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Vienna International Apartmentin syksyn 2006 näyttely Suutele minua vielä kerran (Kiss me just
once more - Kyss mig en gång till) avautuu yleisölle 23.11.2006. Näyttelyssä on esillä teoksia
taiteilijoilta Charlie Birch (Iso-Britannia), Hannaleena Heiska (Suomi) ja Midori Mitamura (Japani).
Näyttelyn kuraattorina toimii Sílvio Salgado.
"Ihmisen luova mielikuvitus herää aikaisin. Lapsena olemme 'tekijöitä'. Myöhemmin - niin käy
kaikille - menetämme tämän tavan toimia; luovuuteen näin ollen kuluu, muiden tekijöiden ohella, kyky
olla antamatta elämän, ihmisten tai rahan kääntää meitä siitä pois." (Stig Dagerman, 1947, Nattens
lekar).
Muistot ja takaumat jo kauan sitten menneistä - lapsuuden ja nuoruuden - tapahtumista ovat useiden
taiteilijoiden töissä eräs tärkeimmistä raaka-aineen lähteistä. Aistiemme avulla voimme houkutella
alitajunnastamme esiin piilossa olleita kuvia, muistoja ja mielikuvia. Luoviin muistoihin meidät voi
johdattaa niin tietty kuva, ääni tai tuoksu kuin vaikka kylmän tunne iholla tai kirsikan maku kielellä.
Näyttelyn nimi Suutele minua vielä kerran kumpuaa äidin hyvänyönsuukon klassisesta muistosta
Marcel Proustin romaanissa Swannin tie (1913), jossa kirjailija palaa lapsuuteensa Pariisissa ja
Combrayssa.
Näyttelyssä Suutele minua vielä kerran taiteilijoiden muistojen voima näyttäytyy yleisölle.
Taiteilijoiden takaumien luovuus puolestaan houkuttaa esille katsojan omia muistikuvia. Näyttelyyn
osallistuvat taiteilijat käsittelevät teemaa omasta näkökulmastaan, oman taiteellisen luomistapansa
mukaisesti. Näyttelyn nimi viittaa kaipaukseen, ahdistukseen ja turhautumiseen, joka usein liittyy
taideteoksen luomiseen - taiteilijan toiveeseen saada viipyä vielä vähän kauemmin omassa
luomuksessaan.
Kuten aiemmissakin näyttelyissään Vienna International Apartment haastaa yleisön tutkimaan ja
rikkomaan raja-aitoja yksityisen ja julkisen tilan välillä. Suutele minua vielä kerran vie katsojan
matkalle näiden rajojen yli. Näyttely pyrkii herättämään katsojassa rohkeuden, mielikuvituksen
voiman.
Taiteilijat:
Charlie Birch on taiteilija ja itsenäinen kuraattori, joka asuu ja työskentelee Lontoossa. Hän on
opiskellut Portugalissa ja Iso-Britanniassa (Critical Fine Art Practice, Central St Martins College of Art
and Design, Lontoo). Birch käyttää töissään piirustusta, ääntä, valokuvaa ja videota. Vienna
International Apartmentin näyttelyssä hänellä on esillä sarja piirustuksia, jotka saavat innoituksensa
klassisten maalausten kuvaamista nuorista neidoista sekä 1800-luvun valokuvaajille poseeranneista
ja leikkiä näytelleistä lapsista.
Hannaleena Heiska asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi

Kuvataideakatemiasta. Hänen pääasiallinen mediansa on ollut maalaus, mutta hän käyttää
installaatioidensa osina myös piirustusta, veistosta, videota ja ääntä. Heiskan työt herättävät
katsojassa kokemuksia mielikuvituksellisesta, symbolisesta, teatraalisesta.
Midori Mitamura asuu ja työskentelee Tokiossa. Vuoden 2005 hän vietti Helsingissä. Hänen töissään
erilaiset artifaktit löytävät paikkansa: tyypillisesti installaatiot koostuvat vanhoista valokuvista ja
käytetyistä esineistä - mennyt historia nivoutuu nykyisyyteen. Tuodessaan menneen tähän päivään,
taiteilija antaa jo olleelle mahdollisuuden jatkaa olemista myös tulevaisuudessa. Mitamuralta on esillä
valokuvasta, äänestä, esineistä ja nauhasta rakentuva installaatio.
Näyttelyn kuraattori Sílvio Salgado on taiteilija ja itsenäinen kuraattori, joka asuu ja työskentelee
Helsingissä. Hän on Vienna International Apartment Art Association ry:n perustaja ja toimii sen
puheenjohtajana.
Näyttelyä tukevat Taiteen keskustoimikunta ja FuocoDesign Madrid.
VIENNA INTERNATIONAL APARTMENT ®
Viides linja 14 A 4 (ovikoodi, puh. 044-372 2241)
00530 Helsinki
Avoinna: ti - pe klo 12-18
Lisätietoa:
Sílvio Salgado, puh. 044-372 2241, silvio.salgado@vienna-international-apartment.net
tai Antti Kaski, puh. 040-546 0584, antti.kaski@gmail.com
Lisätietoa taiteilijoista (myös kuvia mediaa varten) sekä V.I.A.:sta:
http://www.vienna-international-apartment.net

