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ARTARCTICA FESTIVAALI
9.-11.2.2017

artArctica-festivaali (9.–11.2.2017) on kansainvälinen ja monitaiteinen festivaali 
Helsingin sydämessä. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa esiintyjäkaartinsa niin arktisilta 
alueilta kuin muistakin maailman kolkista. Uutena ulottuvuutena festivaalin yhteydessä 
järjestetään tänä vuonna artArctica-residenssi (3.–12.2.2017). Residenssin aikana luotuja 
uusia töitä, esityksiä ja yhteistyömuotoja esitellään festivaalin aikana iltaesityksissä.

Kulturkontakt Nord, Nordisk Kulturfond, ja Helsingin Kulttuurikeskus 
rahoittavat osaltaan festivaalia.

RESIDENSSI

Osana artArctica-festivaalia olemme ensimmäistä kertaa järjestäneet taiteellisen residenssin.  
Residenssin tarkoituksena on stimuloida ja synnyttää uusia töitä, esityksiä ja 
yhteistyömuotoja, joita esitellään itse festivaalilla. Residenssiosallistujia on kymmenen ja he 
tulevat eri taustoista ja maista. He ovat festivaalia edeltävänä viikkona työskennelleet 
intensiivisesti erilaisten työpajojen ja yhteisen työtilan siivittäminä, valmistellen esityksiä sekä  
pienemmissä että isommissa ryhmissä. Residenssin aikan luotuja teoksia, esityksiä ja 
keskusteluja esitellään jokaisen festivaalin iltaesityksen yhteydessä ja näin residenssi 
nivoutuu osaksi festivaalia.

RESIDENSSIN TAITEILIJAT: SIVU 18

LIPUT

Päiväsaikaan (klo 11–18) festivaalilla voi pääsymaksutta käydä tutustumassa 
näyttelytilaan, pieniin esityksiin ja keskusteluihin. Illalla (klo 19–22) järjestetään esityksiä, 
joihin pääsee edullisella lipulla (10/5 €, Taideyliopiston opiskelijoille 0 €).

Kolmen päivän festivaalipassin voi ostaa ke 8.2. mennessä hintaan 20 € (normaalihinta 30 
€). To 9.2. eteenpäin yksittäisiin esityksiin voi ostaa lippuja joko verkkokaupastamme tai 
ovelta. Joihinkin esityksiin, kuten festivaalin avajaisiin, on ilmainen sisäänpääsy rajoitetulle 
yleisömäärälle, joten niihin tulee erikseen varata paikka. 

LIPUT: http://www.artarctica.com/liput 
FACEBOOK-TAPAHTUMA: https://www.facebook.com/events/927128587418535/
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TORSTAI 9.2.

17-18.30: KAIA AVAJAISET
VAPAA PÄÄSY — varaukset liput@artarctica.com, 50 paikkaa

Festivaalin avajaisissa juhlitaan festivaalin alkua ja kuullaan mm. tervetuliaissanat 
artArctican järjestäjätiimiltä sekä puheenvuoroja Kanadan suurlähetystöltä ja 
yhteistyökumppaneiltamme. Luvassa mahdollisesti myös residenssitaiteilijoiden 
yllätysesityksiä! Tervetuloa samalla tutustumaan myös näyttelytilaan. Arctic Mama's 
valmistaa arktisia herkkuja avajaisiin!

19-22: ILTAESITYKSET
LIPUT: €10 / 5

RESIDENSSITAITEILIJOIDEN ESITYKSIÄ
Iltaohjelman alkuun on varattu aikaa residenssin aikana luoduille ja työstetyille 
esityksille. 

DRAKEN
VENÄjÄ / ISO-BRITANNIA / VIRO / SVEITSI

Drakenin esitys kuvaa päivittäisten toimien hankaluuksia Draken Harald Hårfagre 
-laivalla, joka ylitti Pohjois-Atlantin kesällä 2016. Pienet arkiset askareet, kuten 
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pukeutuminen ja kahvin keittäminen voivat olla haastavia projekteja “primitiivisellä” 
aluksella kaukana pohjoisilla vesillä.

BIO // Draken on joukko muusikoita, maalareita ja muita seikkailijoita, jotka 
osallistuivat Pohjois-Atlantin ylittävälle matkalle kesällä 2016. Matka taittui vanhan 
viikinkien laivamallin mukaan rakennetulla Draken Harald Hårfagre -aluksella mm. 
Shetlannin, Färsaarten, Islannin, Grönlannin, Kanadan kautta USA:han.

Ryhmään kuuluu:
Kessu (Viro), “The Galley Queen”.
Christoph (Sveitsi), mekaaninen insinööri, muusikko ja äänisuunnittelija.
David (Iso-Britannia), vuoropäällikkö.  
Polina (Venäjä), taiteilija, The Draken Mackerel Clubin perustaja.

PTICA
VENÄJÄ

Venäläinen trip-hop-bändi Ptica esiintyy 
ensimmäistä kertaa Venäjän ulkopuolella! 
Murmanskista kotoisin olevan bändin kaksi 
jäsentä, Timur ja Viktor, esittävät 
progressiivisen sekoituksen rockia, folkia ja 
elektronista musiikkia artArctica-festivaalilla. 
artArctican järjestäjätiimi tapasi bändin 
ollessaan Arctic Art Forumissa Venäjän 
Arkangelissa vuoden 2016 syyskuussa. 
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PERJANTAI 10.2.

11-18: ARCTIC CAFÉ / NÄYTTELYT / INSTALLAATIOT
VAPAA PÄÄSY

Festivaalitila toimii päiväsaikaan näyttelytilana, jossa voi samalla juoda kupposen 
kahvia tai teetä. Tänä vuonna näyttelyssä on esillä Anna Filipovan ja Camille 
Mazierin valokuvia, Marja Heinosen spraymaalauksia ja mustepiirustuksia, 
Katrin & Rói Einarssonin tilainstallaatio, Johanna Hakala-Kähärin uusia 
maalauksia sekä Uummannaq Polar Instituten kokoelma grönlantilaisia 
käsitöitä ja muita esineitä. Tervetuloa!

16-18: KESKUSTELUPIIRI: "Thinking and living—perspectives 
on the natural environment" (ENGLANNIKSI)
CORINNA CASI, YOVAN NAGWETCH, KATARINA SJÖBLOM

Keskustelussa pohditaan luonnon erilaisia merkityksiä niin teoreettisesta kuin eletystä 
näkökulmasta ja näiden mahdollisista risteämiskohdista. Puheen lomassa esitellään 
mm. norjalaisen filosofi Arne Naessin syväekologista ajattelua ja Pohjois-Amerikan 
alkuperäiskansoihin kuuluvien mi’kmaqien luontokäsitystä. Keskustelussa aktiivisena 
osana ovat myös kuulijoiden omat pohdinnat luontoon ja ympäristöön liittyen. 

Corinna Casi on Italiasta kotoisin oleva väitöskirjatutkija Helsingin Yliopistossa. Hän 
valmistui vuonna 2005 Bolognan yliopistosta moraalifilosofia Pro gradu -tutkielmansa 
aihepiirinä. Hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee ympäristöetiikkaa ja luonnon 
arvoa ei-taloudellisesta näkökulmasta ymmärrettynä. 

Yovan Nagwetch varttui Kanadan Quebecin alueen mi’kmaqien (osa Wabanaki-
heimoja) parissa. Hänen alkuperäiskansaan kuuluva isänsä on perinteitä vaaliva 
aktivisti, joka opetti Yovanin pienestä saakka rakastamaan Äiti Maata ja Isä Taivasta,  
kuten heidän perinteessään sanotaan. Hän toimii Suomessa mm. Aborigin ry:n 
puheenjohtajana ja kansainvälisesti useissa ruohonjuuritason yhteisöhankkeissa, kuten  
17:ssä maassa toimivassa Terre de Jeunes -puunistutusjärjestössä. Hän on myös 
muusikko ja tuottaja, jonka bändi Wabanag soittaa alkuperäis-amerikkalaisilla 
aromeilla maustettua blues-rockia. 

Katarina Sjöblom on yksi artArctican ärjestäjistä ja toimii keskustelun alustajana.  
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18-18.30: WHAT THE TREES KNOW (Gertrude & Jemima)
VAPAA PÄÄSY / Max. 30 osallistujaa, varaukset: liput@artarctica.com

Jos sivaltaisit elämäsi kahtia kuten puunrungon, minkälaisen tarinan vuosirenkaat 
kertoisivat? What the Trees Know -projekti on tutkielma inhimillisestä 
haavoittuvuudesta ja sen vaikutuksesta kykyymme rakentaa ihmissuhteita ja 
yhteisöllisyyttä. Esitys pyrkii välittämään puiden sisäänrakennettua viisautta ja 
kauneutta improvisaation kautta. Runoutta ja musiikkia yhdistelemällä esiintyjät luovat 
30 minuutin esityksen, jonka ohjaajana ja “tiedonvälittäjänä” toimivat puille 
ominaiset muodot, prosessit ja muut elementit. Esityksen katsojat ovat mukana silmät 
sidottuina, jotta hetkeen keskittyminen olisi mahdollisimman välitöntä. Improvisaation 
pohjana on suulliset ja auditiiviset tutkiskelut arktisten puiden suhteesta inhimillisiin 
kokemuksiin ja niiden mahdollisuuksista opettaa meille jotain.

BIO // Gertrude & Gemima on duo, jonka 
jäseniä on brittiläinen lyömäsoittaja ja runoilija 
Remi Graves ja etelä-afrikkalainen runoilija ja 
esitystaiteilija Toni Stuart. Heidän työnsä 
keskittyy sanojen, musiikin ja hiljaisuuden 
suhteeseen ääni-improvisaation maailmassa. 

ESIINTYY MYÖS: LAUANTAINA 11.2 / klo18

19-22: ILTAESITYKSET
LIPUT: €10 / 5

RESIDENSSITAITEILIJOIDEN ESITYKSIÄ
Iltaohjelman alkuun on varattu aikaa residenssin aikana luoduille ja työstetyille 
esityksille. 

SNOWY-OWL = YOU
NORJA / SAKSA

Schmidt&Brecke ovat luoneet monitaiteisen esityksen tundravyöhykkeellä elävästä 
tunturipöllöstä, joka heidän mielestään kuvastaa Arktiksen rauhallisuutta, suuruutta ja 
samalla haavoittuvuutta. Esitykseen sisältyy tarinoita, body paintingiä ja projektioita.
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BIO // Randi on Norjan Mossista kotoisin 
oleva tangotanssija ja luonnossa 
liikkumisesta inspiraatiota hakeva 
kuvataiteilija. Hän osallistui mm. Luftballet 
-festivaaliin Bergenissä linnunlaulujen 
äänityksillään ja hän on myös ollut mukana 
sukupuuttoon kuolleita, taianomaisia Lofotin 
hevosia jäljittävässä taideprojektissa Pohjois-
Norjassa. Lars on Oslossa asuva runoilija, 
monitaitelija sekä syväekologisen ja 
taiteellisen ajattelun reunamilla seikkaileva 
siltojen rakentaja.

KRISTINE UN ZANE
LATVIA

Latvialaiset laulajattaret Kristine Liede ja Zane 
Perkone yhdistävät tässä esityksessä omat 
eriävät musiikilliset taustansa ja ideansa 
esitelläkseen Latvian pohjoisena maana, jonka 
tarinat resonoivat Pohjolan kanssa. 
Latvialainen kansanmusiikki on täynnä 
tarunomaisia olentoja, luonnonilmiöitä ja 
inhimillisiä tunteita, jotka kaikki heijastavat 
paikallista ympäristöään. Luonto kulkee 
inhimillisen todellisuuden ja tunteiden kanssa 
samaa polkua. Esityksessä kuullaan perinteistä 
latvialaista musiikkia ja esiintyjien omaa 

materiaalia Zanen ja Kristinen laulamina ja elämän rytmien säestäminä. 

BIO // Zane ja Kristine ovat molemmat latvialaisia, mutta he tapasivat toisensa 
täällä Helsingissä Sibelius Akatemialla. Heidän musiikilliset taustansa vaihtelevat 
klassisesta jazziin, folkiin ja maailmanmusiikkiin, mutta latvialaiseksi heidät 
kummatkin saa tuntemaan yhteiset juuret perinteisessä latvialaisessa musiikissa. Zane 
opiskelee tällä hetkellä Global Music -osastolla ja Kristine jazzmusiikin osastolla. He 
ovat aiemmin esiintyneet samoilla festivaaleilla ja osallistuneet samoihin työpajoihin, 
mutta tällä kertaa he esiintyvät ensi kertaa duona, jonka inspiraation lähteenä on 
artArctica-festivaali ja sen pohjoinen teema. 
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DOMEDAGSLÅTTEN
NORJA / ITALIA

Domedagslåtten – Tuomiopäivän sävel on hardanger-viululle kirjoitettu kappale 
syrjäisestä Setesdalin kylästä Lounais-Norjasta. Sen taianomainen melodia ja 
transsimainen poljento vie kuulijan mukaansa loitsun tavoin. Tuomiopäivä itsessään 
on käsite, johon yleensä liitämme jotain tummanpuhuvaa ja uhkaavaa, metafyysistä 
ja apokalyptistä. 

Ilmastonmuutoksen muuttaessa peruuttamattomasti arktisia alueita voimme ehkä 
ajatella tuomiopäivän idean toimivan kimmokkeena vastatoimiin ryhtymiselle. Tämän 
projektin lähtökohtana on tarve yhdistää muinaisen maailman luonnontietoutta 
modernimpaan visioon maailmasta, joka tarvitsee kipeästi tulevaisuuden kannalta 
myönteisiä ratkaisuja. Kuvataidetta ja kansanmusiikkia yhdistelevä Domedagslåtten 
toivoo esityksensä herättelevän yleisössä tuntemuksia luontoyhteydestä ja syvää 
tietoisuutta uhanalaisesta arktisesta ympäristöstä.  

BIO // Norjalaisen kuvataitelija Tone Bjordamin ja italialais-intialaisen muusikko 
Krishna Nagarajan juuret ovat hyvin erilaisissa maantieteellisissä ja kulttuurisissa 
ympäristöissä, mutta heitä kumpaakin kiinnostaa luontoteemaan kytkeytyvä ja siitä 
inspiraatiota hakeva taide. Krishnan pohjoismaiseen kansanmusiikkiin liittyvä 
pakkomielle on löytänyt veroisensa Tonen hätkähdyttävästä kuvataiteesta, joissa 
kiteytyy monia Pohjolan luonnon elementtejä. Yhdessä he kertovat tarinoita 
lumoutumisesta, elämästä, kuolemasta, loputtomasta tuhosta ja jälleensyntymisestä.

ICELANDIC MOVEMENTS (Nicolaj Wamberg)
DENMARK

Islannissa ei koskaan voi olla yksin.
Joka puolella meitä ympäröi luonto. Luonto, joka kertoo tarinoita ja tarjoaa meille 
musiikkia.
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Islannissa jokainen on pieni olento, jolla ei ole valtaa itsensä ulkopuolella. Ei edes 
sovelluksen avulla.
Mutta aina voi kuunnella ja tempautua mukaan!

“Icelandic movements”  on Islannin luonnon innoittama esitys, jonka materiaali on 
ammennettu oleskelusta Oláfsfjörðurissa Pohjois-Islannissa. Esitykseen sisältyy sekä 
sävellettyä että improvisoitua musiikkia pianolla soitettuna ja lisäksi esillä on video- ja 
kuvamateriaalia. Musiikin lähtökohtana on erilaiset reflektiot liikkuvista 
luontokappaleista kuten vedestä, tuulesta ja eläimistä. Idea on lähtöisin Nicolajn 
taustasta kansanmusiikin- ja tanssin parissa, joissa muusikko toimii tanssin liikkeiden 
ja musiikin välimaastossa.

BIO // Nicolaj Wamberg on freelance-
muusikko ja esitystaiteilija. Hänellä on 
maisterin tutkinto kansanmusiikista ja 
kokemusta myös tanssista ja fyysisestä 
teatterista. Nicolajta kiehtoo ihmiset ja liike. 
Hän myös rakastaa luonnon epäsymmetristä 
kauneutta ja yksinkertaisuutta. Hän kiertää 
tällä hetkellä kontrabasso ja ukulele -duonsa 
kanssa (Elof & Wamberg) ja viimeistelee toista 
opiskeluvuottaan laulun parissa Anne Rosing 
-instituutissa Kööpenhaminassa, joka on hänen 
kotikaupunkinsa. 
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LAUANTAI 11.2.

11-18: ARCTIC CAFÉ / NÄYTTELYT / INSTALLAATIOT
VAPAA PÄÄSY

14-16: KESKUSTELUPIIRI: "Ympäristöaktivismi pohjoisilla 
leveyspiireillä" (SUOMEKSI)
JAANA VALKAMA, LAURA MELLER, PETRA LAITI, KATARINA SJÖBLOM

Keskustelussa kartoitetaan tämän hetken suurimpia ympäristöuhkia 
arktisilla/pohjoisilla alueilla ja pohditaan, mikä ympäristöaktivismin merkitys voi tässä  
yhteydessä olla. Otamme esiin käytännön esimerkkejä ympäristöaktivismin käytännön  
saavutuksista, mutta pohdimme myös syvällisemmällä tasolla aktivismin taustalla 
olevia arvokäsityksiä ja maailmankuvaa. Monilla alkuperäiskansoilla esimerkiksi 
aktivismi ei näyttäydy pelkästään ‘protestipolitiikkana’, vaan omaan maailmankuvaan 
kytkeytyvänä kamppailuna oman (pyhän) maan suojeluna.

Keskustelijoina on Greenpeacen Arktis-kampanjoitsija Laura Meller, Pohjois-
Amerikan mi’kmaqien holistista luontokäsitystä tutkinut Jaana Valkama sekä 
saamelaisaktivisti- ja bloggari Petra Laiti, joka on Saamelaisnuoret ry:n sihteeri ja 
City-Sámit ry:n hallituksen jäsen.

17.00: KAASSASSUK (Grönlantilainen lyhytelokuva) — 20'
VAPAA PÄÄSY // UUMMANNAQ POLAR INSTITUTE

HUOM! Näytös järjestetään kahvila KOLOssa (Pengerkatu 9, 00530)

Tässä grönlantilaisessa kansantarussa seuraamme orpoa Kaassassukia ja hänen 
matkaansa syntymästä syrjäytyneeseen nuoruuteen ja hänen kasvuaan pelottomaksi 
metsästäjäksi. Lapsena Kaassassukia ei huolita kylänsä metsästäjien joukkoon. Hänet 
kasvattaakin vanha viisas nainen ja hänen miehensä, jotka kehottavat Kaassassukia 
etsimään Suurta Henkeä, joka heidän mukaansa on tämän ainoa toivo suureksi 
metsäsäjäksi ryhtymisessä. Kaassassuk lähtee etsimään Suurta Henkeä ja saapuu 
lopulta takaisin kylään uusin uskomattomin voimin. On hänen päätettävissään, kuinka  
hän käyttää uusia voimiaan – janoaako hän vielä kostoa? 
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Animaatioelokuva Kaassassuk - The Orphan on tehty yhteistyössä Perlefilmin ja 
Uummannaqin lastenkodin lasten kanssa vuonna 2016. Sen tuottajana toimi 
grönlantilainen Children’s Home Uummannaq. Lapset ovat osallistuneet kaikkiin 
taiteellisen suunnittelun ja työskentelyn vaiheisiin. Elokuvassa kuullaan myös 
perinteistä kurkkulaulua ja rumpumusiikkia Pohjois-Grönlannista. Materiaaleina on 
käytetty lastenkodin omia materiaaleja ja esineitä sekä lastenkodin johtajan Ann 
Andreasenin yksityiskokoelmaan kuuluvia grönlantilaisia käsitöitä ja veistoksia kuten 
helmiä, jääkarhun kynsiä, eläinten turkkeja, tupilaqeja ja kiviä. Lisäksi mukana on 
myös lasten omia piirustuksia ja kuvituksia.  

18-18.30: WHAT THE TREES KNOW (Gertrude & Jemima)
VAPAA PÄÄSY / Max. 30 osallistujaa, varaukset: liput@artarctica.com

Gertrude & Gemima on duo, jonka jäseniä on brittiläinen lyömäsoittaja ja 
runoilija Remi Graves ja etelä-afrikkalainen runoilija ja esitystaiteilija Toni Stuart. 
Heidän työnsä keskittyy sanojen, musiikin ja hiljaisuuden suhteeseen ääni-
improvisaation maailmassa. 

ESIINTYY MYÖS: PERJANTAINA 10.2 / klo18

19-22: ILTAESITYKSET
LIPUT: €10 / 5

RESIDENSSITAITEILIJOIDEN ESITYKSIÄ
Iltaohjelman alkuun on varattu aikaa residenssin aikana luoduille ja työstetyille 
esityksille. 

STORIES OF THE ARCTIC 
UK / FINLAND / SÁPMI

Mitä tarinoita Arktiksella on kerrottavana? Jos laitamme korvat maata vasten ja 
kuuntelemme, mitä kertomuksia sieltä kuuluu? Arktisten alueiden alkuperäiskansat ovat  
kuunnelleet maataan tuhansien vuosien ajan. Heidän myyttinsä ja legendansa ovat 
syntyneet arktisista maisemista ja meillä on niistä paljon opittavaa. Tarkkaan 
kuuntelemalla voimme saada vihiä siitä, millaista on elää luonnon ja sen mysteerien 
kanssa kiinteässä yhteydessä. Esityksessä tutkiskellaan muutamia arktisten kansojen 
myyttejä, legendoja ja kansantaruja. Tarinat kerrotaan enimmäkseen englanniksi ja 
näiden rinnalla kuullaan saamenkielistä joikua ja suomalaista harmonikansoittoa.
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BIO // Christine Cooper on walesilainen tarinankertoja ja muusikko, jota 
kiinnostaa erityisesti maisemien vaikutus tarinankerrontaan. Hildá Länsman on 
saamelainen laulaja-laulunkirjoittaja, joka on kotoisin Utsjoelta. Hildá varttui 
joikuperinteen parissa ja on esiintynyt mm. Suomen televisiossa. Viivi Maria 
Saarenkylä on palkittu suomalainen harmonikansoittaja, joka esiintyy säännöllisesti  
myös ulkomailla. Kaikki kolme opiskelevat tällä hetkellä Sibelius Akatemialla. 

SÄHKÖPAIMEN
FINLAND

 
BIO // Sähköpaimen esittää arkaaista 
konemusiikkia karjalaisen ja inkeriläisen 
perinnemusiikin, improvisaation, 
liveluuppauksen ja efektoinnin, konebiittien ja 
äänimaisemoinnin keinoin. Arkaainen musiikki  
ja konemusiikki ovat erilaisuudestaan 
huolimatta sielunveljiä – molempia yhdistää 
pitkä estetiikka, minimalismi ja jatkuva 
muuntelu. Niiden juotoskohta on 
Sähköpaimen!

 
Sähköpaimenen jäsenet Eero Grundström, Amanda Kauranne ja Kirsi Ojala 
ovat kansanmusiikin moniottelijoita. Heidät tunnetaan lukuisista yhtyeistä, joita ovat 
mm. Sväng, Maria Kalaniemi & Vilda rosor, Juuri & Juuri, Wind on Wind, 
Eppel&Peppel, Hyvä trio, Shamu ja Haapoja Illmari Kollektiivi.
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NÄYTTELYT // INSTALLAATIOT

AUKIOLOAJAT: To 9.2: klo17-18.30 / Pe-La 10.-11.2: klo11-18

VAPAA PÄÄSY

CAMILLE MAZIER
THERE WAS NO OTHER WAY BUT SILENCE (2015)

There was no other way out but silence

So I went to look for it
as far away as possible
and further still.
When a tragic family event occurs
we lose the thread of our thoughts.
Travelling becomes necessary
in order to escape from the real world
for a while.

If this outlet saved me at the time,
let’s hope it brings calm and peace to those who see it.

BIO // Camille on ranskalainen 
valokuvataiteilija, jonka työt liikkuvat 
dokumentaarisen valokuvauksen ja hänen 
mielessään tapahtuvan topografisen 
esittämisen välillä. Camille pyrkii aina 
kunnioittamaan ympärillään avautuvaa 
maailmaa ja keskittyykin työssään luonnon ja 
ihmiskunnan suhteeseen.
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ANNA FILIPOVA
RESEARCH AT THE END OF THE WORLD (2015)

Ny-Ålesund sijaitsee 
Huippuvuorten länsirannikolla ja 
kuuluu maailman pohjoisimpiin 
asuttuihin alueisiin. Pääsy alueelle 
on hyvin rajoitettua sekä alueella 
tehtävän tutkimuksen että sinne 
sijoitettujen mittauslaitteistojen 
vuoksi. Vaikka Ny-Ålesundissa on 
useita eläimistöä ja ympäristöä 
suojelevia säädöksiä, alueella on 
silti nähtävissä ihmisen kosketus ja 
pikku hiljaa mittauslaitteet alkavat 
sulautua osaksi maisemaa. 
Asutusalue on kaukana suurimmista saasteiden lähteistä, mutta maapallon ilman 
kierto tuo sinne tuulahduksia Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Ny-Ålesund onkin 
ainutlaatuinen paikka tarkastella niin globaalin ilmaston lämpenemisen vaikutuksia, 
kansainvälisen tutkimuksen tiivistymää kuin kansallisvaltioiden yhteistyötä yleisemmin.

BIO // Anna Filipova on Pariisissa asuva valokuvaaja. Hän on työskennellyt 
Reutersilla, New York Timesilla ja hänen kuviaan on julkaistu mm. CNN:llä, The 
Telegraphissä ja The Guardianissa. Viime vuosina hän on keskittynyt maailman 
pohjoisimpiin alueisiin, joissa hän tutkiskelee ympäristöteemaan liittyviä kysymyksiä 
kaukaisissa ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa.   

KATRIN & RÓI EINARSSON
HULDUFÓLK

"Huldufólk" on osa sekä fääriläistä että islantilaista kansantarustoa. Sanalla viitataan 
harmaisiin otuksiin, jotka asustavat suurten kivien sisällä vuorilla ja kallioilla, siellä missä 
sumu on paksua. Nämä kivenkolojen asukit esiintyvät monissa muinaisissa kertomuksissa, 
mutta niiden kuvitus on perinteisesti ollut hyvin vähäistä. 

Tässä installaatiossa Huldufólk-oliot esiintyvät veistosten muodossa. Jotkut veistoksista on 
poimittu tunnetuista taruista. Eräs niistä kertoo miehestä, joka kävelee vuorille etsien 
lampaitaan. Hän kuulee äänen, aivan kuin joku riitelisi kovaan ääneen. Kun hän lähestyy 
ääniä, hän näkee huldufólkit istumassa suuren kivipöydän ääressä. Harmillisesti ne kuitenkin  
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katoavat juuri, kun hän on tulossa tarpeeksi lähelle nähdäkseen ne kunnolla. Kuten taruissa 
yleensä, olioiden mysteeri ei koskaan paljastu.

BIO // Katrin ja Rói Einarsson ovat sisaruspari 
pienestä Trongisvágurin kaupungista Suðuróysta, 
Färsaarilta. He varttuivat fääriläisen kansantaruston 
ympäröimänä ja heidän intohimonsa muinaisia 
myyttejä kohtaan vaikuttaa edelleen heidän 
taiteelliseen työhönsä. Kummatkin ovat valmistuneet 
Fylde Collegesta Liverpoolista, jossa he opiskelivat 
kuvitusta pääaineenaan. 

JOHANNA HAKALA-KÄHÄRI
ILISMANNITTOQ - ‘WITNESS’

Grönlannin koirat todistavat maansa 
uljaita kelluvia jäävuoria. 
Ilmastonmuutoksen myötä koirat ovat myös 
näiden kauniiden jäisten jättiläisten 
epäonnisia todistajia. Alueen luontainen 
ympäristö, joka samalla kannattelee 
koirien perinteistä elämää, on vaarassa 
kadota kokonaan. 

BIO // Johanna Hakala-Kähäri elää ja 
hengittää ympärillään olevaa luontoa kotinsa 
ympäristössä Nuuksion liepeillä. Hän 
tutkiskelee maailmaa suunnistamalla kartan ja 
kompassin avulla, luontoreittejä samoten ja 
kajakoiden. Hän on “talven lapsi” (s. 
Helmikuussa 1973), joten ei liene yllätys, että 
arktisen ympäristön jää ja lumi sulattavat 
hänen sydämensä. 
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MARJA HEINONEN
ILMASTONMUUTOS JA ARKTISET ELÄIMET

Spreijatut maalaukset ‘Jääkarhu’, 
‘Ilmastonmuutos/Vihreä Maa’ ja ‘Pingviini’ on 
luotu vuonna 2016. Pieni pingviini esittää 
kysymyksen: “Minne jääni katosi?”. Pienemmät 
mustepiirustukset kuvaavat ilmastonmuutosta 
pienemmässä mittakaavassa, niissä nähdään 
pingviinejä ja saimaannorppia kuutteineen. 
Saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen ja 
sen kanta on tällä hetkellä alle 500. Saimaan 
rantojen lumihanget, missä norpat oleskelevat 
talvella, eivät enää ole luotettavia asuinpaikkoja 
ilmaston lämmetessä ja muuttuessa. 

BIO // Marja Heinonen aloitti 
piirtämisen ja maalauksen opintonsa 
vuonna 2015 – tätä ennen hän oli tehnyt 
katutaidetta liittyessään SixFiveCru-
ryhmään vuonna 2011. Vuonna 2016 
hän piti ensimmäisen näyttelynsä Galleria 
Asematilassa. Vuodelle 2017 on 
suunnitteilla useampia yksityisiä ja 
ryhmänäyttelyitä. Hän toivoo töidensä 
osaltaan edistävän artArctican visiota.

DRAKEN
DRAKEN SENSES

Draken Senses on interaktiivinen installaatio, johon sisältyy esineitä, ääniä, kuvia ja 
tuoksuja viikinkilaiva Draken Harald Hårfagrelta. Alus matkasi kesällä 2016 Pohjois-
Atlantin yli. Näyttelyä varten luotu tilainstallaatio kuvaa kestävyyden rituaaleja ja 
sopeutumisen rutiineja, joihin matkalle osallistunut miehistö totuttautui märissä, 
kylmissä ja kovissa olosuhteissa merellä. Koskettamalla esineistöä, kuulemalla niiden 
tarinoita ja upottautumalla laivan ääniin ja tervan tuoksuun voit saada pienen intiimin  
kosketuspinnan elämään Draken-laivalla.  
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BIO // Draken-ryhmään kuuluu eritaustaisia seikkailijoita eri maista, joita yhdistää 
yksi suuri kokemus: Pohjois-Atlantin ylitys viikinkilaivalla. Draken Harald Hårfagre 
lähti Norjasta keväällä 2016 ja matkasi Shetlantiin, Färsaarille, Islantiin, Grönlantiin, 
Kanadaan ja Yhdysvaltoihin.

Ryhmän jäsenet:
Kessu (Viro), “The Galley Queen”
Christoph (Sveitsi), mekaaninen insinööri, muusikko ja äänisuunnittelija
David (Iso-Britannia), vuoropäällikkö
Polina (Venäjä), monitaiteilja, Draken Mackerel Clubin perustaja

UUMMANNAQ POLAR INSTITUTE (Grönlanti)
GRÖNLANTILAISTEN ESINEIDEN JA KÄSITÖIDEN NÄYTTELY

Tässä ainutlaatuisessa kokoelmassa on 
miniatyyriveistoksia, naamioia, koruja ja muita käsitöitä 
Itä-, Länsi- ja Pohjois-Grönlannista. 

Luoteis-Grönlannissa sijaitseva Uummannaq Polar 
Institute toimii kattojärjestönä erilaisille tapahtumille ja 
hankkeille, joita toteutetaan Uummannaqin 
lastenkodissa. Tarkoituksena on tarjota koulutusohjelmia 
nuorille inuiiteille, erityisenä painopisteenä paikallinen 
kulttuuri. Ohjelmiin ja hankkeisiin kuuluu mm. koira-
ajelulla tapahtuvat tutkimusretket, opintomatkat, 
tieteellinen työskentely, elokuvanteko, musiikki, teatteri 
ja maalaaminen. 
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ARTARCTICA RESIDENSSI
OSALLISTUJAT

JAIME CULEBRO
MEKSIKO / SUOMI

Jaime on Helsingissä asuva meksikolainen 
valokuvaaja ja aktivisti. Koulutukseltaan hän on 
myös kemiantekniikan insinööri. Hän on 
dokumentoinut Suomessa mm. Talvivaaran 
kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristövahinkoja 
ja työskentelee myös kotimaassaan ja mm. 
Espanjassa erilaisten vedenpuhdistusjärjestelmien 
parissa. Hän kuvailee valokuvataidettaan 
yhdistelmäksi ”elokuvallista tyyliä pimeydellä ja 
mysteerillä maustettuna”.

REUBEN FENEMORE
JAPANI / ISLANTI

Reuben on Japanista lähtöisin oleva muusikko ja 
säveltäjä, joka asuu tällä hetkellä Reykjavikissa, 
Islannissa. Häntä kiinnostaa erityisesti maailman 
erilaiset kielet ja kulttuurit, taiteiden rajat ylittävä 
työskentely sekä erilaiset äänimaailmat. 

AMANDA KAURANNE
SUOMI

Amanda on suomalainen kansanmuusikko, 
radiojuontaja ja taiteen sekatyöläinen. Häntä 
kiinnostaa erityisesti pohjoiset alueet, 
monitaiteinen työskentely, ympäristöteema ja 
taiteen mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin. Säveltaiteeseensa hän ammentaa 
inspiraatiota erilaisista luontaisista ympäristöistä.
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ALICE MASELNIKOVA
TSEKKI / RUOTSI

Alice on Tsekistä kotoisin oleva performanssi- ja 
installaatiotaiteilija. Tällä hetkellä hän toimii 
myös kuratoinnin ja tuotannon saralla, mm. 
projektikoordinaattorina Supermarket Art Fair 
-tapahtumassa.

ANNI SAVOLAINEN
SUOMI / RUOTSI

Anni on suomalainen kirjoittaja ja valokuvaaja, 
joka viimeistelee tällä hetkellä viestinnän 
opintojaan. Anni työskenteli hiljattain 
Reykjavikin elokuvafestivaalilla ja asuu tällä 
hetkellä Tukholmassa.

KELSEY SCHOBER
ALASKA

Kelsey on alaskalainen tanssija, joka 
opintojensa ohella opiskeli myös politiikan 
tutkimusta. Häntä kiinnostaa taiteen 
mahdollisuus toimia yhteiskunnallisissa 
kysymyksissä sillanrakentajana.  
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POLINA SHUBINA
VENÄJÄ

Polina on nuori matkailija ja taiteilija.Hänen 
taiteelliseen työhönsä kuuluu mm. teatterin 
valosuunnittelua, kuvanveistoa, maalausta, 
laulamista ja häneen on vaikuttanut suuresti 
purjehdusmatka ympäri Pohjois-Atlantin 
valtamerta.

ROBIN YOUNG
KANADA

Robin on Luoteis-Kanadasta kotoisin oleva 
kirjoittaja, runoilija ja spoken word -esiintyjä. 
Monipuolisen kirjoittajana hän työstää tarinoita, 
artikkeleita, runoja, improvisoituja tekstejä, 
sarjakuvia, radio-ohjelmia ja komiikkaa.

LARS SCHMIDT & RANDI BRECKE
SAKSA / NORJA

Lars on Oslossa asuva runoilija, monitaitelija ja 
syväekologisen ja taiteellisen ajattelun reunamilla 
seikkaileva siltojen rakentaja. Hänellä on myös 
tutkinto ja käytännön tietämystä 
permakulttuuriviljelystä.

Randi on Norjan Mossista kotoisin oleva 
tangotanssija ja luonnossa liikkumisesta 
inspiraatiota hakeva kuvataiteilija. Hän osallistui 
mm. Luftballet -festivaaliin Bergenissä 
linnunlaulujen äänityksillään ja hän on myös ollut  
mukana sukupuuttoon kuolleita, taianomaisia 
Lofotin hevosia jäljittävässä taideprojektissa 
Pohjois-Norjassa.
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