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Ryhmänäyttely Katseen kulma kokoaa yhteen neljä taidegrafiikan kentällä toimivaa kuvataiteilijaa, joita 
yhdistää kiinnostus paperin antamiin materiaalisiin mahdollisuuksiin. Näyttely tekee ehdotuksia oman katseen 
pohtimiseen. Totuttu katsomisen tapa saattaa muuttua, jos sille antaa vapautta. Nyt nähtävät teokset 
ohjaavatkin tähän: katsomisen kulman moninaistamiseen. Inka Bell, Anna Bredenberg ja Emilia Tanner 
käyttävät teoksissaan muun muassa laseretsausta ja serigrafiaa. Maria Valkeavuolle käsittelee paperia sitä 
hajottamalla, valmistamalla ja yhdistämällä sen videoon ja ääneen. Paperi taipuu näyttelyn teoksissa moneksi. 
Hauraaksi, mutta samanaikaisesti vahvaksi ja sitkeäksi. Näyttelyn on kuratoinut Ulla-Maija Pitkänen. 
 
 
Inka Bellin (s. 1981) teokset ottavat galleriatilan eri tavoin haltuunsa. Paperista tehdyt veistokset asettuvat 
seinille, lattialle ja rajaamaan seinän kulmakohtia. Teokset ovat tutkielmia, jotka lähtevät liikkeelle pinnan, värin 
ja muodon etsimisen tarpeesta. Oranssi, sininen, musta ja niiden ohella käytetty luonnonvärinen paperi luovat 
yhdessä geometrisia muotoja. Metalliset kehykset ja osat tukevat paperin olemusta. Laserleikatut tuhannet 
paperinpalat on koottu yhteen täsmällisellä laskennalla ja sommittelulla. Kaksi erilaista paperinkappaletta 
muodostavat veistoksen sileän pinnan. Bell on nyt nähtävissä teoksissaan käyttänyt akryylillä 
ruiskumaalaamaansa paperia, haluten näin itse vaikuttaa käyttämiinsä paperin sävyihin ja luoden siten 
paletistaan yhä moninaisemman.  
 
Inka Bell on valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataidekatemiasta taidegrafiikan osastolta vuonna 
2021. Bellin teoksia on ollut esillä useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa näyttelyissä. Viimeaikaisia 
yksityisnäyttelyitä ovat mm. Porvoon taidehalli (2022), HAM-galleria (2020) ja Galleria Sinne (2017). Hän oli 
ehdokkaana Queen Sonja Print Award -palkinnon saajaksi 2020. Hänen teoksiaan on seuraavissa 
kokoelmissa, mm. HAM Helsingin taidemuseon, Valtion taideteostoimikunnan ja the Tamarind Archive at the 
University of New Mexico Art Museum. 
 
 
Anna Bredenberg (s. 1991) yhdistää teoksissaan puupiirrosta, serigrafiaa, maalattua pintaa ja laseretsausta. 
Bredenbergin työskentelyn keskiössä on häilyvyyden, epämääräisyyden ja hajoamisen tarkastelu. Hän pohtii 
näitä kysymyksiä materiaalien, käyttämiensä tekniikoiden ja kuvan rakenteen kautta. Maanläheiset sävyt ja 
tehostevärit soljuvat tasapainossa Bredenbergin teoksissa. Laseretsaamalla Bredenberg valmistaa puusta 
painolaatan, jolla hän painaa vedoksen henkäyksen ohuelle japaninpaperille ja kiinnittää sen kankaalle. Usein 
kankaalle on tätä ennen painettu ruudukkoa, se antaa pohjan muille teoksen työstämisen vaiheille. Teosten 
viimeisen kerroksen luovat paksut ja teippimäiset muodot, jotka on maalattu kankaalle akryylillä. Tarkkarajainen 
viiva rikkoo puupiirroksen elävää ja monisyistä pintaa.  
 
Anna Bredenberg on valmistunut taiteen kandidaatiksi University of the West of England yliopistosta vuonna 
2019 ja suorittaa maisterin tutkintoaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan osastolla. 
Bredenbergin teoksia on ollut esillä näyttelyissä Suomessa ja Britanniassa. 
 
 
Emilia Tanner (s. 1990) on kiinnostunut valosta ja katsomisesta. Havaintojaan hän hyödyntää paperille tehdyissä 
vedoksissaan. Niukat vedokset pakottavat katsomaan ja näkemään. Katsoja saattaa pystyä lukemaan 
laseretsauksen tekemää jälkeä tekstin tapaan, sillä laserin polttama viiva etenee samansuuntaisesti kuin 
länsimainen kirjoitus. Tanner ajatteleekin, että abstrakti koneen tekemä kuva on ikään kuin kirjoitusta. Vedoksissa 



vuorottelevat ruskean sävyt. Eri sävyt syntyvät lukuisien kokeilujen tuloksena. Ne kulkevat tuhkan tummasta 
vaaleaan auringossa haalistuneeseen ruskeaan. Luonto on vahvasti läsnä teoksissa ja esitystilan valo vaikuttaa 
katsojan kokemukseen. Laser polttaa paperiin mikroskooppisen pieniä reikiä, jotka ovat yhtäaikaisesti vedoksen 
tärkein ja vaatimattomin elementti. 
 
Emilia Tanner on valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataidekatemiasta taidegrafiikan osastolta 
vuonna 2021. Hänen teoksiaan on esitetty kotimaisissa ja ulkomaisissa näyttelyissä. Tanner on viime vuosina 
osallistunut seuraaviin ryhmänäyttelyihin: Galleria Forum Box (2020), Jyväskylän taidemuseo (2019), ja Galleria 
G (2018). Vuonna 2020 hänet palkittiin Suomen Taideyhdistyksen myöntämällä nuoren taiteilijan palkinnolla, 
Stina Krookin säätiön stipendillä (2019) ja hän oli ehdokkaana Queen Sonja Print Award -palkinnon saajaksi 
(2020).     
 
 
Maria Valkeavuolteen (s. 1985) kolme näyttelyssä esillä olevaa teosta hyödyntävät paperia eri tavoin. 
Pellavapaperista ommeltu puku on teospari sen yhteydessä esitettävälle ääniteokselle. Valkeavuolle tutki puku 
yllään sen tuottamia kehollisia tuntemuksia. Tilassa kuultava kahina ja rahina muodostavat yllättävän ääniparin 
levollisena katosta huojuvalle puvulle. Tutkiminen ja omien rajojen tarkastelu ilmenee myös gallerian alakerrassa 
nähtävässä videoteoksessa S E O M / I W N M, 2019. Henkilökohtaisten dokumenttien tuhoaminen kääntää 
katseen myös katsojan omaan historiaan. Mitä ovat ne kaikki muistot, joita säilömme ja kannamme mukanamme? 
Papereina laatikoissa ja mielemme pohjukoissa. Osa niistä huuhtoutuu ajan myötä pois, osa jää. Luopumisen ja 
säilömisen kokemukseen ottaa kantaa myös Valkeavuolteen teos Päivittäinen harjoite / Daily Exercise, 2019. 
Teos koostuu jokaiselle näyttelyn aukiolopäivälle printatuista tulosteista, joissa pohditaan omassa kehossa 
olemista. 

Maria Valkeavuolle on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, Tila- ja 
aikataiteiden opetusalueelta 2020. Tätä ennen Valkeavuolle suoritti kuvataiteen kandidaatin tutkinnon 
Kuvataideakatemian Taidegrafiikan opetusalueella. Valkeavuolle on vuodesta 2016 lähtien osallistunut useisiin 
ryhmänäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla mm. Venetsiassa, Berliinissä ja Tukholmassa. Viime vuosina hänen 
teoksiaan on esitetty myös Tampere Film Festivaalilla sekä Rakkautta & Anarkiaa elokuvafestivaalilla. 

 
 
 
 


