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Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive är Heini Ahos (f. 1979) tredje separatutställning på Galerie Anhava. 
Aho kombinerar på ett mångsidigt sätt element från bildhuggeri, installation och rörlig bild i sina fascinerande och 
tilltalande verk där skarpsynta iakttagelser av omgivningen förenas med reflekterande tankar. Verken kretsar bland 
annat kring frågor om tidsdimensionernas mångfald, spänningar, perception och mänskligt beteende – alltid 
insiktsfullt och med en känslig nyfikenhet. 
 
De verk som här visas kan studeras som begrundande förtätningar av Ahos uttryck. Där ingår bland annat långsam 
rörelse, rök, tvinnade och upplösta spänningar och rörlig bild, men också statiska verk visas på utställningen. Aho 
använder varierande material på ett mångsidigt sätt: hon kombinerar fördomsfritt bl.a. glas, sand, akrylharts, trä och 
rök i sitt sökande efter släktskap eller ”vänskap” mellan dem. Detta att föra samman ting av olika karaktär i fråga om 
såväl material och form som språkligt uttryck kunde därför ses som ett särdrag i Ahos konstnärliga skapande, något 
som också utställningens titel, Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive, är ett talande uttryck för. 
 
I verket Corner Is a Place Where Two Sides Meet har Aho samlat hörnbitar som hon sågat av från varierande 
möbler, lådor och andra föremål och sedan placerat bredvid varandra så att de bildar ett fält som täcker väggen. 
Hörnbitarna kan vara tagna från stycken av mycket varierande storlek, men lösgjorda och kombinerade på det här 
sättet bildar de en homogen skara kantigheter. 
 
I videoverket Touching the Modern Life ser vi händer som sticker fram ur ett svart rum och börjar forma enkla 
vardagliga föremål i lera. Ur mörkret träder det ena välbekanta föremålet efter det andra fram: en kruka, en bok, en 
tallrik, ett bord, en stol. Den våta leran som i videons mörker förefallerer ljus skapar en delikat och stark visuell 
materialkänsla både i verket och i hela utställningen. 
 
Verket Full Door Stop består av dörrar som sågats ner på höjden och sedan fästs på väggen mellan två stycken som 
hindrar dem från att röra sig. På ena sidan om varje dörr försöker en del av en mänsklig extremitet gjuten i akrylharts 
knuffa upp dörren, vilket på andra sidan förhindras av en kilklack – även den i färgat harts – inklämd mellan dörrens 
nedre kant och golvet. Detta att knuffa, hålla emot och bromsa komprimeras i verket till ett slags statisk konstellation 
med motsatta krafter. 
 
Verket Fools Time består av talrika glasobjekt i olika storlek och form, alla fyllda med mörk sand och spridda över 
två väggar. Det blåsta glasets organiska former är i en oavbruten långsam rörelse runt sin axel. Inuti dem rör sig 
sanden, hopar sig och töms och bildar en ständigt föränderlig samling timglas, ett slags miniatyr av världsalltet eller 
en aforism om mäniskans stolliga tidsuppfattning. 
 
Heini Aho utexaminerades från Åbo Konstakademi 2003 och från Bildkonstakademin 2015. Bland hennes senaste 
utställningar kan nämnas När är nu? på Wäinö Aaltonens museum (2019–2020), Pori Biennale III – Centennial 
(2018) och Objekti 4 (2018). För närvarande visas hennes verk på museet Aboa Vetus & Ars Novas 
jubileumsutställning för Konstnärsgillet i Åbo. Aho ska också göra nya offentliga konstverk till finsk-ryska skolan i 
Helsingfors och till Åbo universitetscentralsjukhus. Hennes verk ingår i bland annat Kiasmas och 
Saastamoinenstiftelsens samlingar, i Statens konstsamling samt i talrika inhemska och internationella privata 
samlingar. År 2016 tilldelades Aho William Thuring-stiftelsens huvudpris. Aho är medlem i det internationella 
konstnärskollektivet Videokaffe. 
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