
TAITEILIJOIDEN SAARI – erilainen nykytaidenäyttely Helsingin kauniissa saaristossa

Näyttely on avoinna Harakan saarella 10.8.–26.9.2021. Saari sijaitsee Helsingin keskustan tuntumassa, Kaivopuis-
ton edustalla. Harakka on kaunis retkikohde. Saarella on historiallisia rakennuksia, luonnonsuojelualueita, Luonto-
keskus ja Taiteilijatalo. 

Näyttelyssä on mukana 31 Harakan Taiteilijatalossa työskentelevää kuvataiteilijaa ja käsityöläistä ja sen on kura-
toinut Veikko Halmetoja. Taiteilijoiden saari on yhteisöllisesti syntynyt näyttely, jossa kuraattorin rooli painottuu 
ideointiin ja ripustuksen suunnitteluun. 

Olen halunnut tehdä tätä näyttelyä Harakan taiteilijayhteisön kanssa. He tuntevat saaren parhaiten ja ovat 
tuoneet minut sinne eri vuodenaikoina ja erilaisissa sääolosuhteissa. Olen tämän prosessin aikana kiintynyt 
saareen. Uskon, että monet näyttelyn vierailijat tulevat löytämään Harakan minun tavallani pysyväksi retki-
kohteekseen, Halmetoja pohtii.

Taiteilijoiden saareen ei ole tuotu mitään ylimääräistä, se ei ole spektaakkeli eikä se julista mitään. Näyttely on 
ehdotus toisenlaisesta tekemisen tavasta kansainvälisten taidetapahtumien rinnalle: paikallisen, työskentely-ympä-
ristöönsä ja yhteisöönsä sitoutuneen taiteilijaryhmän sukupolvi- ja genrerajat ylittävästä yhteistyöstä. Näyttelyä ei 
ole haluttu rakentaa, vaan se on nostettu esiin siitä, mitä on jo olemassa.

Näyttely kasvaa saaren ilmapiiristä ja miljööstä. Lähes kaikki teokset ovat syntyneet Taiteilijatalon työhuoneissa. 
Teoksissa välittyy kirkkaana taiteellisen työskentelyn tärkeä ydin: halu ilmaista itseä niin että muut saavat nähdä ja 
kokea jotain tärkeää. Näyttely on taiteilijoiden lahja saarella vieraileville ihmisille.

Näyttely on kävijöille maksuton. Saareen saavuttaessa on maksettava pieni lauttamaksu. Näyttely kuljettaa vie-
railijaa saaren eri rakennuksiin kuten Taiteilijataloon ja vanhoihin tunnelmallisiin kasematteihin. Teoksia on myös 
Luontokeskuksen tiloissa, lomittain pysyvän materiaalin seassa.

Näyttelyn taiteilijat:
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Pira Cousin, Lotta Djupsund, Aino Favén, Noora Geagea, Kalle Haapala, Siiri 
Haarla, Iiris Hälli, Olof Kangas, Liisa Kallio, Osmo Kivimäki, Kastehelmi Korpijaakko, Matti Kähönen, Anni Leppälä, 
Pekka Luhta, Marika Maijala, Päivi Maunu, Soili Mustapää, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo Rainio, Kai 
Rentola, Kaisa Salmi, Heli Sihvonen, Johanna Sipilä, Johanna Suonpää, Petra Vehviläinen, Virpi Vesanen-Laukkanen, 
Kari Yli-Annala, Aoi Yoshizawa

Näyttely on saanut tukea Taiteen keskustoimikunnalta, Taiteen keskustoimikunnan Uudenmaan rahastolta sekä 
Helsingin kaupungilta.

Lisätietoja:
Pira Cousin 045 6508814
Sirkku Ala-Harja 040 0013145
Veikko Halmetoja 044 2153005

TAITEILIJOIDEN SAARI
10.8.–26.9.2021
Avoinna: ti-pe 13–18, la-su 12–17
Avajaiset Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivänä 9.8. klo 17–20, Tervetuloa!

Lisää tietoa näyttelystä ja Harakan taiteilijayhteisöstä löydät Harakan Taiteilijatalon uusilta verkkosivuilta:
www.harakka.fi 

Instagram: @harakan_taiteilijatalo
Facebook: @harakantaiteilijatalo


