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Anna Estarriolan näyttely Hideouts esittelee katsojalle ihmeellisen maailman, jossa omintakeinen ja rikas 
mahdollisuuksien kuvittelu yhdistyy tarkkaan ilmaisuun. Näyttelykokonaisuudessa on esillä uusia teoksia, jotka 
taiteilijan työskentelylle ominaiseen tapaan yhdistelevät lukuisia taiteen ilmaisumuotoja.  
 
Monipuolisesti liikkuvaa kuvaa, ääntä ja kuvanveistoa yhdistävissä teoksissaan Estarriola tutkii todellisuuden 
havaitsemisen rajoja, luonnontieteen ilmiöitä ja kommunikaatiota. Häntä kiehtovat, hämmentävät ja 
askarruttavat ihminen, liikkuva kuva sekä liikkuvat kehot ja objektit. Työskentelyssään taiteilija pohtii mm. mitä 
kaikkea emme tiedä, minkälaisia todellisuuksia meiltä voi olla katseelta piilossa, ja jos katsoo oikein tarkkaan, 
olisiko niistä mahdollista havaita jotain? Katse kulkee paikoin mikroskooppisen lähelle kohdettaan, siirtyen 
seuraavaksi hyvinkin kauas, tähtitaivaalle. 
 
Estarriolaa kiinnostavat resonanssin, vaimentumisen ja siirtymien kaltaiset asiat, joita hän lähestyy 
työskentelyssään intuitiivisesti ja rikkaan mielikuvituksellisen pohdinnan kautta. Teokset tarjoavat katsojalle 
askarruttavia asetelmia ja liikuttavia kohtaamisia. Pohdinta samanaikaisista sisäkkäisistä todellisuuksista ja 
kokemus toisen sisällä olemisesta on toiminut näyttelyn ajatuksellisena lähtökohtana, ja on mukana tavalla tai 
toisella kaikissa näyttelykokonaisuuden teoksissa. 
 
Teoksen Muffled lähtökohtana on taiteilijan omasta ihosta otettu näytepala, joka on suurennettu yli 
kaksituhatkertaiseksi alkuperäiseen kokoonsa nähden. Ääntä, liikkuvaa kuvaa ja veistoksen elementtejä 
yhdistävässä teoksessa Guided katsoja taas kohtaa pienen olennon, jolla on kuulokkeet päässä. Katsojalle on 
tarjolla omat kuulokkeet, ja puettuaan ne ylle, katsoja ja olento kuuntelevat yhdessä lyhyen meditatiivisen 
läsnäoloharjoituksen. 
 
Estarriolan teoksille on ominaista olentojen ja kohtaamisten riemastuttava tasavertaisuus ja teosten käsitteellisten 
ja kokemuksellisten elementtien vahva samanaikainen läsnäolo. Teoksessa Resonance suuren olennon sisälle 
kurkistaa kolme hohtaviin oranssinvärisiin suojapukuihin puettua hahmoa. Olennon suuren kaikukopan suojasta 
kuuluu ääntä, jossa on sekä harmonisia että riitasointuisia piirteitä. Ääni resonoi veistoksen rakenteen kanssa ja 
saa sen kevyesti värähtelemään. 
 
Anna Estarriola (s. 1980, Katalonia) on valmistunut taiteen maisteriksi Barcelonan yliopistosta kuvanveiston 
osastolta vuonna 2004 ja Kuvataideakatemiasta tila-aikataiteen osastolta vuonna 2009. Estarriolan teoksia on 
parhaillaan esillä Oulun taidemuseossa. Lisäksi hänen töitään nähty viime vuosina mm. OpenART Public Art 
Biennialissa Örebrossa (2019), Mäntän kuvataideviikoilla (2019), Tallinnan Kunstihoonessa (2018), EMMA 
Espoon Modernin taiteen museon kokoelmanäyttelyssä (2018), Watermans Art Centressä Lontoossa (2018), 
Galleria Sinnessä (2018), Turku Biennaalissa (2017), Norrköpingin taidemuseossa (2017), Max Estrella -
galleriassa Madridissa (2017), Porin taidemuseossa (2017) ja Nykytaiteen museo Kiasmassa (2016). Vuonna 
2015 Anna Estarriolalle myönnettiin AVEK-palkinto. Keväällä 2020 Estarriola työskentelee kuusi kuukautta 
ISCP-residenssissä New Yorkissa. 
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