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Karoliina Hellbergin ja Loji Höskuldssonin yhteisnäyttely Toast tutkii yöaikaa, henkilön hetkellisesti taakseen 
jättämiä tiloja, kesän keveyttä ja arjen estetiikkaa. Taiteilijat tutustuivat toisiinsa Islannissa, kun Hellberg vietti 
siellä residenssijakson vuonna 2020 ja kutsui Höskuldssonin mukaan nyt nähtävään näyttelyyn. Näyttelyä 
edeltävän ajan he ovat olleet toistensa kanssa dialogissa, vaikka esitettävät teokset he ovat työstäneet 
itsenäisesti. Taiteilijat kertoivat vierailleensa toistensa teoksissa ajatuksen tasolla, keskusteluissaan ja 
kuvitelmissa.  
 
Karoliina Hellbergin maalausten ja paperitöiden ajallinen jakso sijoittuu yöaikaan. Sen tiedostaminen virittää 
katsomisen eri taajuudelle, sillä yöllä on hiljaisempaa ja jokin vaaran tunne on myös läsnä. Yö on aikaa, jolloin 
keho ja mieli valpastuvat ja alkavat vaeltaa. Hellbergin interiöörit ovat tyhjiä, hetkellisesti taakse jätettyjä, mutta 
ei unohdettuja, sillä maalaukset huokuvat välittämisen tunnetta. Henkilö, jota kuvissa ei esitetä, on monella 
tavoin kiinnittynyt kasveihinsa, astioihinsa ja näkymiinsä. Hellbergin teokset eivät käsittele kaipausta 
menneeseen, vaan ne ovat kiinnostuneita tulevasta.  
 
Näyttelyn teoksia maalatessaan Hellberg kiinnostui 1500-luvun filosofin Giulio Camillon luomasta 
muistijärjestelmästä. Työskennellessään Hellberg kuvailee availevansa omia muistilaatikoitaan, tavoittaa jotain 
ehkä unohtamaansa ja poimii muististaan esiin itselleen tärkeitä esineitä. Osa päätyy teosten aiheiksi, toiset 
aiheista ovat täysin kuvitteellisia. 
 
Hellberg muistelee maalatessaan myös aiempia teoksiaan. Niiden yksityiskohdat saattavat toistua uudemmissa 
teoksissa, muodostaen yhdessä uusia kuvia. Toisaalta mikään ei ole sattumanvaraista vaan taustalla vaikuttavat 
tarkat huomiot ja niistä tehtyjen pohdintojen tulos. Tuolille jätetty avonainen kirja on maalattu tietoisena siitä 
minkälaisen tunnelman se jättää taakseen. Kaapiston takaseinä on täynnä simpukoita. Virtaava vesi kuljettaa 
mukanaan ostereita. Emme enää tiedä olemmeko sisä- vai ulkotilassa. 

Islantilaisen taiteilijan Loji Höskuldssonin teoksissa on meille tuttuja arjen esineitä ja pakkauksia. Käsin kirjottujen 
kukkien varret taipuilevat ja kaartuvat eri suuntiin, yksityiskohdat on vangittu kankaalle runsain ja herkullisin 
väriyhdistelmin. Kesä säilyy pitkäikäisenä Höskuldssonin teoksissa. 

Kukat on kirjottu rouhealle juuttikankaalle karhealla villalangalla runsaina kimppuina, toisaalla yksittäinen oksa 
puskee itsensä liikenteen oranssin varoitustolpan rei’ästä ulos. Asetelmallisuudessa on kaikuja japanilaiseen 
kukka-asetelmaan ikebanaan. 

Teosta Melancholy Thistles in an Old salmiakki Box  katsoessa suussa maistuu salmiakin suolaisuus ja sormissa 
väreilee tunne siitä, miten yrittää haparoida salmiakkeja rasiasta suuhun. Höskuldssonin teoksissa ei ole 
pelkästään kyse siitä miltä asiat näyttävät vaan myös siitä miltä ne maistuvat ja tuntuvat. Humoristiset teokset 
leikittelevät stereotypioilla. 

Teosten motiivit valikoituvat näyttelypaikkojen maiden mukaan. Siitä syystä tekstiileistä tulee pienimuotoisia 
maiden tai kansojen muotokuvia. Tosin villikukkien alkuperä säilyy Islannissa, sillä Höskuldsson on viehättynyt 
maansa kasviston pienestä koosta ja hauraudesta. Nyt esitettävien teosten kirjotut aiheet ovat taskuissa kulkevia 
karkkirasioita, kaupan muovipusseja tai kodin esineistöä kuten Arabian muumimukeja ja Iittalan Aalto-



maljakoita. Höskuldssonilla on herkkyyttä pienille yksityiskohdille: Aalto-maljakon pintaan on pienin pistoin 
kirjottu punapohjainen i-tarra. 

Teosten signeeraustavasta nousee esiin muistoja 1980-luvulta. Pistojen käyttötapa muistuttaa tietokoneen 
ruudulle hitaasti kirjoittuvasta tietokoneen koodista. Tämä hitaus on oleellinen osa teoksia, jotka rakentuvat pisto 
pistolta rauhallisen järjestelmällisesti. Kirjonnallaan Höskuldsson ikään kuin pikselöi kankaan ruudukkoa ja 
täydentää sen pintaa omalla ainutlaatuisella merkistöllään. 

–Ulla-Maija Pitkänen 

 

Karoliina Hellberg (s. 1987) valmistui kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2015. Hän on 
pitänyt yksityisnäyttelyitä muun muassa Galleri Kantissa Kööpenhaminassa (2022), Didrichsenin taidemuseossa 
Helsingissä (2019), Galerie Anhavassa Helsingissä (2019), Suomen Pietarin instituutissa (2017) ja HAM 
galleriassa Helsingissä (2016). Viime vuosina Hellbergin teoksia on ollut esillä lisäksi muun muassa ENTER 
2022- ja CHART 2018 -taidemessuilla Kööpenhaminassa, Amos Rexissä Helsingissä (2021), Ásmundarsalur-
galleriassa Reykjavikissä (2020), Kuopion taidemuseossa (2018), Suomen Tukholman instituutissa (2017) sekä 
Pro Artibuksen Galleri Elverketissä Tammisaaressa (2016–2017). Vuonna 2018 Hellbergille myönnettiin 
Didrichsenin taidemuseon Pro Arte -tunnustus. Hänen teoksiaan on hankittu muun muassa Saastamoisen säätiön, 
Päivi ja Paavo Lipposen rahaston ja Helsingin taidemuseon HAMin taidekokoelmiin sekä yksityiskokoelmiin 
muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Englannissa, Belgiassa, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.  
 
Kiitokset: Taike ja Ólöf Rut Stefánsdóttir 
 
 
 
Loji Höskuldsson (s. 1987) on islantilainen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Reykjavikissa. Vuonna 2010 
Islannin taideakatemiasta valmistuneen Höskuldssonin yksityisnäyttelyitä ovat viime aikoina pitäneet muun 
muassa galleriat Safnasafnið, Akureyri (2021) sekä Ásmundarsalur, Reykjavík (2019) ja Hverfisgallerí Reykjavík 
(2019). Vuonna 2022 Höskuldsson osallistui ryhmänäyttelyihin Kööpenhaminan V1-galleriassa. Vuonna 2021 
hän toteutti projektin nimeltä The Aftermath of a Garden Party yhteistyössä Hay for Chart -taidemessujen kanssa. 
Samana vuonna Höskuldsson julkaisi kirjan, joka perustuu hänen tekemäänsä dokumentointiin islantilaisen 
arkkitehti Sigvaldur Thordarsonin töistä. Loji Höskuldsson on myös muusikko, esiintyjä ja kirjailija. Hän on 
esiintynyt islantilaisyhtyeiden kanssa lukuisilla musiikkifestivaaleilla Islannissa sekä ulkomailla ja kirjoittanut kaksi 
kuunnelmaa, jotka lähetettiin suorana lähetyksenä Reykjavikin taidemuseosta vuonna 2010 ja Islannin 
yleisradiossa (RÚV) vuonna 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


