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KULTTUURI 31

Entä jos
käännän
vain selän
Anni Kinnunen pohtii ilmapalloinstallaationsa
keskellä ihmismielen halua ohittaa ikäviä asioita.

KULTTUURI 34D Ankkalinnan Pamaus on jo 20-vuotias
KULTTUURI // NÄKEMYS // LUKIJALTA // IHMISET // SUNNUNTAI // TIEDE // SARJAKUVAT // SÄÄ // TV JA RADIO
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Vinkkaa uutisesta, lähetä kuva
tai tekstari numeroon 13222

JUKKA-PEKKA MOILANEN

Poissa
silmistä,
poissa
mielestä
RIITTA TAULAVUORI

Oulun taidemuseon C-sali on lähestulkoon täyttynyt mustista ilmapalloista. Niitä on paljon, todella paljon.
Oululainen kuvataiteilija Anni
Kinnunen arvioi, että ilmapalloja
on lasiseinän takana kohta kaikkiaan 10 000 kappaletta. Mutta tärkeämpää kuin arvailla lasiseinän
takana vellovien pallojen lukumäärää on miettiä koko installaation Turn Your Back and We Are Still
Here merkitystä.
– Teos kuvastaa ongelmia, joiden olemassaolon kyllä tiedostamme, mutta joille helposti käännämme selkämme.
Ilmapalloinstallaatio ja siihen liittyvä videoteos ovat osa taidemuseon alakerrassa avautunutta Anni
Kinnusen näyttelyä The Great Escape.
Installaation ja videoteosten
ohella näyttely koostuu kaukolaukaisimella otetuista valokuvista.
Kinnunen itse on kuviensa kohteena surrealistisena hahmona keskellä veden tai kivilouhoksen kaltaista
luonnon näyttämöä.
Näyttelyn on kuratoinut Kinnusen näyttelyitä myös aiemmin toteuttamassa ollut kuvataidekriitikko, galleristi Veikko Halmetoja.
Kuraattorin mukaan näyttely on
kriittinen puheenvuoro ajasta, jossa muunneltu todellisuus on totta,
ja jossa mihinkään ei voi luottaa.
Samalla se on kertomus siitä, miten ihminen on vähitellen etääntynyt luonnosta.
Anni Kinnusella on tapana pohjustaa näyttelynsä keräämällä tutkimustietoa. Tällä kertaa mielenkiinnon kohteena on ollut ihmismielen taipumus tuudittautua itsepetokseen.
– Tutkimustiedon mukaan jos ihmisellä on jostain asiasta jo mielipide, ja sitten joku asiantuntija kertoo hänen olevan väärässä, ei tämä omaa näkemystä kyseenalaistava tieto välttämättä muuta mielipidettä. Päinvastoin, oma mielipide voi vain vahvistua.
Ikäville asioille selkänsä kääntäminen ja omassa turvallisessa kuplassa eläminen tietysti suojelee ihmismieltä – mutta ei välttämättä loputtomiin, taiteilija pohtii.

Anni Kinnusen The Great Escape -näyttelyn tyhjyyttä ilmentävä videoteos Hollow johdattelee katsojat synkästä ilmapallomerestä
värikkäiden valokuvien maailmaan. Kinnusen videoteokset ovat lyhyitä. Hollow kestää kaksi minuuttia 19 sekuntia.

Anni Kinnusen (s. 1978) teoksia on
ollut aiemmin esillä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Japanissa, Kiinassa, Venäjällä, Saksassa, Sloveniassa, Italiassa, Luxemburgissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Kotimaassa hän on osallistunut
muun muassa Helsingin taidehallin Nuoret-näyttelyyn, Pohjois-Suomen biennaali Lumipalloefektiin
sekä Mäntän kuvataideviikoille.6
The Great Escape on esillä Oulun taidemuseossa 2. syyskuuta asti.

