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TSIIGAA Art goes Kapakka ja Taidelainaamo nostattavat empatiaa, inhimillisen
ymmärryksen jaloa taitoa
25. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 15.–24.8.2019
TSIIGAA Art goes Kapakka -kuvataidenäyttelysarja esittelee monipuolisen näyttelykokonaisuuden,
jossa on esillä kaikkiaan 15 nykytaiteilijan teoksia. Mukana on maalauksia, veistoksia, valokuvia 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 taiteilija on ulottuvilla ja voimme tarjota taiteenystävälle kosolti silmäniloa, mutta
myös suoran yhteyden tekijän ajatuksiin ja teosten sisältöihin. Haluamme näyttää, miten taiteilijat katsovat
maailmaa, etsivät ymmärrystä ja toivoakin. Tsiigaa 2019 peräänkuuluttaa empatiaa: ”Meillä ihmisillä on
luontainen kyky asettaa itsemme toisen asemaan, Empaattisuus on selviytymisen edellytys, voimavara,
jonka avulla voimme vuorovaikutteisesti eläytyä kanssaihmisen kokemukseen ja
saavuttaa yhteyden luontoon ja elollisiin olentoihin. Empatia avaa myös väylää luovuuteen ja
mielikuvitukseen, se on taiteen tekemisen ja kokemisen edellytys. Empatiataidot ovat vahva väline
ristiriitojen ratkaisuun ja rauhanomaiseen yhteiseloon. Tsiigaa 2019 on kuvataiteellinen oodi empatialle,
rohkaisu panostaa inhimilliseen myötäelämiseen”, luonnehtivat Muona ja Jurvanen.
”Art goes Kapakka on runsaudensarvi, täynnä kutsuvia impulsseja. Jokainen saa
vaistonvaraisesti kohdata omat osumansa. Missiomme on rohkaista ja hämmentää: kierrä avoimin mielin ja
altistu taide-elämyksille. Kaikki ei miellytä kaikkia, mutta toisinaan kohdalle sattuu jotain aidosti oivaltavaa
ja koskettavaa.”
Art goes Kapakka on tuonut huipputaidetta ja esityksiä ihmisten lähelle jo 25 vuoden ajan. Yhtä kauan
samaa upeaa työtä kuvataiteen puolella on tehnyt Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamo, jonka kautta
ihmiset ovat löytäneet koteihinsa aitoa, puhuttelevaa nykytaidetta.
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 tuodaan tapahtumapaikoilla ihmisten keskelle, näin kuvataiteelle altistuu luontevasti
hyvän ruuan ja kiinnostavien esitysten parissa. GLO Hotel Artin tunnelmallisessa
tilassa Viggo Wallensköldin intensiiviset maalaukset hiipivät syvälle alitajuntaan. Niissä ihmiset on kuvattu
muotokuvamaisesti omassa intiimissä ympäristössään ja henkilöiden identiteetti voi olla epäselvä tai
moniulotteinen. He ovat jopa osaksi koneita tai veistoksia. Klassikkoravintola Kosmoksen
seinillä Erik Greutzigerin luontohavainnoista ja mielikuvituksesta kumpuavat
maalaukset houkuttavat outoon seikkailuun autioissa, tuntemattomissa maisemissa. Krog Roban
hyllygalleriassa katsojaa viettelevät Saana Murtin hienovireiset keraamiset veistokset, jossa asioita ei
määritellä itsestä käsin vaan kohdataan oman määrittelykyvyn ylittävä, ennalta tuntematon
ymmärryksen mahdollisuus.
Juttutuvan puhuttelevissa näyttelyissä nähdään Vappu Rossin ja Susanna Vuorion maalauksia, joiden
keskiönä on ihminen. Rossin hahmojen kasvoilta heijastuu mielen sisäinen maailma, läsnä- ja poissaolon
kysymykset. Vuorion arkiset tärkeät teemat käsittelevät muun muassa itsekkyyttä ja
yksinäisyyttä. Fantasioivia, värikkäitä tilapiirroksia Jaakko Rönköltä nähdään Kaarnan valoisilla seinillä,
ne kuvaavat abstraktilla tavalla pienieleistä tapahtumaa, joka liittyy kaikessa läsnä olevaan kasvamiseen,

kukkimiseen, hedelmän kantamiseen, lakastumiseen ja kuolemaan. Kierrä näyttelyitä avoimin mielin! Ja jos
ihastut kierroksellasi teokseen, ota yhteyttä Taidelainaamoon – meiltä saat hyvän diilin taidehankintaan ”,
Muona hehkuttaa.
Kaikki näyttelysarjan teokset ovat ostettavissa tai vuokrattavissa kuukausimaksulla. Tutkiskele, haasta itsesi
ja löydä mukaasi jotakin ainutlaatuista.
Tsiigaa Art goes Kapakka -näyttelyt 2019
Alice Italian – MARIA WOLFRAM, maalauksia
Belge bar & bistro – EMMI TAVELA, maalauksia
Fazer Café Kluuvikatu 3 – NASTARAN NASIRZADEH, veistoksia
GLO Hotel Art – MILJA LAURILA, valokuvia, VIGGO WALLENSKÖLD, maalauksia
Juttutupa – VAPPU ROSSI, maalauksia, SUSANNA VUORIO, maalauksia
Kaarna baari & keittiö – JAAKKO RÖNKKÖ, tilapiirroksia
Kosmos – ERIK CREUTZIGER, maalauksia
Krog Roba – SAANA MURTTI, veistoksia
Manala – ANJA HELMINEN, valokuvia
Oluthuone Kaisla – JUKKA HUHTALA, maalauksia
Ravintola Carelia – JULIA STRAND, veistoksia
Solo Sokos Hotel Torni/Ateljee Bar – AKI TURUNEN, maalauksia
Vltava – HELI KURUNSAARI, puupiirroksia
Lisätietoja:
Taidelainaamovastaava Eeva Muona
044 273 1306
eeva.muona@helsingintaiteilijaseura.fi
Art goes Kapakan vastaava tuottaja Laura Korhonen
040 830 4885
laura@artgoeskapakka.fi
#artgoeskapakka #tuoretaideonparasta #AGK
Art goes Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali. Art goes Kapakan yhteistyökumppaneita
ovat Whim, Interbrands Wines & Spirits, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Kyrö Distillery Company,
Clear Channel, Artek ja Pianokeskus.
25. ART GOES KAPAKKA 15.–24.8.2019 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.

