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Pastel Lemon Yellow Soft Passive Aggressive on Heini Ahon (s. 1979) kolmas yksityisnäyttely Galerie Anhavassa. 
Aho yhdistää työskentelyssään monipuolisesti kuvanveiston, installaation ja liikkuvan kuvan elementtejä kiehtoviksi ja 
puhutteleviksi teoksiksi, joissa tarkkanäköiset havainnot ympäristöstä kohtaavat pohdiskelevat mietteet. Teokset 
käsittelevät muun muassa ajan moniulotteisuuteen, jännitteeseen, todellisuuden havainnointiin ja ihmisen 
käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä oivaltavasti ja herkän uteliaalla mielellä.  
 
Nyt avautuvan näyttelyn teoksia voi tarkastella Ahon ilmaisun aprikoivina tiivistyminä. Niissä on mukana muun 
muassa hidasta liikettä, savua, kiertyviä ja purkautuvia jännitteitä ja liikkuvaa kuvaa, mutta myös täysin staattisia 
teoksia. Työskentelyssään Aho käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja: hän yhdistää teoksissaan 
ennakkoluulottomasti mm. lasia, hiekkaa, akryylihartsia, puuta ja savua niiden välistä sukulaisuutta tai ”kaveruutta” 
etsien. Erilaisten ja eri luonteisten asioiden yhteen tuomista niin materiaalien, muodon kuin kielellisen ilmaisun tasolla 
voisikin pitää yhtenä Ahon työskentelyn ominaispiirteistä, minkä näyttelyn nimi Pastel Lemon Yellow Soft Passive 
Aggressive kertovasti myös ilmaisee.  
 
Corner Is a Place Where Two Sides Meet -teokseen Aho on koonnut suuren määrän erilaisia huonekaluista, 
laatikoista ja esineistä sahaamiaan kulmia, jotka hän on asetellut vieri viereen suureksi seinän peittäväksi alueeksi. 
Vieretysten asetellut kulmat voivat olla peräisin hyvinkin eri kokoisista kappaleista, mutta irtileikattuina ja yhdistettyinä 
muodostavat ne teoksessa yhtenäisen kulmikkuuksien lauman.   
 
Videoteoksessa Touching the Modern Life mustasta tilasta piirtyvät esiin kädet, jotka alkavat hitaasti muovata savella 
esiin erilaisia yksinkertaisia ihmisen elintilaan kuuluvia asioita. Pimeydestä piirtyy esiin tuttuja arkisia esineitä: ruukku, 
kirja, lautanen, pöytä ja tuoli. Videolla näkyvä märkä, pimeässä tilassa vaaleana näyttäytyvä savi tuo teokseen ja 
näyttelykokonaisuuteen mukaan herkullisen ja vahvan visuaalisen materiaalintunnun.  
 
Full Door Stop -teos muodostuu matalaksi sahatuista, seinään kiinnitetyistä ovista, jotka ovat kahden kappaleen 
välissä, liikkumattomiksi pakotettuina. Kunkin oven toisella puolella on jokin Ahon akryylihartsiin valama ihmisen 
raajan osa työntämässä ovea, ja sen vastaparina oven toisella puolella, oven ja lattian väliin, Aho on työntänyt 
värjättyyn akryylihartsiin valamansa kiilakoron. Työntämisen, vastustamisen ja jarruttamisen ajatukset tiivistyvät 
teoksessa jonkinlaiseksi vastavoimien staattiseksi asetelmaksi.   
 
Kahdelle seinälle levittäytyvä Fools Time rakentuu lukuisista seinään kiinnitetystä erikokoisista ja muotoisista 
lasiobjekteista, joiden sisällä on tummaa hiekkaa. Pehmeät lasista puhalletut orgaaniset muodot ovat jatkuvassa 
hitaassa liikkeessä akselinsa ympäri. Objektien sisällä hiekka valuu, kerääntyy ja purkautuu, muodostaen seinälle 
jatkuvasti muuttuvan tiimalasien joukon, joka on kuin pienoismalli maailmankaikkeudesta, tai mietelmä ihmisen 
hupsusta aikakäsityksestä. 
 
Heini Aho on valmistunut Turun Taideakatemiasta vuonna 2003 ja Kuvataideakatemiasta vuonna 2015. 
Viimeaikaisia näyttelyitä ovat mm. Milloin on nyt? Wäinö Aaltosen museossa (2019–2020), Pori Biennale III – 
Centennial (2018) ja Objekti 4 (2018). Hänen teoksiaan on parhaillaan esillä Turussa Aboa Vetus & Ars Nova -
museossa Juhlavuoden kutsuvieraat -näyttelyssä. Aho on valittu toteuttamaan uudet julkiset teokset Helsingin 
suomalais-venäläiseen kouluun ja Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Taiteilijan teoksia on mm. Nykytaiteen 
museo Kiasman ja Saastamoisen säätiön kokoelmissa, Valtion taidekokoelmassa sekä lukuisissa kotimaisissa ja 
kansainvälisissä yksityiskokoelmissa. Vuonna 2016 Aholle myönnettiin William Thuring -säätiön pääpalkinto. Heini 
Aho on kansainvälisen taiteilijakollektiivi Videokaffen jäsen.  
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