
Taiteilijaesittely

"

JANINA 
HAAPANEN

Tutkin ja tallennan maailmaani piirtäen. Uteliaisuus johdattelee 

kynääni ja paperiarkit ovat päiväkirjani sivuja, jotka tallentavat 

muistoja hetkestä, jolloin teokset syntyivät. Toteutan usein ilman 

suunnitelmaa, antaen prosessin viedä minua. Olen kiinnostunut 

kaikenlaisesta jäljen luomisesta ja pinnoista, joihin voin jälkeni 

jätää. Joskus eksyn maalaaman mutta myös silloin työni pohjautuu 

vahvasti intohimooni piirrettyä viivaa kohtaan. Innostun orgaanisista 

muodoista ja arktisista maisemista.   

haapanenjanina@gmail.com
instagram.com/janinamarika

s. 1994
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"

PETRI
HAAVISTO

Olen puunhalaaja. Luonto on paikka, jossa rakastan viettää aikaa ja 

hukata ajantajuni, ja tämä näkyy myös työskentelyssäni. Tavoitteenani 

on saada aikaan esteettistä hyvinvointia, luoda vuoropuhelua ympäristön 

kanssa, korostaa luonnon rauhoittavaa voimaa ja kasvattaa arvostusta 

luontoa kohtaan. Jos teoksen äärellä pystyy kokemaan tämän, koen 

onnistuneeni taiteilijana. 

Teoksissani yhdistän luontoteemoihin muun muassa 3D-piirtämistä. 

Pyrin tuomaan esiin kontrasteja ja luomaan positiivista vuoropuhelua 

aidon ja keinotekoisen välillä, sekä tuomaan jo olemasta olevasta esille 

uusia puolia uusien tekniikoiden avulla.  

petrihaavisto.com 
instagram.com/petrihaavisto_art

s. 1984



Taiteilijaesittely

"
Tallennan kankaalle kuvia tyhjistä, ihmisen luomista tiloista ja 

läpikulkupaikoista. Niiden hiljainen melankolisuus kiehtoo minua. 

Viehätyn usein valon liikkeestä tiloissa, ja toinen intohimoni 

onkin kolmiulotteiset teokset, joiden pinnoilla varjot elävät. 

Työskentelyssäni tärkeintä on prosessi. Teos alkaa elää heti ensi 

ajatuksesta, ja jokainen katsoja tekee siitä uudenlaisen, oman 

kokemusmaailmansa kautta. Teoksen olemus muuttuu sen mukaan, 

missä teos on, ja samalla tavoin kun ihminen muuttuu elämänsä 

varrella, teoskin elää ja kehittyy, muuttuu ja rapistuu, eikä 

mikään vaihe ole toista kauniimpi.

ANNA 
KALLIO
s. 1984

anna.kallio1984@gmail.com 
annakallio.com
instagram.com/annakallioart
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"

MIRA 
PIITULAINEN

Työskentelen pääsääntöisesti kuvitusten parissa. Pyrin luomaan 

kuvillani maailmoja, joihin kaikki ovat tervetulleita. Olen kiinnostunut 

värien, valon, elementtien ja tekstuurien rytmistä, sekä siitä, 

minkälaiset tekijät synnyttävät kuvissa ilon tai haikeuden. Arvostan 

vilpittömästi perinteisiä menetelmiä, mutta modernit tekniikat pitävät 

minut uteliaana myös. Hullaannun painetun paperin tunnusta, 

huonosti kohdistetuista osaväreistä ja alueista, joissa läpinäkyvät värit 

luovat keskenään uusia, odottamattomia tilanteita.  

mira@ridibundus.fi
ridibundus.fi
instagram.com/mirapiitulainen

s. 1986
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"

IKA 
NÄRHI

Maalaan akryylimaaleilla teoksia, jotka lähtevät liikkeelle väreistä. 

Mielessäni velloo meri, joka täyttää ajatukseni niillä sävyillä, joilla 

haluan maalaukseni luoda. Sen jälkeen näen aiheen. Olen 

löytänyt teoksiini tasapainon pop-taiteen ja ekspressionismin 

yhteentörmäyksestä. Pop-taiteessa usein esiintyvät kirkkaat värit ja 

voimakkaat kontrastit ovat aina vetäneet minua puoleensa, kun taas 

ekspressionismista löysin hengellisyyden, mielen ja kehon yhteyden 

sekä vapauden taiteen luomiseen. Kiinnostukseni taiteessa hyppii 

myös muotoilun ja painettavien teosten suunnalla. Punaisena 

lankana töissäni toimivat erilaisten maailmojen yhteentörmäys ja 

niiden tuominen visuaalisessa muodossa kaikkien nähtäville.

ikahi.info@gmail.com
instagram.com/plastic.mecha

s. 1999
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