Réka Király

HERBARIUM
18.12.2020 — 23.1.2021

"Päivisin Réka Király on kustantaja, kustannustoimittaja, graafinen suunnittelija, painoaineiston
korjaaja, tiedottaja, tapahtumatuottaja, myyntihenkilö ja kuvittaja. Eräässä hänen muistikirjoistaan
lukee: Remember this is for the reader, you serve them. Illalla hän ottaa esille musteen ja siveltimen ja
kuuntelee hiljaisuutta. Visuaalinen meditaatio voi alkaa. Reka Kiraly tekee taidetta öisin.”
On helppo huomata, kuinka suuri nautinto päiväsaikaan kirjoihin työstettävien kuvitusten yksityiskohtiin
eksyminen Kiralylle on. Herbarium -näyttelyssä versovat yölliset mielikuvituskasvit. Tekijälleen ne ovat
samalla muotokuvia. ”Ne ovat muotokuvia ihmisistä, joita kaipaan,” kuvittaja kertoo. Kasvikokoelma
sisältää lukuisia erilaisia persoonallisuuksia, joista toiset on kuvattu herkemmin ja toiset ronskin
spontaanisti.
Näyttelyyn valikoitui 77 työtä, taiteilijan syntymävuoden mukaan. Mukana on myös sarja perhosia
ajalta, jolloin kuvittaja työsti kirjaa Ystäväni puu (yhteistyö Jenni Erkintalon kanssa, Etana Editions, 2019)
ja teki siihen liittyen öisin tutkielmia erilaisista hyönteisistä.
”Sammaleen vihreä, huurteinen sininen, kultainen sinappi, lämmin toﬀee, keskiyön sininen… rakastan
värejä.” Mustavalkoisen kasvion rinnalle Kiraly suunnitteli näyttelyyn uniikin, värikkään huivisarjan.
Suomessa ekologisesti painetuissa puuvillahuiveissa on kuoseina kaksi erilaista kasviaiheista kuvitusta
ja niistä kummastakin löytyy viisi herkullista värimaailmaa. Sarja sisältää kymmenen erilaista
huivimallia, joista jokaista on painettu vain kaksi kappaletta.
”Omaa kädenjälkeään ei voi paeta,” lukee Kiralyn muistiinpanoissa. Se on totta. Herbariumin kasveista
uhkuu ahkerien käsien ilo, lempeys ja voima.
Teksti: Veera Pekkinen

Kati Närhi

EI
MI
KÄ
ÄN
Pikkukaupunkia koettelee merkillinen
alakulo. Vuorotellen kaupunkilaiset
alkavat potea outoja oireita. Rouva Flan
aistii edesmenneen miehensä läsnäolon,
Herra Lunni ei kykene tuntemaan enää
iloa taidekokoelmastaan, katukylttien
tekstit muuttuvat tunnistamattomiksi ja
Madagaskarin perheen pikku tyttäret
huomaavat ajattelevansa vaarallisia
ajatuksia...

EI MIKÄÄN on aikuisten kuvakirja, joka
perustuu arvoitukselliseen tarinaan
masennuksen valtaamasta pikkukaupungista. Tummasävyisistä
kuvituksista tunnettu Kati Närhi on
poiminut palettiinsa tällä kertaa vahvoja
värejä - voimakasta keltaista, roosaa
ja siniharmaan sävyjä. Viktoriaanisista
painokuvista vaikutteita saaneen kirjan
huumori on kuitenkin mustaa.
Aikuisille tehty kuvakirja on kirjallisuuden outolintu, minkä vuoksi kustantamo
toivoi kirjasta selkeämmin sarjakuvamaista. Kaikki taiteilijat eivät kuitenkaan
näe tehtäväkseen johdattaa yleisöään
kohti järkeä ja selityksiä. Tällöin katsojien,
tässä tapauksessa lukijoiden, rooli on
aktiivisempi: heidän on itse tulkittava
lukemansa ja näkemänsä. Närhi päätyi
julkaisemaan tuttujen genrejen ulkopuolelle jäävän teoksen omakustanteena.
Syntyi teos, joka vastustaa lineaarisen ja
aukottoman tarinan rakentamista.

Vaikka kuvakirjat ymmärretään
useimmiten pienten lasten kirjallisuudeksi, on aikuisen rooli lukemisessa
merkittävä. Sen lisäksi aikuiset myös
valitsevat, ostavat tai lainaavat kirjat.
Aikuisten valintoihin vaikuttavat toiset
aikuiset, lastenkirjakriitikot, kirjastojen henkilökunta sekä kirjojen tekijät,
kustantajat ja myyjät. Olisi siis naiivia
väittää ylipäätään, että kuvakirjat
puhuttelisivat vain lapsia.

Liisa Kallio

Tunto
21.3.-30.4.

Koskettaa, kosketella.
Hipaista, puristaa, silittää, silitellä.
”Se on melkein meditatiivinen tila jossa mä piirrän,
kuuntelen musiikkia, rauhallista, klassista.
Välillä ambientia, joskus jotain tangolevyä.
Tavallaan se on ollut ihan hirveän merkityksellinen löytö
kuinka piirtämisen kokemus on kehollinen.
Tunto lähtee jostain sisältä ja siirtyy käteen.
Piirrän lattialla, en pöydällä.
Kriittinen minä ei lähde kertomaan että tee näin.”
Ei osoittelevaa, ei esittävää, ei selittävää.
Vain väkevä hellyys.
Kuvan etu verrattuna sataan sanaan on se, että se herättää välittömästi tunteita.
Koskettamisesta ja rakkaudesta ja ihmisyydestä, siitä siinä on kyse.
Miehet on riisuttu machoilusta ja naiset on milloin minkäkin muotoisia.
Kulttuurin tuomat roolit on riisuttu ympäriltä.
Se on keino kuvittaa intiimejä, hurjiakin aiheita ilman että niistä tulee latteita tai ällöjä.
Niinkuin joku inhimillisyyden lähettiläs.
Säilyttää lempeys.
Säämiskä. Sormenjäljet. Hiilipöly.
Tekniikkaan liittyvät sanat sointuvat yhtäkkiä suussa pehmeinä.
Teksti: Veera Pekkinen
Liisa Kallio (s. 1968) on Helsingissä asuva freelance-kuvittaja,
kirjailija ja graafinen suunnittelija. Hän on valmistunut taiteen
maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun
laitokselta vuonna 1995. Kallio käyttää työssään useita erilaisia
tekniikoita hiilipiirroksesta digitaaliseen työskentelyyn. Hän on
kuvittanut lukuisia lastenkirjoja sekä julkaissut omia kuvakirjoja.
Tunto näyttely koostuu eri kokoisista originaalipiirroksista,
”mahdollisista kuvituksista” tulevaan, aikuisille suunnattuun kuvakirjaan.
liisakallio.mystrikingly.com
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Ninni Kairisalo

7.2. – 14.3.2020

Ninni Kairisalon kuvitustyylin populaarin pinnan alta löytyy monta tasoa. Jälki on riippumatonta ja tinkimätöntä.
”Kiinnitän paljon huomiota tunnetilan ja jännitteen virittämiseen kuvituksissani. Mietin hahmoille taustatarinoita ja luonteenpiirteitä niitä tehdessäni. Inspiraatiota tulee
muun muassa kirjallisuudesta ja monenlaisista elokuvista,

Sveitsiläinen psykologi C.G. Jung esitteli
käsitteen
”elektrakompleksi”
teoksessaan Psykoanalyysin teoria (Theory of
Psychoanalysis, 1915). Käsitteellä kuvataan
tyttären ja äidin välistä psykoseksuaalista
konfliktia, missä tytär kilpailee äitinsä
kanssa isästään.

B -luokan pätkistä Peter Greenawayn tuotantoon ja Sound
of Musiciin. Kuulun myös privaattiin elokuvakerhoon.
”Häpeilemätön eroottinen lataus toistuu kuvituksissa, jotka sisältävät viitteitä niin jungilaiseen psykoanalyysiin kuin

Amplifier

kauhuelokuvien kuvastoon. Kairisalo leikkii populaarikult-

Kuvituksen tilaaja: Ahab

tuurin elementeillä ja fetisseillä ja yhdistelee niistä uusia

Kuvitus saksalaisen doom-bändin Ahabin Suomen ensi-

tarinoita. ”En ole kiinnostunut ihmisten provosoimisesta tai

esiintymistä varten. Bändi halusi kuvaan jotain tyypillisesti

shokeeraamisesta, vaan pyrin esittämään asioita joista itse

ja tunnistettavasti suomalaista. Kuvituksessa esiintyvät

olen kiinnostunut. On mahtavaa huomata jonkun muunkin

ruotsinlaivan propelli ja auennut nuuskapurkki. Kuvitus-

innostuvan niistä.”

originaalissa näkyy printistä pois jätetty Amiraali-oluttölkki. Kairisalo on lisännyt keitokseen myös viittauksen
Jane Campionin Piano-elokuvan (1993) loppukohtaukseen.

Electra Complex
Kuvituksen tilaaja: Levinsky
Electra Complex -levyn kuvituksissa kauhuelokuvista tutut,

Elaine

uhkaavat mustat nahkahansikkaat ovat vaihtuneet kirk-

Kuvituksen tilaaja: Blow Up That Gramophone

kaan keltaisiin tiskihanskoihin. Ne esiintyvät kuvissa äiti-

Kuvitus on muunnelma Herman Melvillen Moby Dick

hahmon käsissä tai ne kuvastavat äitiä. Toinen naishahmo

-tarinasta (1851), jossa valas vie Ahabin merenpohjalle ja

on tytär. Haavoittuvaisen ja makaaberin välillä tasapainot-

rampauttaa tämän. Tarinassa on kuitenkin myös iso muste-

televiin, unenomaisen surrealistisiin kuvituksiin on otet-

kala, joka sopi paremmin kuvittajan tarkoituksiin. Kasvot ja

tu vaikutteita Giallo-genren hurmeisista elokuvista kuten

nimen hahmolle on lainannut Elaine Wells elokuvasta Little

Dario Argenton Suspiria (1976).

Girls Blue (1978).

Ninni Kairisalo (s. 1977) on Helsingissä asuva freelancekuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka työskentelee toiminimellä Kali Graphics. Kairisalo toteuttaa yksityiskohtaiset
Elektronisen musiikin tyylilajiksi laskettavaan Synthwaveen kuuluvat oleellisena
osana 80-luvun analogiset syntetisaattorit.
Vaikutteita otetaan saman aikakauden elokuvista ja videopeleistä. Retrofuturistinen
tyylilaji on Suomessa kovassa nousussa.

kuvituksensa käsin siveltimellä ja musteella ja värittää ne digitaalisesti. Lehtikuvitusten ja kirjankansien lisäksi hän luo
muun muassa ilmeitä erilaisille tapahtumille ja kuvittaa niihin
liittyviä tuotteita. Thrill näyttely koostuu eri kokoisista originaalipiirroksista sekä niistä tehdyistä pigmenttivedoksista,
levynkansista ja t-paidoista. Näyttelyn keskeisessä roolissa
on levynkansitaide, joka on tehty tummasävyistä synthwavea
luovan Levinskyn ”Electra Complex” albumiin.
kaligraphics.fi
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7.2. – 14.3.2020

Ninni Kairisalo

The popular facade of Ninni Kairisalo’s illustration style
hides beneath it multiple layers of complexity. Her works are
independent and uncompromising. “I pay a lot of attention
to setting up the emotional state and tension in my illustrations. I come up with backstories and traits for my characters

The Swiss psychologist C.G. Jung introduced the term ”Electra complex” in his
work ”Theory of Psychoanalysis” (1915) for
daughter-mother
psychosexual
conflict
– a girl’s competition with her mother for
possession of her father.

as I am creating them. My sources of inspiration include literature and various kinds of movies from B movies to Peter
Greenaway’s works and The Sound of Music. I am also a
member of a private film club.” An unabashed erotic charge
carries through her illustrations, which contain a wide range

Amplifier

of references from Jungian psychoanalysis to the imagery of

Commissioned by Ahab

horror films. Kairisalo plays with elements and fetishes of

Illustration for the German doom band Ahab’s first perfor-

popular culture and synthesizes them into new stories. “I

mance in Finland. For the image, the band wanted something

am not interested in provoking or shocking people, I simply

typically and recognizably Finnish. The illustration features

strive to present things that I am interested in. It is great to

the propeller of a cruise ship headed for Sweden and an

notice that other people find them exciting too.”

opened tin of snuﬀ. The original illustration also features an
Amiraali beer can that has been left out of the print version.

Electra Complex

Kairisalo also added a reference to the final scene of Jane

Commissioned by Levinsky

Campion’s film The Piano (1993) into the mixture.

In the illustrations for the album Electra Complex, the
threatening black leather gloves we all know from horror

Elaine

films have been replaced by bright yellow dishwashing gloves.

Commissioned by Blow Up That Gramophone

In the images they are placed on the hands of a mother figure,

This illustration is a variation of the story of Moby Dick (1851)

or they are used to symbolize the mother. The other female

by Herman Melville, where a whale drags Ahab to the bottom

character is the daughter. The surreal and dreamy illustra-

of the sea and cripples him. However, this story also features

tions that walk the line between vulnerability and the maca-

a large octopus that better suits the illustrator’s purposes.

bre have been inspired by the gore-filled movies of the Giallo

The face and name for the character have been borrowed

genre, such as Dario Argento’s Suspiria (1976).

from Elaine Wells from the film Little Girls Blue (1978).

Ninni Kairisalo (b. 1977) is a freelance illustrator and graphic
designer who resides in Helsinki and works under the business
Synthwave can be considered a sub-genre
of electronic music where analogue synthesizers of the 80s are prominently present.
Influences are also drawn from the films and
video games of that era. Retrofuturism is a
strongly growing trend in Finland.

name Kali Graphics. Kairisalo realises her detailed illustrations by hand with brush and ink and then colours them digitally. In addition to magazine illustrations and book covers, she
creates looks for diﬀerent events and illustrates the related products. The Thrill exhibition consists of original drawings of diﬀerent sizes and the pigment prints, album covers and T-shirts made
of them. Cover art created for the album Electra Complex by dark
synthwave artist Levinsky plays a central role in the exhibit
kaligraphics.fi

Hämeentie 28, Helsinki

galleria@kuvittajat.fi

www.kuvittajat.fi

Liisa Kallio

Tunto (Sensation)
21st of March – 30th of April 2020
Touch, caress.
Brush, squeeze, stroke, fuss.
”The state I draw in is almost meditative.
I listen to music, calm, classic.
Sometimes ambient, sometimes some tango record.
It’s been a very significant discovery how the experience of drawing is formed in the body.
The sense of touch begins somewhere deep inside and flows to your hands.
I draw on the floor, not at the desk.
The critical me won’t start telling to do this or that.”
When you’re in a sensible and open state while drawing, also your illustrations
can breathe, be open and leave room for interpretation and thought.
Not pointing, depicting, or explaining.
Only a strong sense of tenderness.
The advantage pictures have over a hundred words
is that they immediately spark emotions.
Touching, love and humanity, this is what it’s about.
Men have been stripped of their machismo and women come in all shapes and sizes.
The roles that culture creates have been removed from around us.
It’s a way to depict intimate, even fierce situations without them becoming flat or gross.
Like an ambassador of humanity.
To retain tenderness.
Chamois leather. Fingerprints. Coal dust.
The words of the technique sound soft when spoken.
Words: Veera Pekkinen

Liisa Kallio (born 1968) is a freelance illustrator, writer and graphic
designer living in Helsinki. Kallio uses different kinds of techniques in
her work, from charcoal drawings to digital renditions. She has
illustrated several children’s books and published several picture
books. The Tunto exhibit is comprised of original drawings of
varying sizes, “possible illustrations” for an upcoming, adult-themed
picture book.
liisakallio.mystrikingly.com

Hämeentie 28, Helsinki

galleria@kuvittajat.fi
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Koronakevään kirkkaassa valossa
Närhin kirjaa alkaa väkisinkin lukemaan
ajankohtaisen tilanteen kautta. Närhi
on tiedostamattaan tavoittanut jotakin
hyvin olennaista: Ihmisten keinot
reagoida kriisitilanteeseen ovat hyvin
samankaltaisia kriisin syystä riippumatta. Ketä syytetään, mistä etsitään
ratkaisuja, kuka lamaantuu, kuka
käyttäytyy jollain ihan muulla tavalla.
EI MIKÄÄN tarjoaa lukijalle useita
samanaikaisia, toisiinsa limittyviä
tarinoita ja mahdollisuuksia. Mielenkiintoista on se, ettei kirjassa ole tiettyä
päähenkilöä. Lukijalle esitellään useita
henkilöitä, joilla vaikuttaa olevan
erilaisia salaisuuksia, ongelmia, murheita ja ilonaiheita. Kokonaisuus voi saada
lukijan hämilleen. Kenen tarinaa hänen
kuuluu seurata?
Kirjaa ei kuitenkaan voi lukea oikein tai
väärin, vaan kaikki erilaiset mahdollisuudet ja tulkinnat ovat sallittuja. Osa tarinoista, esimerkiksi kirjan alusta loppuun
seurattava rouva Flanin tarina rakentuu
kokonaiseksi, mutta osa tarinoista jää
avoimeksi ja keskeneräiseksi.
Kuvakirjaa on lupa tarkastella
kokonaissommitelmana, jossa tekstin
ja kuvituksen lisäksi myös teoksen
fyysiset piirteet kuten koko, muoto ja
taitto kantavat merkityksiä.
Huomiota kiinnitetään niin kansiin,
otsikkosivuihin, typografiaan, paperin laatuun ja tuntuun kuin teoksen
sisältöön. Yksityiskohdat saavat lukijan pysähtymään niiden tarkasteluun
jo ennen varsinaisen tarinan alkua.

Närhin kirja muistuttaa meitä siitä,
että oikea elämäkin on satunnaista ja
kaoottista, ja siihen löydetään
järjestystä ja merkityksiä vain uusien
tarinoiden avulla. Jos kestät tämän
tiedon, tulet rakastamaan kirjaa
nimeltä EI MIKÄÄN.
Kuvittaja, sarjakuvataiteilija Kati Närhi
(s.1973) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Häntä edustaa Napa Agency. Närhi on julkaissut 4 sarjakuvaromaania ja kuvittanut
yli 20 kirjaa. Närhin Agnes-trilogian kolmas
osa ”Seitsemäs vieras” (WSOY, 2015) voitti
Sarjakuva-Finlandian vuonna 2016.
katinarhi.com
Teksti: Veera Pekkinen

Réka Király

HERBARIUM
18.12.2020 — 23.1.2021

“By day, Réka Király is a publisher, editor, graphic designer, repro, publicist, producer, salesperson and
illustrator. In one of her notebooks she writes: Remember this is for the reader, you serve them. In the
evening she takes out her ink and brush, and listens to the silence. The visual meditation can begin.
Réka Király creates art at night.”
It is evident that Király greatly enjoys immersing herself into the details of the book illustrations that she
works with by day. Nocturnal imaginary plants sprout in the Herbarium exhibition. For their creator,
they are portraits, too. ”They’re portraits of the people I miss”, the illustrator explains. The collection of
plants contains numerous diﬀerent personalities, some of which have been depicted delicately and
others in a spontaneous manner.
The exhibition features 77 pieces, according to the artist’s birth year. Included is also a series of
butterflies from a time period when the illustrator was working on a book: My Friend the Tree (in
collaboration with Jenni Erkintalo, Etana Editions 2019), and at night, working on studies of diﬀerent
insects for said book.
“Moss green, frost light blue, mustard golden yellow, burnt orange toﬀee, midnight blue… I love colours.”
Alongside with the black and white herbarium, Király has designed a unique series of colourful scarves
for the exhibition. The cotton scarves are ecologically produced in Finland, and their patterns are
composed of two diﬀerent plant-themed illustrations and five diﬀerent, delicious colour schemes. The
series contains a total of ten diﬀerent scarf designs, and only two scarves have been manufactured of
each design.
“You can’t hide from your own handprint”, Király states in her notes. It is true. The plants of Herbarium
radiate with the joy, tenderness and might of diligent hands.
Text by Veera Pekkinen
Translation by Susanna Virtanen

