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Ryhmänäyttely Light Departures tuo yhteen teoksia kolmelta taiteilijalta, joiden teoskokonaisuuksia yhdistää ajatus 
taiteelliseen työskentelyyn sisältyvästä orgaanisesta variaatiosta, hienovaraisista siirtymistä ja irtiotoista.  
 
Siirtymät näyttäytyvät näyttelyn teosten kohdalla eri tavoin: kyse voi olla konkreettisista, fyysisten olosuhteiden – 
kuten kesänviettopaikan tai materiaalivalinnan – avaamista muutoksista työskentelyyn ja teosten ominaisuuksiin, 
muodon hienosäädöstä siirryttäessä mittakaavasta toiseen, tai käsitteellisemmällä tasolla toimijuuden siirrosta ja 
dialogisesta pohdinnasta.  
 
Teokset muodostavat galleriatilaan sarjallisia kokonaisuuksia, joiden sisällä arkki arkilta, kuvaruudusta toiseen 
silmikoituu katsojalle seurattavia jälkiä ja polkuja. Toiston kautta hienovaraisetkin vivahteet nousevat pintaan, 
muodostavat uusia ketjuja ja kerroksia ja kohottavat vapaina soljuvien muotojen ja liikeratojen johdattamina 
kevyesti lentoon. 
 
 
Islantilaisen taiteilija Hreinn Friðfinnssonin vuonna 2014 valmistunut viiden videoteoksen kokonaisuus ”A portrait 
of a Sculptor as a Sculpture” on syntynyt yhteistyössä taiteilijan pitkäaikaisen ystävän kuvanveistäjä Kristinn E. 
Hrafnssonin kanssa.  Videoteoksen jokaisessa itsenäisessä osassa Hrafnsson tekee erilaisia yksinkertaisia asioita 
Reykjavikissa: luistelee meren jäällä, virkkaa myssyä keinutuolissa, keinuu hiljaisessa leikkipuistossa, hyppii 
trampoliinilla takapihalla tai pyörittää hula-hula-vannetta meren rannalla.  Katsoja kohtaa jonkinlaisen elävän 
patsaan, (ihmisen), joka yksinkertaisen liikkeen ja asetelmallisen kuvan kautta muodostaa käsitteellisesti rikkaan 
vastaparin kuvanveistoon perinteisesti yhdistetyn monumentaalisuuden kanssa.  Pyörivä liike toistuu teoksissa niin 
luistelijan jään pintaan jättämässä muodossa kuin keinun liikeradassa tai virkkaajan langan silmukoissa. 
Teosnimiin nostetut fysikaalisten luonnonilmiöiden kaavat kiihtyvyydestä, painovoimasta ja pyörimismäärästä 
kytkevät teokset kevein, varmoin ottein myös meitä ympäröivään fyysisen todellisuuteen.  
 
Hreinn Friðfinnsson (s. 1943) on tunnettu lyyrisen käsitetaiteen keskeisenä tekijänä, jonka työskentelylle on ominaista 
monipuoliset ilmaisumuodot, kirkas ajattelu, huumori ja yksinkertainen esitystapa. Friðfinnsson kuului islantilaisen SÚM 
taiteilijakollektiivin perustajiin 1960-luvulla, jolla on ollut ratkaiseva vaikutus avant-garden syntyyn islantilaisessa 
taiteessa. Hreinn Friðfinnsson elää ja työskentelee Amsterdamissa. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyt mm. Serpentine 
Galleryssä Lontoossa (2007), Malmön taidehallissa (2008), Centre d’Art Contemporain Genevessä (2018), MOAD 
– Museum of Art and Designissa Miamissa (2021) ja KW Institute for Contemporary Artissa Berliinissä (2019-20).  
 
 
Heli Hiltusen teokset leikittelevät, ilakoivat ja vähän hulluttelevatkin. Paperipohjaisissa teoksissa on työstetty 
energisoivia värejä kuten oranssia, punaista ja keltaista. Muodot ovat pehmeitä ja kumpuilevia. Teokset ovat 
osa maalla piirrettyä monilukuista paperiteosten sarjaa, jonka Hiltunen aloitti vuonna 2017. Tekniikaksi valikoitui 
öljytikut ja piirtäminen, sillä niiden maalle kuljettaminen on ollut vaivatonta. Saman pöydän ääressä ja samassa 
tilassa Hiltunen on antanut kätensä ilmaista itseään kenties vähän vapaammin kuin mitä työhuoneella. 
Työskentelyn ohessa, Hiltunen on käynyt tekemässä maatöitä, kitkenyt rikkaruohoja, tehnyt kesän 
välttämättömyyksiä ja palannut sitten takaisin arkkien pariin. Tämän kiertokulun myötä on syntynyt katseen ja 



mielen tarkentamia ajatuksia, jotka nyt näemme näiden paperitöiden muodossa. Seinälle hiilellä piirretty runsas 
muoto luo pohjan piirrosten esittämiselle.  
 

Heli Hiltunen (s. 1960) valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 1990 ja on siitä lähtien pitänyt yksityisnäyttelyitä ja 
osallistunut yhteisnäyttelyihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Viimeisimmät Hiltusen yksityisnäyttely olivat Galerie 
Anhavassa ja Heinolan taidemuseossa vuonna 2020. Hänen teoksiaan on lukuisissa suomalaisissa ja pohjoismaisissa 
kokoelmissa mm. Kiasmassa, HAMissa, Saastamoisen ja Wihurin säätiöiden kokoelmissa, Niemistö-kokoelmassa sekä 
Sara Hildénin taidemuseossa. Heli Hiltunen on saanut Ars Fennica -palkinnon vuonna 2001. 
 
 
Maija Luutosen maalauksissa tilalliset ja keholliset aistihavainnot aaltoilevat ja väreilevät ulos paperin 
kaksiulotteisesta pinnasta. Esillä on sekä uusia teoksia, että sarja pienempiä, piirrosmaisen välittömästi syntyneitä 
maalauksia viime vuosilta. Maalausten lähtökohta on usein aistituntemuksessa: miltä vaatteen saumat tuntuvat 
ihoa vasten tai katsahduksessa ylikasvaneen otsatukan tarjoaman suojan takaa. Teokset toimivat sysäyksinä avata 
aisteja ja kerrostavat merkityksiä suhteessa toisiinsa, ympäröivään tilaan ja erityisesti suhteessa katsojaan. Ne 
kyseenalaistavat joitain katsomiseen liittyviä itsestäänselvyyksiä: mikä siitä mitä näemme on osa maalausta, ja 
mikä osa meitä?  
 
Luutosen työskentelyprosessi on monivaiheinen, ja lopullisen teoksen viimeistelty muoto ja minimalistinen 
maalausjälki syntyy kokeillen, karsien ja olennaista kiteyttäen. Paperi ja sen ominaispiirteet – keveys, pinnan 
sileys ja vaivattomuus – ovat olleet taiteilijan työskentelyn ytimessä pitkään. Tuttujen metodiensa rinnalla Luutonen 
kuitenkin jatkuvasti ”kaivaa tunnelia” tuntemattomaan oman polkunsa vierestä, koettaa haastaa ratkaisujaan ja 
tehdä toisin: viime aikoina hän on paperin rinnalle valinnut työstettäväkseen aika ajoin myös kangaspohjan.   
 
Maija Luutonen (s. 1978) on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2006. Viime vuosina hänen 
yksityisnäyttelyitään ovat järjestäneet mm SIC (2021); Sinne (2021); Kunsthaus Pasquart, Biel (2019); Titanik 
(2018); Nykytaiteen museo Kiasma (Commission by Kordelin, 2018) ja Nykytaiteen keskus kim?, Riika (2017), ja 
ryhmänäyttelyitä mm Helsingin taidemuseo HAM (2022–2023); Vermilion Sands, Kööpenhamina (2022); Rauma 
Triennale (2019); SIC (2018) ja Vilnan Nykytaiteen keskus CAC (2016). Luutosen teoksia on mm. Kiasman, 
HAMin, Wihurin, Saastamoisen säätiön ja Lars Swanljungin kokoelmissa. 
 


