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TSIIGAA Art goes Kapakka ja Taidelainaamo tarttuvat ekokriisiin ja
kannustavat kestäviin valintoihin
24. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 16.–25.8.2018
TSIIGAA Art goes Kapakka -kuvataidenäyttelysarja esittelee monipuolisen
näyttelykokonaisuuden, jossa on esillä kaikkiaan 32 nykytaiteilijan teoksia. Mukana on
maalauksia, installaatioita, veistoksia, tekstiiliteoksia, grafiikkaa ja piirroksia.
Näyttelykokonaisuus tarjoaa festivaalikävijöille visuaalisia elämyksiä, mutta myös
ajankohtaisia kommentteja ympäröivään maailmaan.
Tsiigaa-ravintolanäyttelykokonaisuuden ovat kuratoineet Eeva Muona ja Inka-Maaria
Jurvanen Helsingin Taiteilijaseurasta.
"Taidelainaamossa tunnetaan taiteilijat ja meillä on mahdollisuus tarjota taiteenystävälle
kosolti kaunista katseltavaa, mutta myös puhuttelevia sisältöjä. Haluamme näyttää, miten
taiteilijat pohtivat maailman tilaa ja etsivät uskoa tulevaa. Tsiigaa 2018 kannustaa:
Pelastetaan tämä! Näyttelyt syventyvät niin pieniin inhimillisiin teemoihin kuin isompiin
uhkiin. Taide kauneimmillaan hivelee silmää ja puhuttelee sielua, vahvimmillaan se myös
aktivoi luovia tapoja kohdata haasteita”, pohtivat Muona ja Jurvanen. ”Art goes Kapakka on
runsaudensarvi, täynnä kutsuvia impulsseja. Jokainen saa vaistonvaraisesti etsiä omat
osumansa. Missiomme on rohkaista ja hämmentää: kierrä avoimin mielin ja altistu taideelämyksille. Kaikki ei miellytä kaikkia, mutta toisinaan kohdalle sattuu jotain aidosti
oivaltavaa ja koskettavaa.”
Art goes Kapakka on tuonut huipputaidetta ja esityksiä ihmisten lähelle jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan. Yhtä kauan samaa upeaa työtä kuvataiteen puolella on tehnyt
Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamo, jonka kautta ihmiset ovat löytäneet arkeensa ja
koteihinsa puhuttelevaa ja laadukasta taidetta.
Suomen suurin Taidelainaamo toimii Helsingin ydinkeskustassa, Rikhardinkadun kirjaston
yhteydessä. Taidelainaamo välittää yli 500 Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvan taiteilijan
teoksia. Yli 4000 teoksen valikoimassa on monipuolisesti maalauksia, grafiikkaa, veistoksia
ja valokuvia. Teokset ovat kattavasti esillä taidelainaamo.fi -sivuilla, joiden hakutoiminto
palvelee teosten esikatselussa ja valinnoissa. Lainaaminen tapahtuu kuukausijaksoissa ja
vuokra on teoksen hinnasta riippuen 20–500 €/kk. Teoksen voi myös lunastaa omakseen
kertaostona tai kuukausimaksua suorittamalla.
”Tsiigaa-näyttelyt tuovat Taidelainaamon ihmisten keskelle. Tapahtumapaikoissa altistuu
kuvataiteelle luontevasti hyvän ruuan ja kiinnostavien esitysten parissa. Graniittilinnassa voi
ihastella Sakari Kannoston huikeita keraamisia veistoksia, joissa hauskan pintakerroksen
alta paljastuu myös huolta vesistöjen tilasta ja kovia kokevasta eläimistöstä. Teema yltyy
Zetorissa, jonka ovat vallanneet Tyko Elon villit veistokset, pandemialta selvinneet
hirmulinnut… Kannattaa myös katsastaa Coronan ikkunoissa olevat Kaisu Koiviston
teräksiset Pitkäkorvat. Niissä on ambivalenttia kauneutta ja tutkiskelua, miten ihminen
valjastaa luontoa tarpeisiinsa. Suosittelemme ehdottomasti suuntaamista myös Teurastamolle,
jonka pihalla nähdään Sanna Karlsson-Sutisnan upeat puunrunkoihin veistetyt hahmot,
jotka uhkuvat luonnon voimaa. Herkkyyden ilosanoma hehkuu VENNissä Juliana Hyrrin

pinkeissä piirrosmaalauksissa, jotka kumpuavat rakkaista lapsuusmuistoista ja kannustavat
säilyttämään leikin kyvyn voimaannuttaa. Myös Markku Arantilan ”höpsistiset”
mielikuvitysmaisemat Bryggerissä muistuttavat tarpeesta hassutella ja iloita luovasta
energiasta. Kierrä näyttelyitä avoimin mielin! Jos ihastut kierroksellasi teokseen, ota yhteyttä
Taidelainaamoon – meiltä saat hyvän diilin taidehankintoihin”, Muona hehkuttaa.
Kaikki näyttelysarjan teokset ovat ostettavissa tai vuokrattavissa kuukausimaksulla.
Tutkiskele, haasta itsesi ja löydä mukaasi jotakin ainutlaatuista.
Tsiigaa Art goes Kapakka -näyttelyt 2018
Alice Italian – SIRPA HÄKLI, maalauksia, KIRSI KIVIVIRTA, veistoksia, JUSSI
MEURONEN, maalauksia, TAIRA TIGER, maalauksia
Belge bar&bistro – SUNNA KANGAS, installaatio
Bryggeri Helsinki – MARKKU ARANTILA, maalauksia
Corona Baari – KAISU KOIVISTO, veistosinstallaatio
Fazer Café Kluuvikatu 3 – HELI TUHKANEN, veistoksia
Frans & Amélie – JOHANNA VIRTANEN, veistoksia
GLO Hotel Art – JENNY OLKKONEN, maalauksia, ARI PELKONEN, puupiirroksia,
LIISA KANERVA, piirroksia
Graniittilinna – SAKARI KANNOSTO, veistoksia
Juttutupa – JUSSI TWOSEVEN, maalauksia, VESA HJORT, maalauksia
Kaarna baari & keittiö – JOHANNA SUONPÄÄ, veistoksia
Krog Roba – PIA MÄNNIKKÖ, tilateoksia
Manala – TERHI VUOTTO, maalauksia
Oluthuone Kaisla – TAPIO TUOMINEN, piirroksia
Oluthuone Lehto – MICHAEL RAHIKAINEN, maalauksia
Ravintola Carelia – JOUNI ONNELA, veistoksia
Rymy-Eetu – KATRI-MARIA HUHTAKALLIO, veistoksia
Sandro Kallio – ELIISA TUISKU, maalauksia
Teurastamo – SANNA KARLSSON-SUTISNA, veistoksia, AIRA SALOMAA, maalauksia,
KAARINA ALSTA, maalauksia
Tommyknocker Craft Beer Bar – LAURA KÄRKI, tekstiilimaalauksia
VENN – JULIANA HYRRI, maalauksia
Vltava – TUULIA MOILANEN, grafiikkaa
Zetor – TYKO ELO, maalauksia
Ølhus København – JOHANNES KANGAS, maalauksia
Ølhus Oslo – LEENA PUKKI, maalauksia ja veistoksia
Lisätietoja:
Taidelainaamovastaava Eeva Muona
044 273 1306
eeva.muona@helsingintaiteilijaseura.fi
Art goes Kapakan vastaava tuottaja Paula Ranto
040 701 6320
paula@artgoeskapakka.fi

#artgoeskapakka #tuoretaideonparasta #AGK
Art goes Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali. Art goes Kapakan
yhteistyökumppaneita ovat Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Interbrands Wines & Spirits,
Kyrö Distillery Company, Whim, Clear Channel, Duodecim, Artek ja Pianokeskus.
24. ART GOES KAPAKKA 16.–25.8.2018 www.artgoeskapakka.fi
Art goes Kapakka on saattanut yhteen korkeatasoista taidetta ja ihanaa yleisöä
festivaaliravintoloissa vuodesta 1995 lähtien. Festivaaliohjelman tavoitteena on tarjota
ajankohtainen ja uutta esittelevä ohjelmakokonaisuus. Festivaalin käynnistää vuodesta 1996
asti järjestetty Kuorojen kierros. AGK Pohtii -keskustelusarja pohtii ajankohtaisia ja
kiinnostavia kysymyksiä, Tsiigaa-taidenäyttelysarja avaa ravintolatilat huipputaiteelle,
Maista-ruokasarja vie yleisön ainutkertaisten makujen ja ruokatietouden pariin. Art goes
Kapakka jakaa vuosittain Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon pääkaupungin kulttuurielämää
vilkastuttaneelle henkilölle tai yhteisölle.

