan tarvittavat
muutostyö oli aloitettu jo viikkoa
aikaisemmin. Varsinaiseen teosten
ripustamiseen meni toinen viikko.
Ripustuksessa olivat myös mukana
Maija Helasvuo ja Edwina
Goldstone.
Teosten takaisin haun tekivät Lasse
Wallenius ja Matti Järvinen.
Lavastuksen suunnittelussa ja
toteutuksessa oli mukana lavastaja
Silje Sandodden Kise ja näyttelyn
valaistuksen toteutti ääneen ja
valaisuun erikoistunut Awab yhtiö.

Pakulla vuorten yli.

Näyttelyssä kävi 262 vierailjaa,
mikä oli Knipsulaisten mielestä
erittäin hyvä kävijämäärä.
Into the Woods on jatkoa
yhteistyölle, jonka ensimmäinen
osa oli Jørgensenin ja Øklandin
kuratoima norjalaisten taiteilijoiden
näyttely “The end will show what
tomorrow brings” syksyllä 201 2
GalleriaKONEessa
Hämeenlinnassa.
Yhteistyön juuret löytyvät
Tukholmasta Supermarkettaidemessuilta 2011 , jossa
molemmilla oli omat osastonsa.
näyttelyä oli tukemassa:
Norjan taidetoimikunta, Bergenin
kaupunki, Frame Visual Art Finland,
Taiteen Edistämiskeskus ja Ars
Häme - GalleriaKONE

Maya, Hilde ja Antti näyttelyn rakennus töissä.

