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Grupputställningen Synvinkel sammanför fyra bildkonstnärer på konstgrafikens område. Den gemensamma 
nämnaren för dem är intresset för papper och de möjligheter det erbjuder. Utställningen ger förslag till hur 
vi kan begrunda vår egen blick. Ett invant sätt att se kan förändras om det ges frihet att göra det. 
Utställningsverken är väl lämpade just för det: att ge plats åt fler synvinklar. Inka Bell, Anna Bredenberg 
och Emilia Tanner använder sig av bland annat laseretsning och serigrafi i sina verk. Maria Valkeavuolle 
bearbetar papper genom att sönderdela, tillverka och kombinera det med video och ljud. I 
utställningsverken möter vi papper i många skepnader. Skört, men samtidigt starkt och segt. Utställningen 
är kuraterad av Ulla-Maija Pitkänen. 

 
Inka Bellins (f. 1981) verk tar gallerirummet i besittning på varierande sätt. Vi får se pappersskulpturer på 
väggar och golv och som gränslinjer i knutar. Det är fråga om studier som utgår från behovet av att söka 
yta, form och färg. Orange, blått och svart skapar tillsammans med det naturfärgade papperet 
geometriska former. Metallramarna och delarna av metall framhäver papperets väsen. Tusentals 
laserskurna pappersbitar har samlats ihop genom exakt kalkylering och komposition. Två olika 
pappersstycken bildar skulpturens släta yta. I de här verken har Bell använt papper som hon airbrush- 
målat med akrylfärg. Det har gett henne möjlighet att påverka papperets nyanser och göra sina palett 
mångsidigare. 

 
Inka Bell utexaminerades 2021 som konstmagister från Konstuniversitetets Bildkonstakademi, avdelningen 
för konstgrafik. Hennes verk har visats på talrika utställningar både i Finland och utomlands. Bland hennes 
senaste separatutställningar kan nämnas Borgå konsthall (2022), Ham-galleri (2020) och Galleria Sinne 
(2017). Bell kandiderade för priset Queen Sonja Print Award 2020. Hennes verk ingår i bland annat 
följande samlingar: HAM Helsingfors konstmuseum, Statens konstverkskommission och the Tamarind 
Archive at the University of New Mexico Art Museum. 

 
Anna Bredenberg (f. 1991) kombinerar träsnitt, serigrafi, målad yta och laseretsning i sin konst. Hennes 
konstnärliga arbete fokuserar på det flyktiga, det obestämda och det sönderfallande. Dessa frågor dryftar 
hon dels via de material och tekniker hon använder, dels via bilddispositionen. I Bredenbergs verk står 
jordnära nyanser och effektfärger i balans med varandra. Med laseretsning gör hon en tryckplåt av trä 
med vilken hon trycker ett avdrag på ett tunntunt japanskt papper som hon fäster på duken. Ofta finns där 
redan ett tryckt rutfält som grund för de fortsatta arbetsfaserna. Det sista skiktet består av tjocka, 
tejpliknande former av akrylfärg som målats på duken. Det skarpt avgränsade strecket bryter träsnittets 
levande och mångfibriga yta. 

 
Anna Bredenberg är kandidat i konst från University of the West of England 2019 och studerar nu för 
magisterexamen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi, avdelningen för konstgrafik. Bredenbergs verk 
har visats på utställningar i Finland och Storbritannien. 

 
Emilia Tanner (f. 1990) fascineras av ljus och av att se och betrakta. De iakttagelser hon gör använder 
hon sig av i sina grafikblad. De stramt hållna verken tvingar oss att titta och se. Vi frestas att läsa 
laseretsningen som vore den text, eftersom linjen tycks röra sig i samma riktning som västerländsk skrift. 



Också Tanner själv tänker sig den maskinellt gjorda abstrakta bilden som ett slags skrift. Grafikbladen går 
i nyanser av brunt, från mörkt till solblekt, var och en ett resultat av talrika experiment. Naturens närvaro i 
verken är stark och även belysningen i galleriet bidrar till vår upplevelse. De laserbrända, mikroskopiskt 
små hålen i papperet är grafikbladets samtidigt både viktigaste och anspråkslösaste element. 

 
Emilia Tanner utexaminerades 2021 som konstmagister från Konstuniversitetets Bildkonstakademi, 
avdelningen för konstgrafik. Hennes verk har visats på utställningar både i Finland och utomlands. Under 
de senaste åren har hon medverkat i följande grupputställningar: Galleri Forum Box (2020), Jyväskylä 
konstmuseum (2019), Galleria G (2018). Hon tilldelades Finska Konstföreningens pris till en ung konstnär 
2020 och Stina Krooks stiftelses stipendium 2019 och hon kandiderade för Queen Sonja Print Award 
2020. 
 
 
Maria Valkeavuolles (f. 1985) tre utställningsverk utnyttjar papper på olika vis. Dräkten av linnepapper 
bildar tillsammans med ljudverket ett par. Iklädd dräkten utforskade Valkeavuolle de kroppsliga känningar 
den framkallade. Det frasande och prasslande ljud som kan höras bildar ett överraskande par tillsammans 
med dräkten som hänger stilla vajande i taket. Valkeavuolles reflektioner och kartläggning av de egna 
gränserna framträder också i videoverket S E O M / I W N M från 2019. Verket visas i källaren. 
Makulering av personliga dokument får också betraktaren att begrunda sin egen historia. Vad är alla de 
minnen vi bevarar och bär med oss? Som papper i lådor och som minnen djupast inne i våra sinnen. 
Vissa förflyktigas med tiden, andra består. Också Valkeavuolles verk Daglig övning / Daily Exercise, 
2019, tar ställning till frågan om att avstå respektive bevara. Verket består av texter om att befinna sig i 
sin egen kropp. För varje dag utställningen är öppen printas en ny text ut. 
 
Maria Valkeavuolle utexaminerades 2020 som bildkonstmagister från Konstuniversitetets 
Bildkonstakademi, undervisningsområdet tid- och rumskonst. Före det hade hon avlagt magisterexamen 
inom undervisningsområdet konstgrafik. Valkeavuolle har sedan 2016 deltagit i talrika grupputställningar i 
Finland och utomlands, bl.a. i Venedig, Berlin och Stockholm. Under de senaste åren har hennes verk 
visats också på Tammerfors filmfestival och filmfestivalen Kärlek & Anarki i Helsingfors. 

 

 


