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Blooming Snakes 
 
 
 
Essi Kuokkanens (f. 1991) första separatutställning på Galerie Anhava visar målningar som studerar hur det 
går till att öppna sig för ett annat sätt att vara. Målningarna ifrågasätter den synliga världen och dess normer. 
Betraktaren möter blommor som svettas eller gråter och en citron som lider av sina egna reflexioner. Svett och 
tårar får i sin egenskap av sekret förmänskliga vardagliga nyttoföremål. Kuokkanens intensiva kolorit förstärker 
den visuella upplevelsen. Återkommande rött och gult ger kraft, brunt jordar. 
 
Gestalterna på målningarna är djupt koncentrerade på sina respektive sysslor. Deras blick är modfälld, 
neråtriktad. Målningen A Bad Day for a Dog Walker utstrålar brådska med sin hundägare och taxarna som 
vimlar kring hans ben och drar åt olika håll. Ingen av dem tycks veta vartåt de ska bege sig eller vad de ska 
fokusera på. Brådskan har gett hundägaren fyra armar och ben. Kuokkanens målning har kopplingar till 
futuristkonstnären Giacomo Ballas verk Dynamism of a Dog on a Leash från 1912, där Balla studerade 
rörelsekänslan via mångdubblade hund- och människoben. 
 
Ett viktigt inslag i Kuokkanens arbetssätt är att hon tecknar ner olika iakttagelser och idéer i skissblock. 
Tecknandet är en viktig del av processen, för det är först i och med teckningen som den blivande målningens 
motiv konkretiseras. Det är just bilden som alltid kommer först för Kuokkanen, och den fungerar som en kick 
som sätter i gång målningsprocessen. Förutom bilden spelar också målarfärgen en viktig roll: hur den känns 
och luktar, hur den appliceras och framför allt dess rörelse. Också olika faser i arbetsprocessen, till exempel att 
blanda färgen och det ljud som då hörs, skapar egna betydelser. Målandet och bilderna samarbetar och 
stärker varandra. Målarfärgen är det redskap som gör bilden möjlig. 
 
Ibland kan målningar stå undanställda en lång tid i väntan på att bli färdiga. Under den tiden arbetar 
Kuokkanen med andra motiv. Under processens lopp kan målningarna förändras grundligt, och de verk hon 
tar i tu med är till hjälp då hon slutför de undanställda verken; verkens teman stöder varandra. Det simultana 
arbetet med flera verk utmynnar i ett stort collage. Det består av tankegångar och associationsbanor där vi ser 
den reella och den imaginära världen tona bort och bli till ett. 
 
Essi Kuokkanen bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades 2020 som bildkonstmagister från 
Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hennes föregående separatutställningar visades på Galleria Live (2019) och 
Project Room (2018) i Helsingfors. Kuokkanens verk har också visats på grupputställningar både i Finland och 
utomlands, bland annat på Galerie Anhava (2018), Exhibition Laboratory (2018) och Musikhuset i Helsingfors 
(2016). Kuokkanens verk ingår i Kiasmas och Statens konstverkskommissions samlingar. Ifjol tilldelades hon Finska 
Konstföreningens Dukatpris. 
 
Vänligen notera att vi på grund av rådande undantagsförhållanden inte ordnar någon vernissage. Utställningen är öppen fr.o.m. 
den 4.6.2020 kl. 11. Kom ihåg avstånd och handhygien då du besöker galleriet. Om du känner några som helst 
sjukdomssymptom, vänligen stanna hemma. 
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Ordet ”uterra” är fornengelska och betyder yttre, utsida, utvärtes [outer, exterior, external], men det har också 
samma grund som verbet ”utter” [articulate either verbally or with a cry, shout or noise] eller [put into 
circulation].1 

 
Elina Vainios (f. 1981) installation Uterra behandlar tidens gång och hur den mäts. Som mätinstrument har 
Vainio använt fiktiva spöknät svävande i rymden. De svävar utan tyngdkraft för att småningom rivas sönder och 
upplösas i stycken. Spröda mycel och fonetiska tecken som Vainio med fri hand tecknat i vax på duken har 
trasslat in sig i näten, från vilka de efter att ha rest genom tiden småningom frigörs. De fonetiska ljuden ai och 
aem frigörs i atmosfären och blir självständiga. Vainio har med hjälp av fonetiska ljud dissekerat existensens 
gåta. 

 
Linnetyger med järn-, kobolt- och kromoxid hänger från taket ända ner till golvet, skimrande i gult, blått och 
grönt medan vaxteckningen skiner starkare på duken. Nätens linjer framträder ställvis klarare tack vare det 
blåa vaxet. Tygerna hänger i en konstruktion med formen av ett spegelvänt S. Två tyger bildar ett par. Utan sitt 
par skulle de inte finnas till, för de skapar mening tillsammans: jag är. 

 
I ett rop ut i evigheten utgick Vainio från texten på en litografi av Edvard Munch: ”I felt the great scream 
throughout nature.” Ropet klingar snabbt av. Luften vibrerar en stund, sedan tystnad. Via de trådlika ritade 
tecknen på tyget utforskar Vainio olika känslotillstånd, för tecknen öppnar en förbindelse till de fonetiska ljuden. 
Vilka slags känslor representerar ljuden? Hur låter desperation, hur låter hopp? 

 
Elina Vainio är bildkonstmagister från Bildkonstakademin 2013. Hon har en tidigare kandidatexamen från Chelsea 
College of Art & Design i London 2006. Under den senaste tiden har hennes verk visats bland annat på 
utställningarna Open Studios, HIAP - Helsinki International Artist Programme (2020); Senses of Sustenance, 
Seinäjoki konsthall (2020); In Various Stages of Ruins: Part I Denial, Galleria Alkovi (2020); Samlevnad, Museet för 
nutidskonst Kiasma (2019); Fictional Frictions, Gwangju Biennale (2018) och The rights of things, Artspace Ideas 
Platform (2018). Vainios verk ingår i Museet för nutidskonst Kiasmas och EMMA Esbo moderna konstmuseums 
samlingar. 

 
Vänligen notera att vi på grund av rådande undantagsförhållanden inte ordnar någon vernissage. Utställningen är öppen fr.o.m. 
den 4.6.2020 kl. 11. Kom ihåg avstånd och handhygien då du besöker galleriet. Om du känner några som helst 
sjukdomssymptom, vänligen stanna hemma. 

 
 
 
 

 
1  Online Etymology Dictionary, etymonline.com 
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