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Esipuhe

Preface

Vuonna 2014 Titanik-gallerian näyttelykalenteri on raikkaampi kuin minttupastilli
pakkasella. Titanikin aktiivinen, ympärivuotinen näyttelytoiminta perustuu taloudellisesti
taiteilijoiden maksamaan näyttelyvuokraan useimpien muiden ei-kaupallisten,
taiteilijavetoisten gallerioiden tavoin. Vuonna 2014 Titanik kokeilee uusia keinoja keventää
näyttelyvuokraa ja näin tukea taiteilijaa.

Titanik Gallery`s exhibition calendar for 2014 is fresher than Fishermans Friend. In 2014
Titanik explores new ways of supporting artists and their exhibiting opportunities. Like
most non-commercal, artist-run galleries in Finland, Titanik is financially dependent on the
gallerys rent being paid by its exhibiting artists.

Tämä julkaisu esittelee kevätkauden ryhmänäyttelyt, joita yhdistää teema Not Another
Group Show – taidetta ryhmässä. Teeman tarkoituksena on törmäyttää erilaisia
tekijöitä ja tekemisen tapoja. Näyttelyvuokran jakaminen ryhmän kesken alentaa
taiteilijoiden taloudellista panosta. Syksyllä Titanik myöntää tavanomaisten kuukauden
mittaisten näyttelyaikojen lisäksi lyhyempiä ja sikäli edullisempia kahden viikon aikoja.
Syysnäyttelyiden teemana on Hetkenä minä hyvänsä, Lars.
Suurin muutos on kuitenkin se, että vuonna 2014 Titanik tarjoaa ilmaisia näyttely- ja
projektiaikoja gallerian studiotilassa sekä yhdistyksen omille jäsenille että ulkopuolisille
taiteilijoille, ryhmille ja kuraattoreille. Studioprojektit toteutetaan osin kutsuperiaatteella,
osin avoimen haun käytännöllä. Tilan kuratoinnista vastaa yhdistyksen taiteellinen
johtoryhmä.

This publication presents Titaniks Spring calendar, a series of group shows, which are
bound together by the theme Not Another Group Show. Group shows allow artists to
exhibit with a smaller personal financial input. In the Autumn Titanik provides shorter, and
thus more affordable, two week exhibition opportunities as an alternative to the normal
1 month-long slosts. The Autumn exhibitions are inspired by the theme Any moment now,
Lars.
Most importantly, in 2014 Titanik provides free (yes, free) short exhibition lots and
project opportunities for artists, artist groups and curators in Titaniks studio space. These
projects are partly chosen through an open call and partly hand picked by Titanik`s artistic
directing board.
Oh, and one more thing. Titanik will not take any sales commission from January 2014 on.

Niin, ja vielä yksi juttu. Vuoden alusta alkaen Titanik luopuu kokonaan teosmyyntiprovision
perimisestä.

ANNUKKA VÄHÄSÖYRINKI
antti jussila
jari kallio
jari suominen
sakari tervo
Sebastian Ziegler
Titanikin taiteellinen johtoryhmä /
Titanik`s artistic directing board
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Earnshaw–Granfors–Hakuri
linda GRANFORS &
AURA HAKURI
9.1.—2.2.

Hakuri, Earnshaw, Granfors
(kuva: Hanna Azevedo)

Odottamassa Catherine Earnshawta
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Tapahtumat
”Myrskytuuli riehui talon ympärillä ja vonkui savupiipussa.
Vaikka tuuli oli raju, ei ollut kylmä ja olimme kokoontuneet
viettämään iltaa yhdessä.”
”Olen nähnyt sellaisia unia, jotka eivät ole koskaan haihtuneet
mielestäni, vaan ovat vaikuttaneet koko ajattelutapaani. Ne
ovat suodattuneet läpi sieluni niin kuin viini suodattuu veden
läpi ja muuttaneet sen toisenlaiseksi.”
”En osaa oikein ilmaista asiaa, mutta varmaan sinulla ja
jokaisella ihmisellä on sellainen tunne, että oman olemuksensa
ulkopuolella ihmisellä on, tai hänellä pitäisi olla, jokin toinen
olemassaolon muoto.”

Maisema
”Kuu ei ollut näkyvissä ja koko seudun kietoi usvainen pimeys.
Yhdestäkään lähellä tai kaukana olevasta talosta ei pilkottanut
valoja, ne oli sammutettu jo aikoja sitten.”
”Harmaa kirkko näytti entistä harmaammalta ja yksinäinen
hautausmaa vielä entistäkin hylätymmältä. Joku nummella
laiduntava lammas näkyi nyhtävän haudoilla kasvavaa lyhyttä
ruohoa.”
”Vaikka kaikki ovet ja ikkunat olivat auki, paloi takassa
punaisena hehkuva tuli, kuten hiilikaivos-seudulla on tapana.”
”Hienoista kalusteista päätellen se oli talon paras huone.
Lattiaa peittävä matto oli hyvä, mutta niin paksun pölyn
peitossa, että kuvioita tuskin erotti. Tulisijan edessä olevan
paperinen varjostin roikkui riekaleina; kauniin tammivuoteen
runsaslaskoksiset punaiset verhot olivat kallisarvoista
uudenaikaista kangasta, mutta ilmeisesti niitä oli käsitelty
kovakouraisesti.”

Henkilöt
Catherine Earnshaw:
”Aivan varmasti olisin oma itseni, jos pääsisin vielä kerran noille
kanervaisille kukkuloille. Avaa ikkuna uudestaan, jätä se aivan
auki!”
Linda Granfors:
”Kuulostelin, eikö jostain päin taloa kuuluisi naisen ääntä...”
Aura Hakuri:
”Täällä voisi ikuinen rakkaus olla mahdollista, siltä minusta
tuntuu...”

Catherine
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Collector`s Choice
jaakko karhunen, aada niilola,
anssi pulkkinen, joakim pusenius,
nestori syrjälä
6.2.—2.3.

www.videokaffe.com
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Land-Institut in Puerto Williams 6.—30.3.

Land-Institut
in Puerto Williams
A Failed Attempt
MONICA ARAUS, FREJA BÄCKMAN,
VAPPU JALONEN, MARY CARMEN JARAMILLO
6.—30.3.
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Kuusi vuotta sitten aloin ratsastaa, ja yhtäkkiä hevosia tuntui olevan kaikkialla. Varkain ne
löysivät tiensä myös taiteeseeni ja alkoivat jakaa muotokuvieni nuorten naisten yksinäisen
maailman.
Luin suomalaisia ja ulkomaisia kansantarinoita, joissa hevosilla on usein keskeinen
osa. Tutustuin taidehistorian keskeisiin hevosiin: uljaisiin sotaratsuihin, liikkumisen ja
kaupankäynnin mahdollistajiin, kilpaurheilun tähtiin, jerusalemilaiseen aasiin. Viittaukset
näihin lähteisiin ovat kuvissani läsnä aavistuksina ja pieninä vihjeinä.

wilma hurskainen, kalle leino,
karoliina paatos, hermanni saarinen

Hevonen on symbolina määritelmiä pakeneva ja ehtymätön. Se kertoo voimasta,
pidättelemättömyydestä, vapaudenkaipuusta, seksuaalisuudesta – ja ihmisen kaipuusta
hallita jotakin itseään voimakkaampaa.
Minua hämmästyttää ennen kaikkea ihmisen ja hevosen suhde. Kahden eri lajin välinen
kommunikaatio on mahdollista, mutta jää aina vajaaksi. Miksi valtava, voimakas eläin
suostuu pyyntöihini ja haluaa tehdä yhteistyötä? Kuka tuo toinen olento on, ja kuka minä
sen rinnalla olen?

10.4.—11.5.

Wilma Hurskainen

Hevonen. Unohdettu ihmisen kumppani. Findus-liha.
Ihmiskunnan historia ei olisi samanlainen ilman hevosta. Tsingis-kaani olisi pysynyt
jurtassaan, uusi maailma olisi jäänyt valloittamatta, monet pellot kyntämättä.
Tulevaisuudessa, joka ei välttämättä ole niin kaukana, saatamme taas tarvita
kumppanimme apua arjen pyörittämiseen, aikana jolloin öljyllä kulkevat mekaaniset
laitteet ruostuvat hylättyinä.
Kalle Leino

o

N 8 kevät 2014

20

Horse Show 10.4.—11.5.

T I TA N I K

21

o

N 8 kevät 2014

Lehmät mölisevät ja maa pöllyää. Cowboy-ratsukot erottavat vasikan emostaan ja lassoavat sen. Aitauksen laidalta miehet juoksevat polttomerkitsemään maahan kaadetun
yksilön. Hevoset työskentelevät ylväinä, päät korkealla ja valppaina seuraten ratsastajiensa
pieniä apuja.
Olen tutkinut cowboy-kulttuuria yli kolme vuotta. Lähestymiseni on dokumentaarinen.
Cowboy-kulttuurin kulmakiviä on työparin, eläimen ja ihmisen, kumppanuus. Minulle nämä
kaksi hahmoa kulkevat rinta rinnan. Onko hevonen yksinäisen cowboyn ainut kumppani?
Kuinka nämä laumassa villit olennot muuntautuvat asiallisiksi työläisiksi saadessaan satulan
selkäänsä? Kuinka hevosen ja ihmisen välinen luottamus ja suhde rakentuvat?
Romantiikka ja karuus kuuluvat erottamattomasti mielikuviin cowboysta. Itse haen herkkyyttä ja läsnäoloa kuviini, en sankarillisia machoja. Taltioin näitä ikonisia hevostyöläisiä
arkisissa askareissaan, toisinaan henkeäsalpaavan hienoissa maisemissa. Minun cowboyni
voi olla yhtä hyvin nainen kuin mies, hetero tai homo.
Karoliina Paatos

Good Luck
Hevosen pää sängyssä. Napoleon ylittämässä Alppeja. Pegasus. Kentauri. Mies ja hevonen
yhdessä. Mafioso. Lasagne. Italia. Antiikin veistokset. Mytologia. Kärrynpyörä. Stetson.
Amerikka. Autot ja moottoritiet. Aavikko. Valtameri.
Olin Yhdysvalloissa matkalla kesällä 2013. Kuvasin auton ikkunasta maisemia, paikkoja,
muita autoja, kaikkea mitä silmään sattui. Seisoin ruuhkissa. Pyrin olemaan aktiivinen
tallentamalla päämäärättömästi ympäristöäni. Pidin turistin roolista. Minun tehtäväni
oli vain ihmetellä kun maailma ympärillä tapahtuu. Olin kolarissa, joka ei ollut onneksi
vakava. Sekin oli jännittävää ja rikkoi illuusion ulkopuolisuudesta.
Luova prosessi. Olla vapaa. Nähdä unia. Haahuilla. Tähdistö. Kompassi. Navigaattori.
Ohjauspyörä ja hevosenkenkä.
Hermanni Saarinen
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Tapiola
jaakko kahilaniemi
15.5.–1.6.
Tapiola –näyttely on taiteellinen lopputyöni Turun Taideakatemiaan. Se on katsaus
muinaismetsäläisyyteen, suomalaisuuteen ja historiaani metsänhoitajan poikana.
Tapiola on muinaismetsäläisen sukuhistoriani saattelema kuvallinen toden ja valheen
rajamailla kulkeva muisto menneestä ajasta. Se on omakohtainen tulkintani siitä, mitä en
ole, mutta voisin olla. Siitä, mitä haluaisin tapahtumien ja hetkien olevan ja siitä mikä on
muistojeni totuusarvo. Kuvitteellinen ja lavastettu näytös minun itseni silmin maailmasta,
joka on vieras ja samalla osa minua.
Kuvasto, jota näyttelyssäni on, on minulle oikeutus kuvaamiseen, lupa kuvata ja tuottaa
omien muistojeni muokkaamaa maailmaa haluamakseni. Lupa valehdella ja huijata
mielessäni pyöriviä hataria mielikuvia menneestä ajasta.

Super
Public
Art
School
2.–15.6.

#workshop
#dance
Kolmastoista, #3 (2013)

Tapio, tuiki tuntematon (2013)
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...from turtles one learns to walk... 3.—27.7.

...from turtles one
learns to walk...

T I TA N IK

25

o

N 8 kevät 2014

An installation, an instrument,
a network of individual sounds,
a container, the content, a media,
a medium and a series of
conserved moments.

Samy Kramer & Jari Suominen
3.—27.7.

...from turtles one learns to walk...
is a piece built with hundreds of
individual sound nodes that are
connected together in one network
we call exctr.net. It will open the
possibility to explore and discover
densities of sound events, and their
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...from turtles one learns to walk... 3.—27.7.

temporal and spatial diffusion.
It is a spatial intervention and a
sonic network at the same time.
A bunch of chosen will take
over the installation in a series
of concerts. The sonic output of
the piece will be evolving through
these interventions throughout the
exhibition.
A setting by Samy Kramer and Jari Suominen.
Walking lessons by Jukka Hautamäki, Melting Hearts,
Barry Andrewsin Disko and Marko Timlin (and few others).
http://exctr.net/
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Dying alone,
dying together
Juuso Tervo
The mastery that the magician has acquired allows him to penetrate not only his own
instability, but also that in other people. The magician knows how to go beyond
himself, not in the ideal sense, but actually, in the existential sense.
Ernesto De Martino: The World of Magic
From the seventeenth to the nineteenth century, the Shugen-dô sect of the Buddhist
Shingon school in the Yamagata prefecture in Japan upheld an ascetic practice of
self-mummification, sokushin-jôbutsu, which means to become a Buddha in one`s own
body. These monks, called isse-gyônin ascetics, went through a strict spiritual and physical training that consisted of seminar activities, daily worshipping, cold-water ablutions,
extreme seclusion, and a minimal diet that allowed only buckwheat flour, nuts, and grass
roots for one to four thousand days. After their training, they travelled from village to village as missionaries, building temples and performing social work. Those few isse-gyônin
who actually became mummified Buddhas were, before their self-mummification, buried
alive in small caves, wooden coffins or pits on the ground, and there, in total seclusion,
would reach nirvâna before their physical death.
What is specifically interesting about these self-mummified monks is that although they
were perceived to carry superhuman powers that, ultimately, were used for the common
good of the communities they travelled to, they eventually had to die alone, in a complete
isolation from the world. Most importantly, after the solitary event of monk`s death, his
mummified body was brought back to the public and exhibited for pilgrims and other
visitors. As religious and spiritual relics, these bodies embodied spirituality not only as
living beings, but also in their bodily afterlife. In this respect, the isse-gyônin did not kill
themselves, but in their death presented a solitary threshold between two magical worlds.
Through this threshold, their holiness was extended to eternity, interestingly enough,
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Dying alone, dying together

in a material form, in a human body. Even today, their materiality is protected by
the magical gifts that they offered to the world as protectors of worldly peace through
their mystic powers.
What would this mean for a group of artists who are presenting their work together?
The space where a group comes together is not the same thing as the group itself. Neither
is the event of group`s coming-into-being a constitutive characteristic of the group. The
various spatial and temporal coordinates that can help us to understand better what a
group exhibition could be can also help us to eliminate the very group that makes the exhibition come to life. This elimination, or better, death is not a solitary one: it is witnessed
both by the members of the group and those who are left out and given the honorary
status of the spectator. Hence, the last words on the deathbed are tediously sentimental:
“I wish to thank this amazing group of people that put this all together...”
It is true that the desire for community has also been used as a strategy to approach the
unknown as a collection of unplanned and unscripted events that assumably bring about
the mystery of human life. You probably know the deal: where we once found certainty
in one`s individual abilities to overcome challenges that life brings to us, we now find a
fluid subject that is always open to new experiences and surprises that are much more
exciting than our certainty ever was. To open oneself to others is, then, a seemingly sufficient strategy to strip the self-centeredness that haunts artist`s relationship with the world.
This is the very reason why community-based, educational, and other types of participatory practices in the art world nowadays are so melancholic: by replacing the source of
art`s mystical power from the individual to a community or a group, they stand for a loss
that we are not ready to handle. The eulogy that comes out from our sobbing mouths
helps us take the pain: Co-operation and co-creation that group work permits opens more
possibilities for rhizomatic practices that disrupt easily commodified linear narratives with
specific points of departure and end... Lets be honest: this sounds as convincing as to say
that we are all different and that is what makes the human life so interesting.
The mode being and belonging that the isse-gyônin practiced seems to be something different. They were never part of the community except as magical characters whose being
differed radically from others. However, their exceptionality was not individuality as it is
commonly understood today, since the whole purpose of their asceticism was to get rid of
themselves and embody Buddha not only spiritually but physically as well. For isse-gyônin,
the world was not something that opened itself for them; their practice can be seen as
what De Martino calls an ability to penetrate one`s own instability within the world. In this
respect, their solitary death was, at the same time, mundane (they will die, thus they are
like us, they are from this world) and mysterious (their magical characters will continue to
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live, thus they are not like us, they are not from this world). This threshold between two
modalities of being corroded the boundary between a life and a death as well as
the living and the dead. This is why, at the end, their solitary death was neither private
nor communal event, but a spectral reminder of the threshold between singular being and
belonging. One finds no melancholy here: the infinite continuity of their magical presence
means that nothing is lost nor replaced, but cumulated, not as consensus or as a synthesis, but as a form of life.
Certainly, the isse-gyônin do not provide us with a clear aesthetic, social, or political
program that could govern our artistic and curatorial practices. Nor should they to be romanticized as temporally and culturally Othered examples of authentic mystical gestures.
Rather, I see that it is their solitary death that poses intriguing questions for those who
are interested in the relationship between individual and communal presence in artistic
practices. What if a group exhibition was understood as a collection of similar events
that we encounter in the practice of dying-as-self-mummification in isse-gyônin? What
kind of community, artistic or not, would that give rise to? How would this affect
our magic?
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