
IDA ISAK WESTERBERG (SWE / Meänmaa)
s. 1986
idaisak.se

Ida Isak Westerberg (s.1986) on Norrbottenin Älvsbyssä asuva tekstiilitaiteilija, jonka juuret ovat
syvällä Övertorneålla eli Ruotsin Ylitorniolla. Westerberg on suorittanut Ruotsin käsityön ystävät
-yhdistyksen (Handarbetets Vänner) tutkinnon ja hän haluaa haastaa vakiintuneet käsitykset siitä,
mitä kudonta voi olla.

Teos "Sompasenvuoma" (2021) koostuu kahdesta käsin kudotusta osasta, jotka on ladattu täyteen
suon säilyttämää energiaa. Tekstiiliteokset on ensin haudattu suon turpeeseen kuukauden ajaksi ja
tämän jälkeen ne on vielä peitetty suon kasveilla ja marjoilla kahdeksi viikoksi. Lopputulos on suon
tavoin arvaamaton, mutta mikäli värit myöhemmin haalistuvat, ne voi tarvittaessa ladata uudelleen.

OLGA KRÜSSENBERG (SWE)
s. 1995
olgakrüssenberg.com

Olga Krüssenberg työskentelee liikkuvan kuvan ja installatioiden parissa. Hän asuu ja työskentelee
Tukholmassa. Krüssenberg on suorittanut kandidaatin tutkinnon Tukholman kuninkaallisessa
taideakatemiassa ja opiskellut dokumenttifilmien tekemistä Biskops Arnön ja Öölannin
kansanopistoissa.

Videoteos “Slowly I Move in Your Direction” (2018-2021) on kertomus perheestä ja kolmesta
sukupolvesta. Se perustuu Krüssenbergin isoäidin elämään ja hiljattain paljastuneeseen salaisuuteen,
jota tämä kantoi lähes koko ikänsä.

KARIN KEISU (SWE / Meänmaa) & JOSSE THURESSON (SWE)
s. 1995 & 1992
keisuthuresson.com

Karin Keisu ja Josse Thuresson ovat työskennelleet taiteilijaparina vuodesta 2018. He ovat opiskelleet
Oslon kansallisessa taideakatemiassa, Wienin kuvataideakatemiassa ja
Konstfack-taidekorkeakoulussa Tukholmassa. Keisu ja Thuresson työskentelevät tekstien, liikkuvan
kuvan, performanssien ja digitaalisten installaatioiden parissa. Tämän ohella he toimivat myös
kuraattoreina. Heidän teostensa teemoja ovat mm. kielipolitiikka, queer time ja marginaaleissa
olemisen voima.

Videoteos “Det här språket är inte övergivet än / Tätä kieltä ei ole vielä hylätty / This language is not
abandoned yet” on osa tekeillä olevaa teossarjaa, joka tutkii nationalismia, normeja ja näiden
suhdetta vähemmistökielten sortoon Ruotsissa.

HENNA MATTILA (FIN)
s. 1990
hennamattila.com

Henna Mattila on valokuvaaja, kuvataiteilija ja kuvataidekasvattaja, joka asuu Rovaniemellä ja Ruotsin
Haaparannalla. Oman taiteellisen työnsä ja kuvataidekasvatuksen lisäksi hän työskentelee
taideperustaisten yhteisöprojektien parissa.



Valokuvasarja “Katoavat maalaukset” (2021) käsittelee sitä kuinka ilmasto muuttuu, erityisesti
arktisella alueella. Valokuvasarjassa hän muistelee sekä talvea että talven sävyjä. Ilmasto muuttuu,
erityisesti arktisella alueella, ja lumiset talvet ovat häviämässä.

ALINA BELYAGINA (RUS) & AMIE JAMMEH (GM / SWE)
s. 1989 & 1993
alinabelyagina.wixsite.com/choreo

Alina Belyagina on koreografi, joka työskentelee nykytanssin ja teatterin välimaastossa. Hänen
teoksensa myös hyödyntävät usein videoita ja tekstejä. Belyagina on valmistunut Moscow State
University of Culture and Arts -yliopistosta.

Amie Jammehin juuret ovat Ruotsissa ja Gambiassa. Jammeh aloitti tanssin jo nuorella iällä hip hopin
ja muiden urbaanien tyylien parissa, mutta siirtyi vanhempana nykytanssin pariin. Jammeh valmistui
vuonna 2017 Munchenissä, Saksassa sijaitsevasta Iwanson International School of Contemporary
Dance-oppilaitoksesta.

Belyaginan ja Jammehin tanssillinen performanssi "Image we combat with" esitetään Kulttuuritalo
Wiljamissa lauantaina 4.syyskuuta klo 19.00. Teoksen keskiössä on ihmiskeho, joka heijastelee
ulkoisia tapahtumia. Teemaltaan teos käsittelee valtaa: miten se muovaa tapaamme olla? Muuttaako
valta sisintämme tai tapaamme toimia niin, että emme lopulta ole vapaita?

M SEPPOLA SIMONSEN (NOR / Kven)
s. 1998

M. Seppola Simonsen on Pohjois-Norjasta kotoisin oleva runoilija. Hän on suorittanut kandidaatin
tutkinnon englanninkielisessä kirjallisuudessa ja espanjan kielessä University College Dublinissa,
Irlannissa. Tällä hetkellä Seppola Simonsen opiskelee sosiologiaa Oslon yliopistossa. Oslolainen
kustantamo Flamme Forlag julkaisi hänen kveeni-identiteettiä ja pohjoisia teemoja käsittelevän
esikoisrunokokoelmansa “Nord” vuonna 2020.

ANNIKA SELLIK (NOR / EST / Iisakumaa)
s. 1986
annikasellik.tumblr.com

Annika Sellik on kotoisin Iisakumaa-nimiseltä alueelta Koillis-Virosta. Tällä hetkellä hän suorittaa
maisterin tutkintoa Tromssan taideakatemiassa Pohjois-Norjassa. Aiemmin hän on opiskellut
filologiaa ja kirjallisuustiedettä.

Iisakumaan historia on monivaiheinen. Alueella on asunut suomalais-ugrilaisia vatjalaisia 1100-luvulta
lähtien sekä etnisiä venäläisiä 1300-luvulta lähtien. Myöhäiskeskiajalla näiden kansojen
kohtaamisesta syntyi uusi etninen ryhmä, poluvernikit. Tänään poluvernikit ovat sulautuneet alueen
muihin kansoihin ja vatjalaisia on jäljellä enää alle 100. Myös vatjan kieli on äärimmäisen
uhanalainen: äidinkielisiä puhujia on jäljellä enää 4.

Sellikin teokset ovat hienovaraisia installaatioita, jotka jättävät tilaa katsojan ajatuskuluille. Sellikin
YAA-näyttelyn teos “Repeter, Muet” (= toistaa, vaieta) on alttarimainen installaatio, joka koostuu
kahdesta osasta, visuaalisesta runosta ”διʹγάπης” sekä seinälle ripustetusta osasta Muet. Termi



διʹγάπης on muinaiskreikkaa tarkoittaen “syvällä rakkaudella, rakkauden kautta”. Teoksessa jalustalle
on asetettu möbiuksen nauha, ikuisen jatkuvuuden symboli.

ÅSNE KUMMENEJE MELLEM (NOR / Kven)
s. 1995
asnemellem.no

Åsne Kummeneje Mellem on kveenitaiteilija, joka tarkastelee tuotannossaan kveenikulttuuria
erilaisten kuvataiteen välineiden kuten perinteisten käsitöiden ja valokuvan avulla. Hän on suorittanut
kandidaatin tutkinnon Oslon kansallisessa taideakatemiassa sekä opiskellut kaksi vuotta Oslo
Fotokunstskole-taidekorkeakoulussa. Kummeneje Mellem on ensimmäinen kveentitaiteilija, jonka
teoksia on hankittu tromssalaisen Nordnorsk Kunstmuseumin kokoelmiin.

Kummeneje Mellemin teos “I Never Learnt my Mother Tongue” (2021) tutkii aukkoja, joita on
sukupolvien väliseen tietoon on jäänyt norjan harjoittaman assimilaatiopolitiikan takia. Nykytaide on
Kummeneje Mellemille väline, jonka avulla voi paitsi hahmotella minkälaista on olla kveeni, myös
esitellä kulttuuria muille.

JOHANNES HEIKKILÄ (FIN)
s. 1986
johannestaunogabriel.wordpress.com

Johannes Heikkilä on Rovaniemellä toimiva kuvataiteilija. Heikkilä on valmistunut 2010 Vapaasta
taidekoulusta ja Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, taidegrafiikan opetusalueelta vuonna 2019.

Heikkilän taiteellinen työskentely tarkastelee konstruktioita konkreettisten rakenteiden lisäksi mielen
allegorioina. Heikkilän teokset ovat abstraktis-figuratiivisia tulkintoja olemassaolosta, rakentumisen ja
tuhoutumisen ulottuvuuksista. Teosten muotokieli kuvastaa eksistentiaalis-käsitteellistä elämäntasoa,
joka tuo paikoin esiin yhteiskunnallisia näkökulmia. YAA-näyttelyn teoksista “Aluksi oli valkoista”
virittyy mielen rakenteiden kohtiin ja muotoihin kun taas “Täällä, missä kuollut puu ei tarjoa siimestä”
heijastelee järjestäytyneen yhteiskunnan varjopuolta.

MAIYA SYRSTAD JERIJERVI (NOR / Kven)
s. 1998
Instagram: @rubinsk.iy

Maiya Syrstad Jerijervi  on kveenitaustainen katutaiteilija ja hän on kotoisin Pohjois-Norjan
Kirkkoniemestä. Tällä hetkellä hän opiskelee Einar Granum Kunstfagskolessa Oslossa

Syrstad Jerijerven maalaus “Jerijärvi/Jerijervi” perustuu vanhaan perhevalokuvaan. Kuvassa
esiintyvät Syrstad Jerijerven isoisä ja isosetä kuolivat yllättäen lyhyen sairauden jälkeen. Vaikka
kuvan henkilöt ovat poissa, heidän tarinansa ja muut heistä säilyneet dokumentit ovat yhä täällä.
Maalaus ja sen otsikko viittaavat myös olennaiseen symboliseen muutokseen: Maiyan isosetä säilytti
alkuperäisen sukunimensä, mutta hänen isoisänsä norjansi sen muotoon Jerijervi.

Osana näyttelyä Syrstad Jerijervi toteuttaa myös julkisen seinämaalauksen Rovaniemen
taidemuseon/Kulttuuritalo Korundin seinäpaneelin.


