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Jani Ruscica (s. 1978) yhdistää tuotannossaan laaja-alaisesti taiteellisen ilmaisun eri muotoja: liikkuva kuva, 
kuvanveisto ja performanssi käyvät vuoropuhelua kuvan, äänen ja kielen kanssa. Ruscican moniulotteiset 
teokset valmistuvat yhteistyössä useiden eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Analyyttinen ja 
kulttuuriantropologinen ote kuvaa hänen poikkitaiteellista työskentelytapaansa. Teoksiensa kautta Ruscica käy 
keskustelua esittämisen ja merkityssuhteiden välisistä kysymyksistä. Näkyväksi tehtyjen asioiden ohella yhtä 
tärkeän merkityksen saavat katvealueet ja välitilat, jotka jäävät määrittelemättä. 
 
Näyttelyn nimiteos, episodimainen Human Flesh -lyhytelokuva tutkii miten aistikokemusta voidaan välittää 
kielen, eleiden, muotojen, äänen ja kuvien kautta. Elokuva tapahtuu valkoisessa tilassa, jossa ihmisten ja 
objektien väliset mittasuhteet hämärtyvät. Fold in and Fall Flat -teos koostuu direct manipulation -nukesta ja 3D-
animaatiosta. Teospari tutkii kehon kykyä esittää ja siirtymiä eri muotojen välillä. Kookkaassa nukessa yhdistyy 
kuvanveisto ja teatteritaide, kun taas animaatiossa toistuva nukkea muistuttava hahmo muuttuu virtuaaliseksi 
sijaiskehoksi. Näyttelyn kolmas teoskokonaisuus muodostuu puureliefeistä ja puupiirroksista, jotka esittävät 
antropomorfisia kirjaimia. Ihmishahmoja muistuttavat tyylitellyt kirjainmerkit ilmaisevat kukin tiettyä materiaalia ja 
väriä: p on platina, a on alabasteri ja r on ruoste. 
 
Human Flesh -näyttelyn teoksia yhdistää Ruscican aiemmastakin tuotannosta tunnistettavien teemojen ja 
elementtien tarkastelu: performatiivisuus, materiaalisuus ja veistoksellisuus sekä siirtymät eri ilmaisumuotojen ja 
tilojen välillä. Teoksille on ominaista humaani ja tutkiva lähestymistapa, johon sekoittuu ajoittain myös 
huumoria. Pohjimmiltaan niissä on kyse kommunikaatiosta: merkitysten ja kokemusten välittämisestä – ja sen 
haasteellisuudesta – sekä siitä miten viesti, merkki tai objekti irrotettuna tutusta yhteydestä avaa uusia 
näkökulmia ja tulkinnan mahdollisuuksia. 
 
Suomalais-italialainen Jani Ruscica on opiskellut kuvanveistoa Chelsea College of Art & Designissa Lontoossa 
ja mediataidetta Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Viime vuosina Ruscicalla on ollut yksityisnäyttelyitä 
Suomessa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, esimerkiksi CAG-galleriassa Connecticutissa, Otto Zoo -
galleriassa Milanossa, Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä ja CIRCA Projects -tilassa Newcastlessa. 
Lisäksi Ruscica on osallistunut laajasti ryhmänäyttelyihin, kuten: The Studio for Arousing Tools, M HKA, 
Antwerpen; 1st Riga International Biennial of Contemporary Art, Riika; Kehonkuva, Wäinö Aaltosen museo, 
Turku; Triple Point of Matter, Fondation Fiminco, Pariisi; ja Passengers, Salon Dahlmann, Berliini. Hänen 
teoksiaan on esitetty useilla kansainvälisillä filmifestivaaleilla. Vuonna 2018 hän sai Suomen Taideyhdistyksen 
William Thuring -pääpalkinnon. 
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