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The exhibition I LIKE IT HERE that opens on 21 October at the Vienna International Apartment in Turku, Finland, 
focuses on the relationship between art and the public within the specificities of a private-domestic space. 
Questions are raised through the art works: how do we negotiate the relationship between the private and the 
public, and how do we relate to the works in the domestic environment? The exhibition features works by three 
international artists, whose works reflect different positions in contemporary art: Päivi Häkkinen (sculpture 
installation), N.I.C.J.O.B. (sound and video installation) and Elin Strand (video installation). 
 
The exhibition elaborates further the problematique discussed in the previous Vienna International Apartment 
events: what is the relationship between public and private spaces - and spheres of life? The public, the artists, as 
well as the dwellers of the apartment, confront the situation in which one suddenly enters the private sphere of 
another person, alters it, and is required to accept and adapt to new rules and realities of this environment. The 
border line between public and private is in question; how fare can we go? The question is left open in the 
exhibition; the answer is to be found in each of us. 
 
Vienna International Apartmentin Turussa 21.10. avattava näyttely I LIKE IT HERE (Tässä on hyvä/ Här är bra) 
pureutuu kysymykseen taideteoksen ja yleisön suhteesta yksityisessä ja julkisessa tilassa: miten teos avautuu 
yleisölle yksityisen tilan asettamassa kontekstissa? Vastaus ei ole yksiselitteinen ja huomio kiinnittyykin yksityisen 
ja julkisen tilan jatkuvaan rajankäyntiin. Näyttelyssä on esillä kolme kansainvälistä nykytaiteilijaa, jotka edustavat 
erilaisia nykytaiteen positioita: Päivi Häkkinen osallistuu näyttelyyn useasta esineestä koostuvalla veistoksellaan, 
Itävallassa asuva ranskalainen taiteilija N.I.C.J.O.B. kookkaalla ääni- ja videoin-stal-laa-ti-ol-laan ja Tukholmasta 
Turkuun matkustava Elin Strand neliosaisella videoin-stal-laa-ti-ol-laan. 
 
Näyttely jatkaa Vienna International Apartmentin aiempien näyttelyjen viitoittamaa keskustelua yksityisen ja 
jukisen tilan - ja elämänalueen - suhteesta. Näyttelyssä yleisö ja taiteilijat, kuten myös näyttelytilana toimivan 
asunnon asukkaat, joutuvat kohtaamaan uudenlaisen todellisuuden, jossa ykistyisen ja julkisen raja on 
kyseenalaistettu. Esille nousee kysymys, miten pitkälle tätä rajaa on mahdollista siirtää. Vastaus kysymykseen 
jätetään näyttelyssä avoimeksi - vastaus löytyy kustakin meistä itsestämme. 
 
I LIKE IT HERE (Här är bra) är en utställning organiserad av VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT i Åbo. Här 
visar tre unga konstnärer sina verk: Päivi Häkkinen, skulptur/installation (Finland), N.I.C.J.O.B., video och 
ljudinstallation (Frankrike/Österrike) och Elin Strand, videoinstallaation (Sverige). 
 
VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT öppnar en arena för diskussioner om ämnen som rör samtidskonsten. 
Som ett fristående rum för samtidskonst pekar den på begränsningar och gränsdragningar som rör samspelet 
mellan det privata och det offentliga rummet. Frågor förs fram genom konstverken: hur når vi de 
överenskommelser som gäller för relationerna mellan det privata och det offentliga, och hur relaterar vi till dem? 
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