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Essi Kuokkasen (s.1991) ensimmäinen yksityisnäyttely Galerie Anhavassa sisältää maalauksia, jotka 
tarkastelevat herkistymistä toisenlaiselle olemisen tavalle. Näkyvä maailma ja sen normit joutuvat 
kyseenalaistetuiksi Kuokkasen maalauksissa. Katsoja kohtaa niissä hikoilevia tai itkeviä kukkia ja sitruunan, joka 
kärsii omasta heijastuksestaan. Hiki ja kyyneleet eritteinä inhimillistävät arjen hyödykkeet. Vahva värien käyttö 
voimistaa maalausten katsomiskokemusta. Maalauksissa toistuvat punainen ja keltainen ovat voimaannuttavia 
värejä, kun taas ruskea maadoittaa. 
  
Maalausten hahmot ovat vahvasti omiin toimintoihinsa keskittyneitä. Heidän katseensa ovat alas luotuja ja 
surumielisiä. Kiireen tunnun voi aistia maalauksessa A Bad Day for a Dog Walker, jossa koiranomistajan ja 
hänen jalkoihinsa sotkeutuneiden mäyräkoirien liike on eri suuntiin sinkoilevaa. Kukaan heistä ei tiedä mihin 
suuntaan lähteä tai mihin keskittyä. Koiranomistajalle kiire on kasvattanut neljä jalkaa ja kättä. Kuokkasen 
maalaus luo yhtymäkohtia futuristitaiteilija Giacomo Ballan teokseen Dynamism of a Dog on a Leash vuodelta 
1912, jossa Balla tutki liikkeen tuntua monistettujen koiran ja ihmisen jalkojen avulla.    
  
Kuokkasen työskentelylle keskeistä on erilaisten havaintojen ja ideoiden tallentaminen luonnoskirjoihin. 
Piirtäminen on tärkeä osa prosessia, sillä vasta piirroksen myötä tulevan maalauksen aihe konkretisoituu. 
Kuokkaselle kuva tuleekin aina ensin ja se toimii tarpeellisena alkusysäyksenä maalausprosessin aloittamiselle. 
Kuvan tärkeyden ohella maalin tunnulla, hajulla, sen käsittelemisellä ja etenkin maalin liikkeellä on keskeinen 
rooli. Työskentelyn eri vaiheet kuten maalin sekoittaminen ja sen aikaansaama ääni luovat oman 
merkityksensä. Maalaaminen ja kuvat toimivat yhteistyössä ja ruokkivat toisiaan. Maali on väline, joka 
mahdollistaa kuvan synnyn.  
  
Osa maalauksista saattaa olla pitkäänkin tauolla ja odottaa valmistumistaan. Sillä välin Kuokkanen työstää 
toisia aiheita. Prosessin myötä maalausten sisällöt voivat muuttua melkoisesti ja väliin tulevat teokset auttavat 
tauolla olevien maalausten viimeistelemisessä, sillä maalausten keskinäiset teemat tukevat toisiaan. Aiheiden 
yhtäaikaisesta työstämisestä rakentuu yksi, iso kollaasi. Kollaasi on ajatuksenjuoksua, jossa katsoja kohtaa 
todellisen ja kuvitellun maailman liudentumia, jotka muodostuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. 
  
 
Essi Kuokkanen asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston 
Kuvataideakatemiasta vuonna 2020. Kuokkasen edelliset yksityisnäyttelyt olivat Galleria Livessä (2019) ja Project 
Roomissa (2018) Helsingissä. Hänen teoksiaan on ollut esillä ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, mm. 
Galerie Anhavassa (2018), Exhibition Laboratoryssa (2018) ja Helsingin Musiikkitalossa (2016). Kuokkasen teoksia 
on Kiasman ja Valtion taideteostoimikunnan kokoelmissa. Suomen Taideyhdistys myönsi hänelle Dukaattipalkinnon 
vuonna 2019. 
 
 
Kiitos: Suomen Kulttuurirahasto 
 
 
Huomioittehan että poikkeusoloista johtuen emme järjestä avajaisia. Näyttely on avoinna 4.6.2020 klo 11 alkaen. Pyydämme 
huomioimaan turvavälin ja käsihygienian galleriassa vieraillessanne. Ettehän tule tutustumaan näyttelyyn, mikäli teillä on mitään 
sairastumisen oireita.  
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Sana 'uterra' on vanhaa englantia ja tarkoittaa ulkoista, ulkopuolista [outer, exterior, external], mutta sillä on myös samat juuret 
verbin 'utter' kanssa [articulate either verbally or with a cry, shout or noise] tai [put into circulation].1 
 
 
Elina Vainion (s. 1981) tilallinen teos	Uterra	käsittelee ajan kulkua ja sen mittaamista. Mittaamisen välineenä 
Vainio on käyttänyt avaruudessa ajelehtivia fiktiivisiä aaveverkkoja. Ne leijuvat painovoimattomuudessa 
rispaantuen ja hajoten vähitellen osiin. Vainion vapaalla kädellä kankaalle piirtämät herkät rihmastot ja 
foneettiset merkit ovat takertuneet verkkoihin, joista ne ajan halki matkanneina purkautuvat hiljalleen. Äänteet 
ai ja aem vapautuvat ilmakehään, saavuttaen autonomisen asemansa. Äänteiden avulla Vainio on purkanut 
osiin olemassaolon arvoitusta.  
  
Katosta lattiaan ulottuvat pellavakankaat hohtavat raudan, koboltin ja kromin oksideista keltaisen, sinisen ja 
vihreän sävyissä, vahatun piirrosjäljen loistaessa kankaalla kirkkaimpana. Paikoitellen verkkojen viivat 
korostuvat sinisen vahan ansiosta. Kankaita kannattelee kattoon kiinnitetty akryylistä valmistettu käänteisen 
s-kirjaimen muotoinen rakenne. Kaksi kangasta ovat pari, ilman toista niitä ei olisi olemassa, sillä yhdessä 
ne muodostavat merkityksen; minä olen. 
  
Ikuisuuteen suuntautuvassa huudossa Vainion lähdemateriaalina toimi taidemaalari Edvard Munchin 
litografiavedokseen painettu teksti:	"I felt the great scream throughout nature."	Huuto vaimenee nopeasti. 
Ilma väreilee hetken huudon voimasta, jonka jälkeen hiljaisuus on läsnä. Kankaaseen piirrettyjen 
nauhamaisten merkkien avulla Vainio tutkii eri tunnetiloja, sillä merkit avaavat yhteyden äänteisiin. 
Minkälaisia tunteita äänteet edustavat? Minkälainen on epätoivon ja toivon ääni?		 
  
 
Elina Vainio on valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2013 ja suorittanut 2006 
kandidaatin tutkinnon Lontoon Chelsea College of Art & Designissa. Viime aikoina hänen teoksiaan on ollut 
esillä muun muassa näyttelyissä Open Studios, HIAP - Helsinki International Artist Programme (2020); Senses of 
Sustenance, Seinäjoen Taidehalli (2020); In Various Stages of Ruins: Part I Denial, Galleria Alkovi (2020); 
Yhteiseloa, Nykytaiteen museo Kiasma (2019); Fictional Frictions, Gwangju Biennale (2018) ja The rights of 
things, Artspace Ideas Platform (2018). Vainion teoksia on Nykytaiteen museo Kiasman ja Espoon modernin 
taiteen museo EMMAn kokoelmissa.  
 
 
Huomioittehan että poikkeusoloista johtuen emme järjestä avajaisia. Näyttely on avoinna 4.6.2020 klo 11 alkaen. Pyydämme 
huomioimaan turvavälin ja käsihygienian galleriassa vieraillessanne. Ettehän tule tutustumaan näyttelyyn, mikäli teillä on mitään 
sairastumisen oireita.  
 

 
1 Online Etymology Dictionary, etymonline.com 

Fredrikinkatu 43  
FI-00120 Helsinki  
Fredriksgatan 43  
FI-00120 Helsingfors  
Tel. +358 (0)9 669 989  
Fax +358 (0)9 634 007  
galerie@anhava.com 
www.anhava.com 
ti-pe 11-17 ti-fr 
la-su 12-16 lö-sö

galerie anhava


