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Niina Tervon (s. 1983) teoksissa yhdistyvät erilaiset välittämisen, kokemisen ja tutkimisen muodot. Teosten työstämisen 
prosesseihin liittyy tapahtumia ja näkymätöntä kommunikaatiota. Tervo on muokannut näyttelytilaa oman liikkumisensa 
avulla ja antanut valmistamansa ruoan toiselle syötäväksi. Intuitiiviset teot materiaalien kanssa ovat samanaikaisesti 
kommunikaatiota. Hän pohtii nyt nähtävissä teoksissaan miten eletyn elämän aikana kehoon ja mieleen varastoitunut 
materia vaikuttaa teosten sisältöön. 
 
Tervoa kiinnostaa ajan kerryttämä informaatio tilassa: se miten aiemmat tapahtumat ja tilanteet ovat jääneet osaksi 
näkymätöntä. Mitä katsojat aistivat tilaan tullessaan ja miten he alkavat kommunikoimaan tilan kanssa. Tilat, joissa taidetta 
esitetään ovat lähes poikkeuksetta paljaita, niissä ei näe enää jälkiä edellisistä näyttelyistä, tilat ovat riisuttuja ja valmiita 
ottamaan vastaan uuden esittämisen muodon. Tähän Tervo halusi vaikuttaa omalla tilassa käyttäytymisellään ja toteutti 
performatiivisen hetken. Hänen ja näyttelyssä kävijän jäljet sekoittuvat toisiinsa, jonka jälkeen tekijyyden merkitys katoaa. 
 
Samoin kuin Tervo tutki omaa käyttäytymistään tilassa liikkuessaan, häntä kiinnostaa tilassa kävijöissä heränneet 
kokemukset ja tuntemukset. Tilan lattiaa peittää musta muovi. Muovien päälle on asetettu läpinäkyvät pleksilevyt. Kokemus 
tilassa syntyy, kun levyt, joiden alle on levitetty öljyä ja orgaanisia aineita, liikkuvat ihmisten askeleista. Liikkeestä syntyy 
uusia tapahtumia, joita Tervo ei enää pysty kontrolloimaan. 
 
Myös lasiveistokset ovat syntyneet ilman tarkkaan määriteltyä suunnitelmaa. Kirkkaasta lasimassasta puhalletut veistokset 
viittaavat ihmissilmälle lähes näkymättömiin eliöihin. Veistokset lepäävät lattialla, lähes kosketuksissa maahan. Tervo 
muotoili savesta veistosten muodot ja teki niistä kipsimuotit. Kipsimuottien sisälle puhallettiin lasimassa, jonka seurauksena 
kipsi halkeili lasin ympäriltä. Kuumaa lasimassaa hän tökki oksilla, josta muodostui uusia, yllättäviä muotoja. Tervo loi 
veistokset hetkessä, omaa tarvettaan herkästi kuunnellen. Ne kantavat nyt sisällään puhuttuja asioita, joita on kuiskittu 
veistosten sisään. Kuiskimisen jälkeen suuaukot sinetöitiin luonnonmateriaaleilla. 
 
Niina Tervon ja runoilija Milka Luhtaniemen (s.1992) ruoan välityksellä toteuttama teos on osa näyttelyn välittämää 
sanatonta kommunikaatiota. Tervo paahtoi munakoison ja kaivoi sen pehmeän sisuksen, josta hän valmisti baba ganoush 
-tahnan ja antoi sen Luhtaniemelle syötäväksi. Kyseisen välittämisen teon myötä, Luhtaniemi kirjoitti tekstin, joka on tilassa 
kuunneltavissa. Teksti kuvaa munakoison valmistamisen vaiheita aineen kierron ja muodonmuutoksen tematiikan kautta. 
Kuivista munakoison kuorista Tervo muotoili veistoksen. Taiteilijat tutkivat omilla tahoillaan tahnan kautta välittyvää tietoa – 
mitä tahnaan välittyy tekemisen kautta ja mitä Luhtaniemi vastaanottaa siitä. Teos käsittelee ajattelun jakamista ja sen 
viemistä uuteen suuntaan, avaten toisen polun kerronnalle. 
 
Niina Tervo on valmistunut Kuvataideakatemiasta Helsingissä vuonna 2018 ja tehnyt kandidaatintutkinnon biologiasta vuonna 
2010. Viimeisten viiden vuoden aikana hänen teoksiaan on ollut esillä seuraavissa museoissa ja gallerioissa: Galerie Im 
Körnerpark, Berliini, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, Helsingin taidemuseo, Helsinki ja Wäinö Aaltosen Museo, Turku. 
Vuonna 2018 hänellä oli yksityisnäyttely Helsingin taidemuseo HAM:in galleriassa. Vuosina 2019–2020 hän oli residenssissä 
Jan Van Eyck Akatemiassa Maastrichtissa, jossa hän osallistui kahdesti Open Studios -tapahtumaan ja piti duonäyttelyn Youngeun 
Sohn kanssa osana the Environmental Identities -sarjaa. Tervon teoksia on useissa kokoelmissa mm. Nykytaiteen museo Kiasman 
ja HAM Helsingin taidemuseon kokoelmat. Hän on taiteilijoiden ylläpitämän helsinkiläisen SIC-gallerian jäsen. 
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