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Niina Tervos (f. 1983) verk förenar varierande former av omtanke, upplevelse och analys. Arbetsprocessen inbegriper 
olika slags händelser och osynlig kommunikation. Tervo har preparerat gallerilokalen genom att röra sig i rummet och hon 
har tillrett mat åt en annan person. Hennes intuitiva sätt att handskas med materialen är samtidigt en form av kommunikation. 
I utställningsverken dryftar hon hur deras innehåll påverkas av all den materia som under livets lopp samlats i kroppen och 
psyket. 
 
Tervo är nyfiken på den information som tiden anhopat i rummet: hur tidigare händelser och situationer finns kvar som en 
del av allt det ögat inte ser, vad gallerigästerna upplever med sina sinnen då de träder in och hur de börjar kommunicera 
med rummet. De rum där konst visas är nästan alltid nakna, där finns inga spår kvar av tidigare utställningar, rummen är 
avskalade och redo för ett nytt sätt att visa konst. Det ville Tervo förändra med en liten performance där hennes egna och 
gallerigästernas spår blandas med varandra så att frågan om vem som lämnat dem förflyktigas. 

 
På samma sätt som hon studerar sitt eget beteende då hon rör sig i rummet är hon intresserad av besökarnas upplevelser 
och känningar. Galleriets golv täcks av svart plast på vilken hon lagt genomskinliga plexiglasskivor. Upplevelsen i rummet 
uppstår av att skivorna, som har ett lager av olja och organiska material under sig, rör på sig då man går på dem. 
Därmed uppstår nya händelser som Tervo inte längre har kontroll över. 
 
Också glasskulpturerna har uppstått utan någon exakt plan. Skulpturerna av blåst genomskinligt glas för tankarna till 
organismer knappt synliga för det mänskliga ögat. Skulpturerna står på golvet, direkt ovanför marken. Tervo gjorde först 
skulpturer av lera som hon gjorde gipsformar av. Glasmassan blåstes in i gipsformarna som sedan sprack. Därefter stack 
hon med kvistar i den heta glasmassan, varvid nya överraskande former uppstod. Tervos glasskulpturer uppstod således i 
nuet då hon lyhört lyssnade till sina egna behov, och de bär nu inom sig allt som viskats i dem. Efter viskningarna 
förseglades deras munnar med naturmaterial. 
 
Ordlös kommunikation representerar också Niina Tervos och poeten Milka Luhtaniemis (f. 1992) gemensamma verk som 
även inbegriper mat. Tervo rostade en aubergine och gröpte ur dess mjuka innanmäte av vilket hon tillredde baba 
ganoush, en röra som hon bjöd åt Luhtaniemi. Påverkad av denna gest av omtänksamhet skrev Luhtaniemi en text som kan 
höras i rummet. Texten skildrar de olika stegen i tillredningen utgående från teman kring materiens kretslopp och 
metamorfos. Tervo gjorde en skulptur av auberginens torkade skal. Konstnärerna studerade var för sig den information 
som baba ganoush-röran förmedlar – vad själva tillredningen tillför röran och vad Luhtaniemi tar emot av det. Verket 
handlar om delning av tankar och om att tänka i nya banor, och det öppnar därmed en ny stig för berättandet. 
 
Niina Tervo utexaminerades från Bildkonstakademin 2018 och har en kandidatexamen i biologi 2010. Under de fem 
senaste åren har hon deltagit i utställningar på Galerie Im Körnerpark i Berlin, Museet för nutidskonst Kiasma, Helsingfors 
konstmuseum HAM och Wäinö Aaltonens museum i Åbo. Hon har också haft en separatutställning på HAM. Hon har 
nyligen avslutat en ettårig residensvistelse på Jan Van Eyck Academie in Maastricht, där hon deltog i residensets Open 
Studios två gånger och tillsammans med Youngeun Sohn gjorde en utställning inom serien Environmental Identities. Hennes 
verk ingår i många samlingar, däribland Kiasma och HAM. Hon medverkar också i det konstnärsdrivna galleriet SIC i 
Helsingfors. 
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