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Uudistimme festivaalin rakenteen. Japanilaisten
elokuvien Oishii sarja on paussilla. Näyttelyihin,
festivaalin warm up- tapahtumaan, seminaariin,
Malmitalon avajaisnäytökseen ja Night of the
Beamersiin on vapaa pääsy, mutta muihin
näytöksiin ja Live Cinema -esityksiin on tullut
pieni, 5 euron pääsymaksu (WHS Teatteri Unionin
illat yhteishintaan 10€ sis. kolme esitystä).
Oikeudet ohjelmanmuutoksiin pidätetään. Järj.
kulttuuriyhdistys Kaiku ry, Kokeellisten taiteiden
nomadinen akatemia ja Helsingin kulttuurikeskus
Malmitalo.Festivaalin järjestäjät pidättävät
oikeuden ohjelmamuutoksiin.

We renewed the festival structure. Changes
apply to the Japanese feature films program
“Oishii”, which is currently in standby mode. While
exhibitions, festival warm-up event, seminar,
Malmitalo’s opening screening and Night of the
Beamers stay free of charge, we have included a
small admission fee of 5 euros to the screenings
and the Live Cinema shows (whole evening at
WHS Theatre Union includes 3 shows for 10€).
The festival is organised by nonprofit associations
Kaiku ry, Nomadic Academy of Experimental Arts
and Malmitalo / Helsinki City Cultural Office. The
organisers reserve all rights for changes in the
programme.

TAPAHTUMAPAIKAT / FESTIVAL VENUES
Kulttuurikeskus Malmitalo / Cultural centre Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
WHS Theatre Union, Unioninkatu 45 LH 1-2
Valokuvataiteen museo / The Finnish Museum of
Photography, Tallberginkatu 1 G
Gallery Oksasenkatu 11, Oksasenkatu 11
FISH Helsinki, Alppikatu 17 LH2

WEB & SOME
aavefestival@gmail.com
www.aavefestival.org
www.fb.com/aavefestival
www.twitter.com/aavefestival
www.flickr.com/photos/aavefestival
www.vimeo.com/aavefestival

MITEN PÄÄSTÄ MALMITALOLLE?
Malmin asemalle tuovat junat K, I, N ja T. Nouse
laiturialueelta Ylä- ja Ala-Malmin yhdistävälle
ylikulkukäytävlle, käänny vasemmalle kohti kauppakeskus Novaa ja sen läpi Ala-Malmin torille.
Malmille pääsee usealla bussilla: 52A, 54, 54B, 69,
70, 70T, 73, 73N, 76A, 76B, 77A, 78, 79, 512, 519 ja
520 sekä Jouko-kaupunginosalinjoilla J61, J71 ja
J72.

HOW TO GET TO MALMITALO?
From the Malmi train station and bus terminal
there is a short walk to Malmitalo. Trains: K, I, N
and T. Buses: 52A, 54, 54B, 69, 70, 70T, 73, 73N,
76A, 76B, 77A, 78, 79, 512, 519 and 520, also Jouko
neighbourhood routes J61, J71 and J72.

FESTIVAALIOHJELMISTO / FESTIVAL PROGRAM
TI–SU / TUE–SUN 7.-12.4.2015
13:00–18:00 EXHIBITION: Mika Taanila – Silence-Fiction [F]
13:00–18:00 EXHIBITION: Juha van Ingen, Marko Vuokola & Janne Särkelä – Cycles [O]
TIISTAI / TUESDAY 7.4.2015
18:00–23:00 NIGHT OF THE BEAMERS [Your House!] Free entry
KESKIVIIKKO / WEDNESDAY 8.4.2015
18:00–22:00 FESTIVAL WARM-UP: Heidi Tikka & Dave Berg [P] (A) Free entry
TORSTAI / THURSDAY 9.4.2015
18:00 PLANET STEREOSKOPIA: Caspar Stracke – Proximity / Willy Le Maitre – Insight’s Cataract [M] (A)
Free entry
19:00 PLANET STEREOSKOPIA: Jean-Luc Godard, Peter Greenaway & Edgar Pêra – 3X3D [M] 5€
PERJANTAI / FRIDAY 10.4.2015
11:00–15:00 SEMINAR: Dave Berg, Jukka Hautamäki & Heidi Tikka – TAITE [P] Free entry
18:00 EN GARDE: VIRVATULET / GHOST LIGHTS ’15 [M] (A) 5€
19:30 PLANET STEREOSKOPIA: Alvar Hamberg & Zapruder – Lecture Spectacle [M] 5€
20:30 EN GARDE: Pink Twins – Parametronomicon [M] (A) 5€
LAUANTAI / SATURDAY 11.4.2015
15:00 EN GARDE: Wilhelm & Anka Sasnal – Aleksander [M] 5€
16:30 EN GARDE: Teemu Mäki – Madness and Civilization [M] (A) 5€
18:00 DAVE BERG: Dave in Planet Stereoskopia [M] (A) 5€
20:30 LIVE CINEMA: Natalia Kozieł & Petteri Kalliomäki – Abstract City Symphony [W] 5€
21:30 LIVE CINEMA: Helsinki sound-electronics – Koolla [W] 5€
22:30 LIVE CINEMA: Roberto Pugliese – Quasi-Existence [W] 5€
SUNNUNTAI / SUNDAY 12.4.2015
13:00 PLANET STEREOSKOPIA: Jean-Luc Godard, Peter Greenaway & Edgar Pêra – 3X3D [M] (R) 5€
14:30 DAVE BERG: Dave Berg & Elina Reinikka – Onnesta [M] (A) 5€
16:30 PLANET STEREOSKOPIA: Zapruder – All Inclusive VS Joule [M] 5€
19:30 PLANET STEREOSKOPIA: Sami van Ingen – Hate [W] 5€
20:30 LIVE CINEMA: Anna Estarriola – Ventriloquized [W] 5€
21:30 LIVE CINEMA: Pekka Sassi, Yuko Takeda & Veli-Matti Saarinen – Elena’s Idea [W] 5€
TAPAHTUMAPAIKAT / FESTIVAL VENUES
[M] Kulttuurikeskus Malmitalo / Cultural centre Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
[W] WHS Theatre Union, Unioninkatu 45 LH 1-2
[P] Valokuvataiteen museo / The Finnish Museum of Photography, Tallberginkatu 1 G
[O] Gallery Oksasenkatu 11, Oksasenkatu 11
[F] FISH Helsinki, Alppikatu 17 LH2
SANASTO / GLOSSARY
(A) Taiteilija tai elokuvantekiä paikalla / Artist or filmmaker is present
(R) Uusintanäytös / Rerun screening
NIGHT OF THE BEAMERS Osallistava pop up- tapahtuma / Participatory pop-up event
EN GARDE! Rohkeita audiovisuaalisia teoksia / Bold audiovisual works
PLANET STEREOSKOPIA Kolmiulotteisia kokeellisia teoksia / Tridimensional experimental works
LIVE CINEMA Liikkuvaa kuvaa ja elävää esitystä / Moving images and live performance
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AAVEEN KUUDES VUOSI
”ON AIKA SIJOILTAAN.”
- William Shakespeare: Hamlet

Suomen valokuvataiteen museossa tutustutaan uutta teknologiaa ja inhimillistä vuorovaikutteisuutta
teoksissaan käyttäviin tekijöihin. Lämmittelytapahtumassa on mahdollista katsoa Dave Bergin
stereoskooppisen 360 asteen ympäristön antavaa teosta Oculus Rift -virtuaalitodellisuuskypärän kautta
sekä tutustua mediataiteilija Heidi Tikan vuorovaikutteisen teoksen rekonstruktioon. Perjantaiseminaarissa
Tikan ja Bergin seuraan liittyy niin uusia kuin media-arkeologisiakin teknologioita taiteessaan hyödyntävä
Jukka Hautamäki. Hautamäki on media- ja äänitaiteen tekijöiden HelSEn eli Helsinki sound-electronics
-ryhmän perustajajäsen.

(suom. Eeva-Liisa Manner)

ELÄMÄN KUVIA JA IMITAATIOITA
Kuudes vuosi merkitsee yhteisön, festivaalin, parisuhteen tai jopa presidentin virkakauden kannalta
usein käännekohtaa. Jatketaanko, jähmeydytäänkö, lopetetaanko, pidetäänkö taukoa vai muutetaanko
suuntaa? AAVE Alternative AudioVisual Event on löytänyt uusia muotoja mm. uusien esityspaikkojen sekä
kokeellisen stereoskooppisen (3D) liikkuvan kuvan sarjan myötä. Tarjoamme myös mahdollisuuden myös
tulla mukaan projisoimaan omia teoksiaan koteihin ja kaduille Night of the Beamers -screeningiltana 7.4.,
johon sijoittuvat myös festivaalimme kahden näyttelyn avajaiset.
Oksasenkatu 11 -gallerian Syklit-näyttelyssä Juha van Ingenin ja Marko Vuokolan monitori-installaatiot
tutkivat kiertävää liikettä ja sen illuusiota luoden siltaa esi-elokuvallisten tieteellis-filosofisten tutkimusten
sekä videotaiteen metodien välille. Äänitaiteilija Janne Särkelän gallerian kellariin tekemä ääni-installaatio
käsittelee puolestaan kuunkierron ja auringon vaikutuksia ihmisruumiseen. FISH Helsingin SilenceFiction esittelee kuvataiteilija-elokuvaohjaaja Mika Taanilan kolme hiljaisuutta käsittelevää teosta.
Esikaupunkilähiön kuvien ääniraidalla kummittelee niiden hiljaisuudesta pitävä naisääni. Toinen teos
näyttää puheliaasta illasta kertovan elokuvan mykät hetket. Kolmas teos tuo sen lähtökohtana olleen
elokuvan käsikirjoituksen näyttelytilaan.
Portugalialainen Guimaraesin kaupunki kutsui Jean-Luc Godardin, Peter Greenawayn sekä kokeellisen
poliittisen elokuvan tekijän Edgar Pêran kunkin tekemään omat osionsa kaupungin historiaa
kommentoivaan 3X3D -antologiaelokuvaan (2013). Toisaalta haluttiin jotain erityistä nostamaan
kaupungin julkisuuskuvaa, toisaalta oltiin kyllin rohkeita kutsumaan projektiin kolme ”kuvainraastajaa”.
Stereoskooppinen kuva tuntuu sijoittuvan luontevasti kahden ääripään, spektakulaarisen ja
eksperimentaalisen välillä. Tämä vie ajatukset festivaaliohjelman kohdalla jo toistamiseen elokuvan
varhaisvuosiin. Malmitalon torstaisessa avajaisnäytöksessä Caspar Stracken ja Willy Le Maitren
stereoskooppiset teokset tutkivat havaintoa hymyillen niin varhaisen abstraktin elokuvan kuin
ranskalaisen liikkeentutkijan ja valokuvaajan Étienne-Jules Mareyn esielokuvallisten liiketutkielmienkin
suuntaan.
Sami van Ingenin ilman katselulaitteita katsottava stereoskooppinen Hate (2013) lainaa kuvastonsa
kansalliseepos Kalevalan sadunomaisesta elokuvasovituksesta Sampo (1959), jonka kuvat kertovat
ystävyys- ja viholliskuvista sekä laulaen ja soittaen voitetusta mytologisesta sodasta. Virvatulet ´15
-koosteessa esitettävän Seppo Renvallin Moskovan kellon (2014) sekaisin mennyt kronologisen ajan
mittaamisväline on kuin metafora demokraattisen kehityksen epäonnistumisesta. Virvatulet ´15 -koosteen
otsikko ”Paikaltaan” viittaa joko omalta paikalta viestimiseen tai jopa sijoiltaan olemiseen (”Sijoiltaan
on aika.” - Shakespeare: Hamlet). Suorimmin historiallisia muutoksia ja poliittisia kysymyksiä käsittelee
Teemu Mäen videoelokuva Hulluus ja yhteiskunta (2015). Teos on ”audiovideo” kahdesta murhaajasta
sekä yhdestä filosofista kertovasta radiokuunnelmasta, jonka käsikirjoitti Harri Virtanen ja ohjasi JuhaPekka Hotinen. Mäen hoivissa teos muuttui draamadokumentiksi, joka kertoo mm. muukalaiskammosta ja
naisvihasta. Huolimatta vaikeista aiheistaan teos on kirkas ja seesteinen esitys siitä miten yhteiskunta on
eri aikoina kohdellut ääritapauksiaan. Tekijä on paikalla näytöksessä.
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Keskiviikon 8.4. lämmittelytapahtumassa ja perjantain 10.4. TAITE (Taide ja teknologia) -seminaarissa

”Vain Maija Poppasen sateenvarjo voi estää taivaasta tipahtavaa valasta putoamasta suoraan päälle”,
kirjoittaa Pauliina Kaasalainen Bergin teoksesta Whatever II (2014). Bergin ja Elina Reinikan pitkä elokuva
Onnesta (2015) purkaa yksilön traumoja ja parisuhteen kipupisteitä vavahduttavalla vyörytyksellä.
Kameratyön ja näyttelijöiden välinen katkeamaton intensiteetti saa lisämausteekseen digitaalisten efektien
surrealistiset momentit, jotka istuvat kerrontaan aivan yhtä luontevasti. Kaksikko Pink Twinsin (veljekset
Juha ja Vesa Vehviläinen) lumoava Parametronomicon (2015) on digitaalisessa avaruudessa tapahtuva
audiovisuaalinen loitsu, jossa abstraktit geometriset muodot elävät keinotekoista elämää matemaattisessa
rytmissä uudestisyntymisen ja tuhon tapahtumassa. Esitämme teoksesta sen pitkän version. Tekijät ovat
paikalla näytöksissä.
Digitaalisten projisointien lisäksi tarjoamme myös 35 mm filmikopioesityksen puolalalaisten
taiteilija/elokuvantekijäparin Wilhelm ja Anka Sasnalin elokuvasta Aleksander (2013) sekä analogista
selluloidifilmiä ja sen projisointitekniikkaa hyödyntävää esitystaidetta. Jälkimmäistä edustaa lauantain
WHS Teatteri Unionin ohjelmassa Natalia Koziełin sekä Petteri Kalliomäen 16 mm -filmiprojektorein ja
diaprojektorein toteuttama Abstrakti kaupunkisinfonia -filmiperformanssi. Samana iltana tapahtuu myös
HelSEn osallistava äänitaidesessio, johon yleisö osallistuu ryhmän tilaisuutta varten rakentamin uusin
instrumentein. Aikaisempi soittokokemus ei ole välttämätöntä. HelSEn esityksen jälkeen ryhmän jäsen
Roberto Pugliese vie live cinema -esityksellään Quasi-existence katsojat kummitusten ja epäpaikkojen
kansoittamiin maisemiin.
Sunnuntaina Anna Estarriollan elävä esitys yhdistää teatterin, kuvataiteen ja vatsastapuhujan esityksen
estetiikan ainutlaatuisella tavalla, jota ei kannata jättää kokematta. Estarriolan esityksen jälkeen esiintyy
Elena´s Idea -yhtye, joka kertoo melodisine kappaleineen muun muassa hauraista yhdessä tehdyistä
rakennelmista. Yuko Takeda laulaa kirjoittamiaan tekstejä yhdessä tehtyihin sävellyksiin kuulaan ja
lämpimän soundin syntyessä Pekka Sassin ja Veli-Matti Saarisen kitaroiden sekä Takedan basson
yhteisvaikutuksesta. Orkesterin jäsenet tunnetaan ehkä paremmin muista ammateistaan. Sassi on yksi
kiinnostavimpia suomalaisia liikkuvan kuvan taiteilijoita. Saarinen on taidefilosofi ja Takeda näyttelijä.
Lopuksi palaan vielä hetkeksi festivaalin näytöskartan läpäisevään Stereoskopia-teemaan. Pysykää
mukana - nyt seuraa hieman teoriapuhetta! Vaikka stereoskopian soveltaminen liikkuvan kuvan
soveltamiseen tapahtui hitaasti, stereoskooppisen kuvan perusperiaate oli tiedossa jo 1830-luvulta
lähtien. Sitä on myös sovellettu jatkuvasti erilaisiin kaupallisesti virittyneisiin viettelyksiin, kuten
pornografiaan. Stereoskooppinen kuva rinnastuu eksoottisia kohteita esittävään dioraamaan, eräänlaiseen
simuloituun laatikkoon tai pienoismalliin. Nostalgisen ja kaikukaipuunomaisen viittaussuhteensa lisäksi
stereoskooppinen kuva on myös oivallinen metafora kuvan ja todellisuuden toisiinsa liukenemista
sekä maailman kohteiden – esineiden ja ihmisruumiiden esineellistymisestä, reifikaatiosta (reifikaatio
johdetaan latinan ´res faceresta´ mikä tarkoittaa kirjaimellisesti ´esineen tekemistä´).
Kuvan ja todellisuuden välisen eron liuentumista kutsuttiin modernismin ajan viimeisen avantgarderyhmän, situationistien toimesta ”spektaakkeliksi”. Etenkin nyt, Facebookin ja Instragramin aikakaudella
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AAVE’S SIXTH YEAR

todellisuudesta on tullut yhä selvemmin narsististen kuvaustapahtumien näyttämö. Festivaalimme
ohjelmaan kuuluva luentospektaakkeli-spektaakkeliluento tuo stereoskooppisen kuvan tarkastelu yhteen
situationistien spektaakkelin kritiikin kanssa. Olihan Debordin kirjan Spektaakkeliyhteiskunta (La Société
du spectacle, 1967) kannessa jopa jo kuva erikoislaseilla 3D-elokuvaa katselevasta elokuvayleisöstä.
Luentospektaakkelimme ensimmäisenä osana esitämme erään ensimmäisistä Pohjoismaissa tehdyistä
stereoskooppisista elokuvista, Alvar Hambergin teoksen 3:s ulottuvuus esiin (1953). Se saa kriittisen
peilin yli 60 vuotta myöhemmin valmistuneesta italialaisen Zapruder filmmakersgroupin teoksesta Joule
(2010). Vaikka kumpikin elokuva esittelee stereoskooppisen elokuvan keskeiset efektit, niiden pyrkimykset
ovat vastakkaiset. Hamberg on sitonut teoksensa siihen rakennetun fiktiivisen kehystarinan kautta
stereoskooppisten kuvien myyntipuheeseen ja elokuvan tekohetken seksistisiin asenteisiin. Zapruder
filmmakersgroupin teos on puolestaan muiden tasojensa muassa Silvio Berlusconin hallinnan aikana
Italian televisiota hallinneen viihteellisten spektaakkelien kritiikki. Luentospektaakkelissa nämä kaksi
teosta kohtaavat toisensa yllättävällä tavalla. Sunnuntaina esitämme Joulen vielä yhdessä alkuperäisen
sisarteoksensa Zapruderin All Inclusiven (2010) kanssa.
Yleisön, rahoituksen ja sidosryhmiensä suhteen jokainen festivaali on kuin Jorma Elovaaran
legendaarisen radioesseen aave etsimässä ystäviä (Kummitus etsii ystävää. Mysteeni, 1986). Älkää
säikähtäkö ikkunoistanne kurkkivaa Aavetta. Siellä vilkkuvat vain projisointien yön valot. Toivotamme
sinut tervetulleeksi festivaaleille ja kiitämme lämpimästi myös vapaaehtoistyöntekijöitämme sekä
yhteistyökumppaneitamme.
Hyviä haamukuvia,
toivottaa
AAVE

”THE TIME IS OUT OF JOINT.”
- William Shakespeare: Hamlet
The sixth year is often a breaking point in the life span of a community, relationship, and in Finland, even
presidency. Shall we continue together, demarcate, end, have a pause, or change the direction? AAVE
Alternative AudioVisual Event searches new possibilities, e.g., finding new places for presentations and
showing a program on experimental stereoscopic (3D) moving image. During the Night of the Beamers
event 7 April, everyone can project images in their homes and in the streets of Helsinki. The same day is
also the opening day of the two exhibitions.
Two galleries will show moving image works every day during the festival from 1pm to 6pm during the
festival. In Juha van Ingen and Marko Vuokola´s video installations in Oksasenkatu 11, the abstract forms
and circular movements make repeating, minimal cycles. The works recall the pre-cinematic scientificphilosophic experimentations in the context of video art. Janne Särkelä´s sound installation in the
cellar space of the gallery explores the micro- and macrocosmic effects of the sun and the moon on the
circulations of the human body. In FISH Gallery exhibition Silence-Fiction three works by Mika Taanila
deal with silence. The images of a suburbian environment are haunted by a woman´s voice-over, telling ”I
like this silence”. In another work, the silent moments of a movie about a talkative evening has been cut
together. The third work brings the screenplay of the movie to the gallery space.
When the Portuguese city of Guimaraes was the culture capital of Europe it invited the directors Jean-Luc
Godard, Peter Greenaway and Edgar Pêra to comment on the 2000-year old history of the city. Together
their short films became the anthology film 3X3D (2013). On the one hand, the city wanted attention and
publicity; on the other hand, the directors they chose were quite iconoclastic. Stereoscopic image often
seems to be located between the spectacular and the experimental. The same two properties could be
associated with the early cinema. In the Malmitalo opening screening, the stereoscopic works by Caspar
Stracke and Willy Le Maitre play with the boundaries of perception, gently referring to both the works of
the early abstract film and the pre-cinematic movement studies à la Étienne-Jules Marey.
In The Ghost Lights ´15 compilation, Seppo Renvall´s work The Clock from Moscow (2014) shows a
measuring device of chronological time going crazy. The work can be understood also as a metaphor of
the illusion of historical progress. The Finnish title of the compilation ”Paikaltaan” has two meanings. It
can refer to, e.g., a message that is sent out from one´s place or something that is not quite right in its
place (”The time is out of joint.” - Shakespeare: Hamlet). In Malmitalo we will also present Teemu Mäki´s
video work Madness and civilization (2015). Mäki was originally commissioned by Finnish Broadcasting
Company YLE to make an audiovideo of a radio feature by the scriptwriter Harri Virtanen and director
Juha-Pekka Hotinen. The work was about the two murderers Pierre Rivière and Anders Breivik, including
philosopher Michel Foucault´s selected texts. Mäki nurtured the material into a drama documentary, which
he says to be a work about the fear of immigrants and hate towards women. Despite its difficult themes,
the work is a bright and clear presentation of how society has interpreted and treated extreme cases in
different times. Mäki will be present.
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In our warm-up event on 8 April, and in the seminar TAITE (art and technology) on 10 April in the Finnish
Museum of Photography, we will be acquainted with the artists who explore audaciously the possibilities
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of art and technology. In the warm-up event Dave Berg presents his stereoscopic work with a 360-degree
view for the spectator. The work is experienced using Oculus Rift virtual reality headset. The interactive
work by Heidi Tikka is reconstructed for the occasion. In the seminar on Friday Tikka and Berg are joined
by Jukka Hautamäki, who uses new digital technologies and makes media-archelogical discoveries for his
art. Hautamäki is a founding member of HelSE, Helsinki sound-electronics group.

IMAGES AND IMITATIONS OF LIFE
”Only Mary Poppins’ umbrella could prevent a whale from hitting you when it falls from the sky”, writes
Pauliina Kaasalainen about Berg´s Whatever II (2014). Berg´s and Elina Reinikka´s feature-length narrative
film About Happiness (Onnesta, 2015) examines the past and present events of the shared and separated
life of the main couple with an astonishing rage and drive. The special effects are an as integral part of
the cinematic language as the dialogical relations between the camera and the actors. Parametronomicon
(2015) by the audiovisual wizards Pink Twins (the brothers Juha and Vesa Vehviläinen) is composed
completely of abstract imagery. In it the geometrical forms live their artificial lives in an event of birth and
destruction. We will show the long version of the work. The artists will be present.
In addition to all the digital projections in our program, we will also show a 35-mm film copy projection
of Aleksander (2013) by the Polish artist/filmmaker duo Wilhelm & Anka Sasnal. In WHS Theatre Studio on
Saturday Natalia Kozieł & Petteri Kalliomäki will perform their moving image performance Abstract City
Symphony by using film and slide projectors in their all-analogical show. On the same evening HelSE will
invite people to their participatory sound art session, asking people to join to play with them with their
new instruments invented and built for the occasion. Previous experience with music instruments is not
needed. After HelSE’s show Roberto Pugliese, a member of the group will perform his impressive solo
live cinema show Quasi-existence, which will lead the audience to the landscapes inhabited by spectres,
ghouls and non-places.

ESITTELY / INTRODUCTION
Situationists´ critique of the spectacle. Even the cover of the book The Society of Spectacle (La Société du
spectacle, 1967) by Guy Debord, the leading figure of the Situationists, already boasted the famous photo
portraying cinema audience watching a 3D movie with special glasses.
As the first part of our lecture spectacle we will screen one of the first stereoscopic films ever made in
Scandinavia, Alvar Hamberg´s film 3:s ulottuvuus esiin [3rd Dimension revealed] (1935). It will be mirrored
critically by our talk, together with the screening of Joule (2010) by the Zapruder filmmakersgroup from
Italy. Even though both films present the catalogue of the effects of stereoscopic filmmaking, they are
opposite to each other in their contexts. Hamberg´s film is tied to the selling speech of the 3D technique
and the sexist attitudes of the time of its making. Zapruder filmmakersgroup were opposing the media
spectacles of the television during the time of Silvio Berlusconi was the prime minister. In our lecture
spectacle, these two works meet in unprecedented way. On Sunday, we present Joule in the original
combination, together with it´s sister work All Inclusive (2010) by Zapruder.
Every festival is like a ghost trying to find a friend, like the ghost in the legendary radio essay by Jorma
Elovaara (Kummitus etsii ystävää. [A Ghost is Seeking a Friend.] Mysteeni, 1986). Don´t be afraid of the
ghost lurking behind your window. It is probably only a projection of the Night of the Beamers. We thank
you, our volunteers and collaborators warmly.
Have a good ghostly festival,
wishes
AAVE (the ghost)

Anna Estarriola´s live performance Ventriloquized brings together theatre, visual arts, and esthetics of
a ventriloquist show in a unique way. In short: Don´t miss it. After Estarriola´s performance the Elena´s
Idea, a new band plays and sings, e.g., about cardbox houses that are built by small children and that
even adults can remember. The singer Yuko Takeda writes the lyrics, and the compositions are made
collaboratively. The bright but warm soundscape is born out of the guitars played by Pekka Sassi and
Veli-Matti Saarinen and the bass is played by Takeda. Sassi and Saarinen are better known for their other
professions: Sassi is one of the most interesting Finnish moving image artists and Saarinen is an art
philosopher. Takeda is an actor.
Finally I will briefly come back to theme Stereoskopia that passes through the whole screening map of
the festival. Bear with me – here follows some theory talk! Even though stereoscopy in the use of the
moving image practices has been developing slowly, the principle of the stereoscopic image was invented
as early as the 1830s. After this, there have been an expanded number of different commercial uses for
it – often relating to the different kinds of temptations, like in pornography. Stereoscopic image is not far
away from diorama, a kind of box with a constructed simulation or a small-scale model. In addition to
the dimension of its nostalgic referential points, the stereoscopic image is also a perfect metaphor of the
blurring of the borders of reality and its image and, in this way, about the reification of the worldly objects
– objects and human bodies (reification comes from a latin ´res facere´- literally ´to make a thing´).
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The blurring of the boundaries between the world and its image has been called by many names but we
follow here the Situationists, ”the last avant-garde movement of the modernist era” who called it ”the
spectacle”. Especially now, in the time of Facebook and Instagram, it is not strange to say that the real
world has turned more and more into a stage for the narcissistic image-making events. Having the lecture
spectacle – spectacle lecture in our festival enables us to explore the stereoscopic image together with the
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TI/TUE 7.4.2015

KE/WED 8.4.2015

TO/THU 9.4.2015

PE/FRI 10.4.2015

SCREENINGS / LIVE CINEMA

Malmitalo, Ala-Malmin tori 1
WHS Teatteri Union, Unioninkatu 45 LH 1-2

TI/TUE 7.4.2015

KE/WED 8.4.2015

LA/SAT 11.4.2015

SU/SUN 12.4.2015

EN GARDE:
ALEKSANDER
Wilhelm & Anka Sasnal
Sat 15:00 Malmitalo, Pieni sali

PLANET STEREOSKOPIA:
3X3D (R)
Godard, Greenaway & Pêra
Sun 13:00 Malmitalo, Pieni sali

EN GARDE:
MADNESS AND CIVILIZATION
Teemu Mäki (A)
Sat 16:30 Malmitalo, Malmisali

DAVE BERG:
ONNESTA
Dave Berg & Elina Reinikka (A)
Sun 14:30 Malmitalo, Pieni sali

PLANET STEREOSKOPIA:
PROXIMITY & INSIGHT’S CATARACT
Caspar Stracke (A) / Willy Le Maitre
Thu 18:00 Malmitalo, Pieni sali

EN GARDE:
GHOST LIGHTS ‘15
V.A. Compilation (A)
Fri 18:00 Malmitalo, Malmisali

DAVE BERG:
DAVE IN PLANET STEREOSKOPIA
Compilation (A)
Sat 18:00 Malmitalo, Pieni sali

PLANET STEREOSKOPIA:
ALL INCLUSIVE VS JOULE
Zapruder
Sun 16:30 Malmitalo, Pieni sali

PLANET STEREOSKOPIA:
3X3D
Godard, Greenaway & Pêra
Thu 19:00 Malmitalo, Pieni sali

PLANET STEREOSKOPIA:
LECTURE SPECTACLE
Alvar Hamberg / Zapruder
Fri 19:30 Malmitalo, Pieni sali

LIVE CINEMA:
ABSTRACT CITY SYMPHONY
Natalia Kozieł & Petteri Kalliomäki
Sat 20:30 WHS Teatteri Union

PLANET STEREOSKOPIA:
HATE
Sami van Ingen
Sun 19:30 WHS Teatteri Union

EN GARDE:
PARAMETRONOMICON
Pink Twins (A)
Fri 20:30 Malmitalo, Malmisali

LIVE CINEMA:
KOOLLA
Helsinki sound-electronics
Sat 21:30 WHS Teatteri Union

LIVE CINEMA:
VENTRILOQUIZED
Anna Estarriola
Sun 20:30 WHS Teatteri Union

LIVE CINEMA:
QUASI-EXISTENCE
Roberto Pugliese
Sat 22:30 WHS Teatteri Union

LIVE CINEMA:
ELENA’S IDEA
Takeda, Sassi & Saarinen
Sun 21:30 WHS Teatteri Union

LA/SAT 11.4.2015

SU/SUN 12.4.2015

TO/THU 9.4.2015

PE/FRI 10.4.2015

EXHIBITIONS / WARM-UP / NIGHT OF THE BEAMERS / SEMINAR
Gallery Oksasenkatu 11
FISH Helsinki, Alppikatu 17 LH 2
The Finnish Museum of Photography, Tallberginkatu 1 G
Your house, your room

SEMINAR: ART & TECHNOLOGY
Berg, Hautamäki & Tikka
Fri 11:00-15:00
The Finnish Museum of Photography
EXHIBITION: CYCLES
Juha van Ingen, Marko Vuokola & Janne Särkelä
Tue-Sun 13:00-18:00 Gallery Oksasenkatu 11 (Exhibition Opening Tuesday 17:00-19:00)

EXHIBITION: SILENCE-FICTION
Mika Taanila
Tue-Sun 13:00-18:00 FISH Helsinki (Exhibition Opening Tuesday 18:00-20:00)

NIGHT OF THE BEAMERS
Participatory Pop-up Event
Tue 18:00-23:00
Your House
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FESTIVAL WARM-UP
Heidi Tikka & Dave Berg
Wed 18:00-22:00
The Finnish Museum
Of Photography

(A) Artist/Filmmaker is present
(R) Rerun screening

EN GARDE! Bold audiovisual works
PLANET STEREOSKOPIA Tridimensional experimental works
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LIVE CINEMA Moving images and live performance
NIGHT OF THE BEAMERS Participatory pop-up event

NIGHT OF THE BEAMERS

LÄMMITTELYTAPAHTUMA7 WARM-UP EVENT

NIGHT OF THE BEAMERS

YHTEISÖLLINEN POP UP- TAPAHTUMA / PARTICIPATORY POP-UP EVENT
TI / TUE 7.4.2015 KLO 18:00-23:00 SINUN KOTONA! / YOUR HOUSE!
Night of the Beamers täyttää Helsingin kadut ja
pinnat kuvilla, joita jokainen pystyy projisoimaan
kotoaan käsin: videoprojisoinnit, taskulampuilla
synnytetty varjoteatteriesitys tai vaikkapa
TV:n rytmikäs valoshow. Projisoinnit voidaan
kohdistaa kadulle, vastapäisen talon seinään,
puiston puihin, parvekkeelle, omaan ikkunaan,
jne. Kulkuvälineestäkin käsin on mahdollista
projisoida. Projisointien yö kutsuu kaikkia
helsinkiläisiä tarjoamaan projektiaan. Osallistu
lisäämällä profiilisi nettisivuillemme www.
nightbeamers.org.
Tapahtuman ideoijana on toiminut DELEGAATIO ja
tuotannosta vastaa AAVE-festivaali.

NIGHT OF THE BEAMERS INFOPISTEET / INFO
POINTS
GALLERY OKSASENKATU 11
TI/TUE 7.4.2015 KLO 13:00–19:00

Night of the Beamers is a night full of projections
in the streets and surfaces of Helsinki. Everyone
can participate from their own home: join us with
your own shadow theatre, video projections or a
rhythmic light show from a TV in your window! All
you need is a video or slide projector, your own
personal magic lantern or at least a flashlight, to
make projected images. Project your images on
the streets, to the wall of a house, trees in the park,
in your own balcony- You can even use a moving
vehicle.
You may also do it inside and invite an audience.
Remember to be cautious and do not reflect any
light directly through your neighbor’s window and
remember not to play sounds too loud! A night of
projections invites all residents of Helsinki to share
their projects. For participating upload your own
profile to our website www.nightbeamers.org.
Concept by DELEGAATIO and production by AAVE
Festival.

FISH HELSINKI, ALPPIKATU 17 LH2
TI/TUE 7.4.2015 KLO 13:00–20:00

TULE MUKAAN PROJISOIMAAN! / HEY YOU, COME OUT AND BEAM IT UP!

KALLA
T
S PAI
VIERA IS PRESEN
T
GUES

LÄMMITTELYTAPAHTUMA: HAAMUKUVIA
AAVE FESTIVAL WARM-UP EVENT

KE / WED 8.4.2015 KLO 18:00-22:00 THE FINNISH MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
AAVE-festivaalin lämmittelytapahtumassa
Suomen valokuvataiteen museossa Dave
Berg demonstroi 360 asteen kuvan näyttävällä
Oculus-virtuaalikypärällä elokuvansa ja Heidi
Tikka esittelee stereokuvainstallaationsa. Tarjolla
pientä purtavaa sekä yllätysohjelmaa! Tule ajoissa
niin ehdit kokeilla kypärää. Tervetuloa! (Varmista
paikkasi ennakkoilmoittautumalla osoitteeseen
aavefestival@gmail.com).
DAVE BERG
Dave Berg (s. 1981) on kuvataiteilija ja
elokuvantekijä, jonka teoksia luonnehtii
viiltävä ote aikamme yksilöllisiin tunteisiin,
uniin ja oireisiin. Hänen teoksiaan on esitetty
niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin
elokuva- ja mediataidefestivaaleilla Sodankylän
elokuvajuhlista ja Nordisk Panoramasta
EMAF European Media Art Festivaliin. Bergin
teoksia on näytetty myös monissa yksityis- ja
yhteisnäyttelyissä. Bergin teosten toteutustavat
vaihtelevat pitkistä näytelmäelokuvista
virtuaalitodellisuusanimaatioihin.

At the warm-up event of AAVE Festival in the
Finnish Museum of Photography, Dave Berg
presents his film via Oculus helmet showing 360
degree moving image and Heidi Tikka presents
her stereo image installation. Snacks, drinks and
surprise program! Please come in time in order
to see the movie. Welcome! (Advance registration
and inquiries to aavefestival@gmail.com).

Dave Berg (b. 1981) is a visual artist and filmmaker,
whose works show the emotions, dreams and
symptoms in the individuals of our time with
a slashing grip. Berg’s media vary from fiction
feature films to virtual reality animations. His
works has been shown at film and media art
-festivals from Sodankylä Film Festival and
Nordisk Panorama to EMAF European Media Art
Festival. His works have also been shown in many
solo and group exhibitions.

www.daveberg.net
HEIDI TIKKA
Heidi Tikka (s. 1959) on helsinkiläinen kuvataiteilija,
joka työskentelee käsitteellisten sekä kontekstija paikkasidonnaisten teosten parissa. Niihin
kuuluu usein osallistavia prosesseja. Teosten
tarkastelujen kohteena ovat erilaiset ihmisten ja
informaatiojärjestelmien rajapinnat ja ne asettavat
usein katsojansa performatiiviseen ja ruumiilliseen
suhteeseen osaksi installaatioteosta.

Heidi Tikka (b. 1959) is a visual artist based in
Helsinki. She works on context and site-specific
installations that often involve participatory
processes. Her works inquire into the interfaces
between humans and information systems and
they often place the spectator in a performative,
embodied relation with the work.

ww.heiditikka.com
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HEIDI TIKKA

DAVE BERG
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AVAJAISNÄYTÖS / FESTIVAL OPENING:
PROXIMITY (BUBBLE VERSION) & INSIGHT’S CATARACT
TO / THU 9.4.2015 KLO 18:00 MALMITALO, PIENI SALI

AAVE-festivaalin Planet Stereoskopia- sarjassa näytämme usein 3D-elokuviksi
kutsuttuja stereoskooppisia elokuvia. Sarjamme teokset tuovat esiin
stereoskooppisen elokuvan ominaisuudet taianomaisesta viehätyksestä
ilmiöiden esineellistämiseen sekä sen kritiikkiin.
In Planet Stereoskopia-series of screenings AAVE Festival show moving
image works often called 3D-films, based on stereoscopic vision. We reveal
its properties from the magical attraction to the reification of the world´s
phenomena and it´s critique.

Malmitalon 3D-avajaisnäytöksessä esitämme Caspar Stracken ja Willy Le
Maitren teokset.
Our 3D festival opening at Malmitalo cultural centre includes works by Caspar
Stracke and Willy Le Maitre.

Caspar Stracke: Proximity (Bubble Version) (2010, 11:00)
128 kirkkaasti valaistua kolmiulotteiselta näyttävää
palloa leijuvat virtuaalisessa avaruudessa. Niitä
ympäröivät valopihat yhdistyvät kirkkaimmillaan
toisiinsa kuin laavalamppujen öljykuplat. Kaikki
pallot liikkuvat minimaalisesti muistuttaen
muotoaan muuttavia ilmakuplia.
Caspar Stracke (s. 1967) on monialainen
taiteilija ja elokuvantekijä, jonka työn keskiössä
ovat arkkitehtuuri, urbanismi, elokuva ja
media-arkeologia. Stracken elokuvia, videoita
ja installaatioita on ollut esillä näyttelyissä
molemmissa Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa.
Hän on kuratoinut näyttelyitä, screeningejä ja
puhetilaisuuksia vuodesta 1999 lähtien ja on
toinen New Yorkin Brooklynissa järjestettävän
video_dumbo -festivaalin johtajista. Nykyisin
Stracke on liikkuvan kuvan professori tilaaikataiteiden koulutusohjelmassa Taideyliopiston
Kuvataideakatemiassa Helsingissä.

www.videokasbah.net
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3X3D

VIERAS
GUEST PAIKALLA
IS PRES
ENT

The viewer faces a wall of 128 bright illuminated
spheres, floating in a virtual space. They can be
perceived three-dimensionally. In moments of
emitting maximum brightness, the halo of these
light sources create visual connections between
the spheres similar to bonding oil bubbles in lavalamps. All of them are in minimal movement like
air bubbles, slightly changing shape.
Caspar Stracke (b. 1967) is an interdisciplinary
artist and filmmaker. His work takes place around
architecture and urbanism, cinema and media
archaeology. His films, videos and installation
work have been displayed in exhibitions,
retrospectives and festivals throughout the North
and South America, Europe and Asia. Stracke has
curated exhibitions, screenings and discussions
since 1999. Since 2003, he has been the codirector of video_dumbo, an exhibition/festival for
contemporary video art in Dumbo, Brooklyn, NY.
Stracke is currently a professor of moving image
in the study programme of Time & Space Arts in
The Academy of Fine Arts, University of the Arts
in Helsinki.

15

PLANET STEREOSKOPIA

PLANET STEREOSKOPIA

Willy Le Maitre: Insight’s Cataract (2008, 8:00)

GREENAWAY, GODARD & PÊRA: 3X3D
2013 / 62 MIN / DCP
TO / THU 9.4.2015 KLO 19:00 MALMITALO, PIENI SALI
SU / SUN 12.4.2015 KLO 13:00 MALMITALO, PIENI SALI
OSAT / SEGMENTS:
Just in time, ohjaus / directed by Peter Greenaway
Cinesapiens, ohjaus / directed by Edgar Pêra
The Three Disasters (Les Trois Désastres), ohjaus / directed by Jean-Luc Godard

Murrosikäisten toukkien musiikkia.

The music of caterpillars going through puberty.

Willy Le Maitre on tehnyt mediataidetta vuodesta
1988. Keskeinen väline hänen ja eri taiteilijoiden
yhteistöissä on video. Aikaa ennen LeMaitren
asettumista Torontoon luonnehti yli kymmenen
vuoden pitkäaikainen dialogi newyorkilaisen
säveltäjän Eric Rosenzveigin kanssa. Hänen
teoksiaan on esitetty muun muassa The New
Museumissa ja The Kitchenissä New Yorkissa,
FIMAssa Quebecissa, ICMCssa Kanadan Banffissa
and ISEAssa.

Willy Le Maitre has created media art works since
1988. He has been oriented to video as a live form
that has served as a pivot point in collaborations
between himself, musicians, writers, and visual
artists. Currently based in Toronto, he enjoyed
a creative dialogue for over 10 years with New
York based composer Eric Rosenzveig. His work
has been presented, among other places, at The
New Museum, The Kitchen, FIMA in Victoriaville
Quebec, ICMC in Banff, Canada, and ISEA.

www.willylemaitre.com

Kahden tuhannen vuoden ikäinen Guimaraesin
kaupunki kohteenaan kolme tunnettua
ohjaajaa, Godard, Greenaway ja Pêra tutkivat
stereoskooppista kuvaa, sen evoluutiota elokuvan
maailmassa ja sitä kuinka se vaikuttaa yleisön
havaintoon.
JEAN-LUC GODARD
Jean-Luc Godard (s. 1930) on ranskalaissveitsiläinen elokuvaohjaaja, esseevideoiden
tekijä, käsikirjoittaja ja elokuvakriitikko. Godard
tunnetaan kertovan elokuvan kerronnallisten ja
tuotannollisten konventioiden haastamisesta ja on
kansainvälisesti tunnustettu radikaaleimmaksi ja
vaikutusvaltaisimmaksi Ranskan ”uuden aallon”
(”Nouvelle Vague”) elokuvantekijöistä. Godardin
uusi kokeellinen 3D-elokuva Adieu au Langage
(2014) saa Suomen ensi-iltansa Sodankylän
elokuvajuhlilla.
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Centered in the two thousand year old city of
Guimaraes, three renowned directors, Godard,
Greenaway and Pêra, explore stereoscopia and
its evolution in the world of cinema. How does it
affect the audience and their perception?

Jean-Luc Godard (b. 1930) is a French-Swiss
film and essay video director, screenwriter and
film critic. Known for methods and style that
challenged the conventions of the storytelling
and production systems of narrative cinema,
he is universally recognized as the most
audacious, radical, as well as the most influential
of the French ”New Wave” (”Nouvelle Vague”)
filmmakers. Godard´s new experimental 3D film
Adieu au Langage (2014) will have its Finnish
premiere in Sodankylä Film Festival later this year.
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PETER GREENAWAY
Peter Greenaway (s. 1942) on 1980-luvun
brittiläisen elokuvan renessanssin keskeisiä
ja kiistanalaisimpia nimiä. Hänen elokuvansa
ovat täynnä barokkimaisia yksityiskohtia ja
viittauksia mm. arkkitehtuurin, maalaustaiteen,
piirtämisen ja kirjoittamisen historiaan. Hän
käytti videotekniikkaa pioneeriluonteisesti tvproduktiossa A TV-Dante (1989) sekä pitkässä
elokuvassaan Prospero´s Books (1991).
Greenawayn viimeisin elokuva kertoo Sergei
Eisensteinista Meksikossa, suomalaisen näyttelijä
Elmer Bäckin esittäessä pääroolia.
EDGAR PÊRA
Edgar Pêra (s. 1960) on eräs tärkeimmistä nykyisen
sukupolven tekijöistä portugalilaisen kokeellisen
elokuvan traditiossa. Pêran moninainen tuotanto
koostuu dokumenttielokuvista, lyhyistä ja pitkistä
elokuvista sekä videotuotannoista. Siinä on
sekä poliittisia, henkilökohtaisia, satiirisia että
poeettisia ulottuvuuksia. Hänen kuvastonsa viittaa
usein mykkäelokuvaan sekä II maailmansotaa
edeltäneisiin neuvostoliittolaisiin ja saksalaisiin
elokuviin.

PLANET STEREOSKOPIA
Peter Greenaway (b. 1942) is one of the most
controversial film directors of the 1980s British
film renaissance. His films are loaded with
barockian details and his fascination on the history
of i.e. architecture, painting, drawing and writing
is clearly visible in them. He used video technique
in pioneering way in A TV-Dante (1989) and used
extensive video inserts in the feature-length film
Prospero´s Books (1991). He has currently made
a movie on Sergei Eisenstein in Mexico, starring
Finnish actor Elmer Bäck in a leading role.

Edgar Pêra (b. 1960) is one of the most important
artists of the current generation of Portuguese
experimental filmers. Pêra’s varied work consists
of documentaries, and short and long film and
video productions. His works have both political,
personal, critical and poetic dimensions. His
imagery refer often to old silent films and Russian
and German pre-war cinema.

LUENTOSPEKTAAKKELI
LECTURE SPECTACLE
PE / FRI 10.4.2014 KLO 19:30 MALMITALO, PIENI SALI
Sisältää teokset ”3:s ulottuvaisuus esiin” (Alvar Hamberg, 1953) ja ”Joule” (Zapruder filmmakersgroup,
2010). Esitetään suomeksi. Live-esiintyjät: Kari Yli-Annala (Guy) ja Ivan Punzo (Gianfranco).
Luentospektaakkeli esittää sekä stereoskopian kritiikin että sen ylistyksen kiinnittäen huomion siihen
olennaisesti kuuluvan ”esineellistämisen ” ideologiseen perustaan. Luentospektaakkeli pitää sisällään
näytellyn osuuden sekä kaksi kokonaista stereoskooppista elokuvaa eri ajoilta.
Includes the works ”3:s ulottuvaisuus esiin” (Alvar Hamberg, 1953) and “Joule” (Zapruder
filmmakersgroup, 2010). Performed in Finnish. Live performers: Kari Yli-Annala (Guy) and Ivan Punzo
(Gianfranco).
Lecture spectacle shows both the critique of stereoscopia and celebrates it turning the attention of the
spectator towards the ideological ground of ”reification”. Lecture spectacle includes acted part and two
stereoscopic films from different times.

Alvar Hamberg: 3:s ulottuvaisuus esiin (1953, 12min)
Hambergin elokuva kuuluu norjalaisen Gunnar
F. Syvertsenin samana vuonna toteuttamien
reportaasielokuvien ohella ensimmäisiin
Pohjoismaissa tehtyihin stereoskooppisiin
elokuviin.

Hamberg´s film is one of the first stereoscopic
films ever made in the Northern Europe, among
the reportage films by a norwegian Gunnar F.
Syvertsen, made in the same year.

Zapruder filmmakersgroup: Joule (2010, 23min)
Joule on osa ‘kaksipäistä’ kokonaisuutta joka
muodostuu kahdesta toisiaaan täydentävästä
autonomisesta ytimestä – Joule ja All Inclusive;
molemmat teokset tutkivat työn, antamisen ja
uhraamisen ilmiselvää ja ristiriitaista suhdetta.
Kala symboloi projektia täydellisenä esimerkkinä
kaltaisiaan syövästä elävästä olennosta,
edellyttäen että ne ovat sitä pienempiä.
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Joule is part of a ‘double-headed’ project
consisting of two complementary and
autonomous cores – Joule and All Inclusive; both
explore the certain and contradictory relationship
between work, giving and sacrifice. The fish is the
project’s symbol, a perfect example of a living
creature which can eat its own kind, provided they
are smaller.
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ZAPRUDER: ALL INCLUSIVE VS. JOULE
2010 / 98 MIN / DCP
SU / SUN 12.4.2015 KLO 16:30 MALMITALO, PIENI SALI

Zapruder filmmakersgroup: All Inclusive (2010, 75 min)
”Mitä työtä teet?” on kenties sama kysymys
kuin ”kuka olet?”. Ne johtavat usein samaan
vastaukseen. All Inclusiven aiheet ovat menetys
ja identiteetin kompensaatio. Työaddiktio.
Kannibalismi. Miss Ambra on luvattu
uhrautumisen mielihyvälle. Hän on niin tehokas,
kilpailukykyinen, tarvitseva. Musertava.

”What’s your job?” and ”who are you?” are the
same question perhaps. They often lead up to
the same answer. Topics in All Inclusive are loss
and compensation of identity. Work addiction.
Cannibalism. Miss Ambra is vowed to the pleasure
of sacrifice. She’s so efficient, competitive, needful.
Overwhelming.

Zapruder filmmakersgroup: Joule (2010, 23 min)

20

”Joule” on työn, energian ja lämmön yksikkö.
Tässä se näyttäytyy eräänlaisena rukouksena,
omistautumisen ja hylkäämisen harjoitteluna.
Joulen toisiaan seuraavissa rajauksissa
päivittäinen rutiini muuttuu palvonnan ja liturgian
muodoksi, poliittisen ja pyhän välillä kiertävien
talouksien ja jännitteiden ilmaisuksi. Joule on osa
‘kaksipäistä’ projektia joka muodostuu kahdesta
toisiaaan täydentävästä autonomisesta ytimestä
– Joule ja All Inclusive; molemmat teokset tutkivat
työn, antamisen ja uhraamisen ilmiselvää ja
ristiriitaista suhdetta. Projektia symboloi kala
täydellisenä esimerkkinä kaltaisiaan syövästä
elävästä olennosta, edellyttäen että ne ovat sitä
pienempiä.

The ‘joule’ is a unit of work, energy and heat and it
is adopted here as a sort of prayer, an exercise in
devotion and abandonment. InJoule’s succeeding
frames what is a daily routine becomes a form
of worship, liturgy, an expression of economies
and tensions, oscillating between the political
and the sacred. Joule is part of a ‘double-headed’
project consisting of two complementary and
autonomous cores – Joule and All Inclusive; both
explore the certain and contradictory relationship
between work, giving and sacrifice. The fish is the
project’s symbol, a perfect example of a living
creature which can eat its own kind, provided they
are smaller.

Zapruder filmmakersgroup on taiteen ja elokuvan
yhdistävä yritys, ei-kaupallinen ja omarahoitteinen
pienellä budjetilla toteutettaville projekteille
omistautunut riippumaton elokuvantekijöiden
organisaatio. Sen perustivat 2000 David
Zamagni, Nadia Ranocchi ja Monaldo Moretti.
Ryhmä on nimennyt itsensä J.F.K:n salamurhan
Dallasissa kameralle kuvanneen ”tarkkaampujan”, amatöörielokuvantekijä Abraham
Zapruderin mukaan. Ryhmän mukaan Zapruder
‘loi upean esimerkin amatöörielokuvasta,
fetisoidun dokumentin, rikkomuksen joka ylittää
yksityisen sfäärin tullessaan yhteiseksi uneksi,
pakkomielteeksi ja siten osaksi kollektiivista
perintöämme’. Zapruder on tehnyt yhteistyötä
näyttämöllä Fanny & Alexander -ryhmän (Ardis
I, Ardis II, Villa Venus, Rebus per Ada, Vaniada,
Emerald city) sekä Romeo Castelluccin (Purgatorio)
kanssa.

Zapruder filmmakersgroup is an art-film venture,
a non-commercial organization engaged in
out-of-pocket, low budget, independent moviemaking; founded in 2000 by David Zamagni,
Nadia Ranocchi and Monaldo Moretti. The group is
named after the ‘sharpshooter’ Abraham Zapruder
from Dallas who who caught J.F.K.’s assassination
on camera, ‘creating an outstanding example of
amateur film, a fetish document, a violation that
goes far beyond the private sphere to become
a dream, an obsession, part of our collective
heritage’.
Zapruder has collaborated on stage with Fanny &
Alexander company (Ardis I, Ardis II, Villa Venus,
Rebus per Ada, Vaniada, Emerald city) and Romeo
Castellucci (Purgatorio).

www.zapruderie.com
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SAMI VAN INGEN: HATE
2012 / 12 MIN / VIDEO
SU / SUN 12.4.2015 klo 19:30 WHS Teatteri Union
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Vuonna 1959 neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja
Aleksandr Ptushko (1900 - 1973) ohjasi löyhästi
Kalevalaan pohjautuvan pitkän suomalaisneuvostoliittolaisen yhteistyöelokuvan Sampo. Se
kuvattiin osittain yhtäaikaisesti kahdella kameralla.
Sami van Ingenin elokuvassa Hate Sammosta
uutetaan esiin kuvatun materiaalin mahdollistava
stereoskooppinen kuva. Sitä hyödynnetään
kahden eri perspektiivin välisen tapahtuman
muodostamiseksi, jotta myyttisen Kalevalan
piilossa oleva maisema mahdollisesti paljastaisi
Ptushkon Kalevalan kuvauksen torjutun “Toisen”.
Stroboskooppinen efekti asettuu kontrastiin
traditionaalisia kerronnallisia linjoja seuraavan
kuvallisen sisällön kanssa: neidonryöstöä
seuraavat tapahtumat johtavat häväistyn,
puolustuskannalle jääneen ja jo kertaallen lyödyn
kosijan vetäytymiseen.

In 1959, Soviet film director Aleksandr Ptushko
(1900 - 1973) directed a feature film titled Sampo,
which was loosely based on the Finnish national
epic Kalevala. Sampo was partly filmed with
two cameras simultaneously. In the film Hate a
stereoscopic image is appropriated from Sampo
to form a happening between two different
perspectives and intended to play with the
possibility of exposing the hidden landscape of the
mythical Kalevala. The implications of portraying
the repressed “Other” in Ptushko´s depiction of
Kalevala is also exposed. The stroboscopic effect
of the film contrasts with the pictorial content that
follows traditional narrative lines: the abduction
of the fair maiden, the events lead to a disgraced
and defensive suitor, who, once defeated, exits the
set sulking.

Sami van Ingen (s. 1964) kuuluu vuonna
1989 perustetun Helsingin elokuvapajan
perustajajäseniin. Elokuvapajalla ryhmä
kuvataiteilijoita, elokuvantekijöitä ja muidenkin
alojen taiteilijoita työskenteli filmipohjaisen
tekemisen parissa. Sittemmin Van Ingenin teoksia
on esitetty monilla arvostetuilla kansainvälisillä
areenoilla taidemuseoista festivaaleihin. Eräs
hänen työnsä keskeisiä piirteitä on elokuvakoneen
ja filmiesityksen olemuksen ja rajojen tutkiminen.
Van Ingenin Kuvataideakatemiaan tekemän taiteen
tohtorityön tärkeä osa, kirja “Moving Shadows”
julkaistiin v. 2012.

Sami van Ingen (b. 1964) is one of the founders
of now defunct Helsinki Film Workshop (Helsingin
Elokuvapaja), a group of visual artists who
founded a working space for experimental
film-based art production in 1989. Since then
van Ingen´s works have been screened in many
national and international festivals and venues.
One of the main characteristics of his work is an
examination of the cinematic apparatus itself
and the boundaries within it. Van Ingen´s book
“Moving Shadows” was published by Finnish
Academy of Fine Arts in 2012 as part of his
doctoral dissertation.

Dave Berg (s. 1981) on kuvataiteilija ja elokuvantekijä, jonka teoksia
luonnehtii viiltävä ote aikamme yksilöllisiin tunteisiin, uniin ja oireisiin.
Hänen teoksiaan on esitetty niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin elokuvaja mediataidefestivaaleilla Sodankylän elokuvajuhlista EMAF European
Media Art Festivaliin. Bergin teoksia on näytetty myös monissa yksityisja yhteisnäyttelyissä. Bergin teosten toteutustavat vaihtelevat pitkistä
näytelmäelokuvista virtuaalitodellisuusanimaatioihin.
Dave Berg (b. 1981) is a visual artist and filmmaker, whose works show the
emotions, dreams and symptoms in the individuals of our time with a slashing
grip. Berg’s media vary from fiction feature films to virtual reality animations.
His works has been shown at film and media art festivals from Sodankylä Film
Festival to EMAF European Media Art Festival. His works have also been shown
in many solo and group exhibitions.

Barbieworld Experience part 2 – Locus (2015)
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3. No Names Beyond This Point (2014, 7:53)
Erään elämän prologi, kasvutarina ja selviytyjän
tarina. Ääninäyttelijänä Joonas Ranta.

A prologue to one life, a growth story and a
survival story. Voice acting by Joonas Ranta.

LA / SAT 11.4.2015 KLO 18:00 MALMITALO, PIENI SALI
3D –lyhytelokuvia / Short films in 3D

1. Nightmarie (2015, 4:01)
Musiikkivideo You / Me –biisiin Nightmarie.
Lakanakangasmiehen metamorfoosiodysseia
Helsingin kaduilla.

Music video for the song Nightmarie by You / Me.
Muslin man´s metamorphosis-odyssey in the
streets of Helsinki.

2. Whatever II (2014, 14:00)
”Vain Maija Poppasen sateenvarjo voi estää
taivaasta tipahtavaa valasta putoamasta suoraan
päälle. Maaginen suoja voi muuttaa kaiken hyväksi
tai ainakin hetkellisesti peittää ikävän näkymän.
Jos asian sokerikuorruttaa tarpeeksi paksusti, se
muuttuu hyväksi. Oikein hyväksi. Korkeintaan
traagiseksi viehättävällä tavalla.”

”Only Mary Poppins’ umbrella could prevent a
whale from hitting you when it falls from the sky.
Magical protection can make everything okay or
at least temporarily cover an unpleasant sight. If
you apply a thick enough layer of sugar coating
on something, it will turn good, very good or at
least charmingly tragic.”

”Whatever II jatkaa Dave Bergin tuotannossa
keskeisenä ollutta tematiikkaa ihmismielestä sen
särkymispisteessä. Hetkessä, jossa osat pysyvät
vielä kutakuinkin paikoillaan, mutta leikkausviivat
ovat jo piirtyneet esiin.”
-Pauliina Kaasalainen

”Dave Berg continues with the theme of the
human mind at its breaking point, which has been
an integral part of Dave Berg’s previous works.”
-Pauliina Kaasalainen

4. Barbieworld Experience part 1 – Overture (2014, 3:32)
Tiivis, öinen tunnelma täyttää linnamaisen
sisätilan. Tuolit lentävät pyörteissä, tapahtuu
yllättäviä ja unenkaltaisia asioita. Maailma on
kallellaan, hetken ajasta irrallaan. Matka kohti
jotain yllättävää alkaa.

5. Barbieworld Experience part 2 – Locus (2015)
Dave Bergin Barbieworld-sarjan toinen osa.
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A dense, nightly atmosphere fills an interior
resembling a castle. Chairs fly in whirlwinds,
unexpected and dreamlike events take place in
a helter skelter barbieworld. The journey begins
towards something unexpected.

The second part of Dave Berg’s Barbieworld-series.
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DAVE BERG & ELINA REINIKKA: ONNESTA
2014 / 82MIN / DCP
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SU / SUN 12.4.2015 KLO 14:30 MALMITALO, PIENI SALI
”Jarno sanoo itteensä moderniks mieheks. Tarpeen
mukaan se on vitsi, mutta sellanen jossa aina
mukana on jotakin piilotettua ja epärehellistä.”
Käsikirjoitus ja ohjaus: Dave Berg & Elina Reinikka.
Pääosissa: Elina Hietala, Matti Laine, Marja
Myllylä, Hanna Vahtikari, Asko Vaarala, Juuso
Hirvikangas, P.J. Piippo.

”Jarno says that he is a modern man. Sometimes
he says it´s a joke but it is that kind of joke that has
something hidden and sinister in it. It is meant to
lead the listener into some kind of trap.”
Script and direction: Dave Berg & Elina Reinikka.
Actors: Elina Hietala, Matti Laine, Marja Myllylä,
Hanna Vahtikari, Asko Vaarala, Juuso Hirvikangas,
P.J. Piippo.

AAVE-festivaalin En Garde! -sarja esittelee teoksia, jotka rikkovat rohkeasti
audiovisuaalisten teosten tavanomaisimpia rajoja.
AAVE Festival’s screening program En Garde! present new audacious works,
which break the usual borders.

www.daveberg.net
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PINK TWINS: PARAMETRONOMICON, 2015
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PE / FRI 10.4.2015 KLO 18:00 MALMITALO, MALMISALI
Virvatulet 2015 -kompilaatiossa asiat ilmenevät
moni-ilmeisesti pois paikoiltaan. Huoneen
järjestykseen tarttuu ulkopuolinen voima ikkunasta
puhaltavan tuulen muodossa. Arkkitehti sovittaa
mielessään yhteen tilojen ja ihmisruumiin
mittasuhteita. Kaupungissa työmiesten siniset
haalarit sointuvat yhteen päivän sinisen hetken
kanssa. Performanssitaiteilija kantaa kaikkialle
mukanaan saunan penkkiä. Sisällä Facebookkeskusteluiden monsterit leijuvat tietokoneruudun
edessä. Lopulta kello ison naapurimaan
pääkaupungista käyttäytyy miten sattuu.

In the Ghost Lights 2015 compilation things are
”out of place” in many ways. The wind blows
from outside and shakes the conventional order
of the room. An architect tries to fit together the
dimensions of the human body and actual rooms.
In the city the blue collar workers are enjoying the
break in the blue moment of the day. A bench from
a sauna is carried everywhere by a performance
artist. The 3D-animated monsters float in the front
of a computer screen, seemingly coming out of
the Facebook conversations. Finally a clock from
the capital city of Russia goes crazy.

Virvatulet on AAVE- festivaalin valikoima
kokonaisuus niistä uusista liikkuvan kuvan
teoksista, jotka ovat tulleet suomalaisen
mediataiteen levityskeskus AV-arkin levitykseen
vuonna 2014.

Ghost Lights is a series of new video works
distributed worldwide by AV-arkki, the Distribution
Centre for Finnish Media Art. The compilation is
curated annually by AAVE Festival since 2011.

2. Hannu Karjalainen: The House Protects The Dreamer (2014, 14:08)
Palladio: Mitä ajattelet ikuisuudesta?
Le Corbusier: Se on tylsää.
Talo suojaa uneksijaa on kokeellinen
kerronnallinen lyhytelokuva kuvitteellisen
modernismin artkkitehdin (Heli Haltia) unista
ja pohdinnoista liittyen ihmisruumiin muodon
ja arkkitehtuurin yhdistämiseen. Norjalaisen
arkkitehdin Sverre Fehnin (1924–2009)
kuvitteellinen dialogi renessanssiajan arkkitehti
Andrea Palladion (1508–1580) ja modernistisen
arkkitehdin Le Corbusierin (1887–1965) välillä
on toiminut lähteenä Infinite Livezin esittämään
musiikkiin kuuluville sanoille.

Palladio: What do you think about eternity?
Le Corbusier: Boring.
The House Protects the Dreamer is an
experimental narrative film about a fictitious
modern architect, her dreams and deliberations on
the symbiosis of the human form and architecture.
Written by the Norwegian architect Sverre Fehn
(1924–2009), an excerpt from a fictitious dialogue
between renaissance architect Andrea Palladio
(1508–1580) and modernist architect Le Corbusier
(1887–1965)sets us up for the themes in the film.
The fragments of the text by Fehn are included in
the lyrics of the music by Infinite Livez.

www.av-arkki.fi

VIRVATULET ‘15: “PAIKALTAAN” / GHOST LIGHTS ‘15: “OUT OF PLACE”

1. Ewa Górzna: Rearranged (2014, 9:47)
”Rearranged” on tyynesti virtaava matka
tilassa, jossa tapahtuu odottamaton muutos.
Surreaalisessa hetkessä konventionaalinen
järjestys muuttuu uudeksi tilaan tunkeutuvan
tuulen pyörityksessä.

“Rearranged” is a calmly flowing journey
through the space submitted to an unexpected
transformation. It reveals a surreal moment when
the wild enters the conventional rearranging
the established order according to unrestrained
turbulent rules.

3. Maija Saksman: Sininen hetki / Blue Moment (2014, 02:00)
Rakennus- ja muita työmiehiä viettämässä taukoa
sinisissä työasuissaan. Henkilöiden tauot esitetään
yhtäaikaisena, sinisenä hetkenä työn lomassa.

Construction and other workers having a break in
their blue uniforms. Their breaks are presented as
a simultaneous blue moment in the midst of work.

4. Aimo Hyvärinen: The Bench (2014, 07:30)
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”Penkki on saunan rahi, jonka päällä pesin lapseni
aikoinaan. Penkin pinta on kuin sileä iho. Olen jopa
nukkunut sen päällä huonoina aikoina.”
-Heikki Mäntymaa

”The bench is from sauna where I used to wash
my children. It´s surface is like a smooth skin. I
have even slept on it when I had bad times.”
-Heikki Mäntymaa
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PINK TWINS: PARAMETRONOMICON
2015 / 18 MIN / VIDEO

5. Tommi Matikka: Monsters of Facebook (2014, 05:04)
Kolmiulotteiset hirviöt ilmestyvät Facebookin
kaksiulotteisesta maailmasta kertomaan
tarinoitaan. Tarinat kertovat monstereiden
syntyhistorian ja esittelevät hahmokavalkadin.
Lopuksi katsoja voi valita oman monsterinsa ja
jatkaa siitä mihin video loppui.

Three-dimensional monsters appear in the front of
the two-dimensional surface of Facebook world to
tell their stories. The stories are about the origins
of those monsters. At the same time the characters
are being introduced on the display. At the end is
time to choose one’s own monster and continue
on with the story.

PE / FRI 10.4.2015 KLO 20:30 MALMITALO, MALMISALI

Parametronomicon esittää mallin parametrisestä
virtuaalisesta elämästä. Biomekaaninen organismi
liikkuu, monistuu ja uudentuu kouristuksenomaisin
liikkein etenevässä yksityiskohtaisessa
sarjassa. Sen elämä kulkee vääjäämättömästi
yksinkertaisista muodostelmista kaikki rajat
ylittävän visuaalisen orgian apokalyptisiin
visioihin.
Pink Twins on helsinkiläisten veljesten Juha (s.
1978) ja Vesa Vehviläinen (s. 1974) muodostama
duo, joka on esittänyt audovisuaalista taidettaan
ja sähköistä musiikkiaan vuodesta 1997 lähtien.
Pink Twins on näyttänyt töitään näyttelyissä
ja festivaaleilla kaikilla mantereilla ja pitänyt
audiovisuaalisia konserttejaan Euroopassa,
Amerikoissa, Aasiassa ja Australiassa.

VIERAS
GUEST PAIKALLA
IS PRES
ENT

Parametronomicon presents a model of
parametric virtual life. A biomechanic organism
moves, multiplies and regenerates in an elaborate
series of convulsive movements. Its life spans
from simple formations to inevitable apocalyptic
visions of an over-the-top visual orgy.
Pink Twins is a duo of audiovisual artists and
electronic musicians, brothers Juha (b. 1978)
and Vesa Vehviläinen (b. 1974), based in Helsinki,
Finland, active since 1997. Pink Twins have shown
their works in exhibitions and festivals in all
continents and performed audiovisual live shows
through Europe, Americas, Asia and Australia.

www.pinktwins.com

6. Seppo Renvall: Moskovan kello / Clock from Moscow (2014, 04:00)
Rakeinen ja mustavalkoinen Super 8 -filmi
moskovalaisesta digitaalikellosta, joka menee
sekaisin.
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A grainy black-and-white Super 8-film show a
digital clock in Moscow which turns crazy.
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ANKA & WILHELM SASNAL: ALEKSANDER
2013 / 58 MIN / 35MM
LA / SAT 11.4.2015 KLO 15:00 MALMITALO, PIENI SALI
Aleksander on kuvattu pienessä Zielonkan
kylässä etelä-Puolassa Tarnowin ja Krakovan
välissä. Krakovassa asuvat Sasnalit löysivät
kylän tehdessään tutkimustyötä ensimmäistä
elokuvaansa It Looks Pretty From The Distance (Z
daleka widok jest piékny, 2011) varten.

Aleksander is filmed in a little village in the South
of Poland situated half way between Tarnow and
Kraków. Sasnals came across this village when
they did a photoreconnaissance for their first film
It Looks Pretty From The Distance (Z daleka widok
jest piékny, 2011).

”Kotitalostamme kylään on kolmekymmentä
minuuttia kestävä neljänkymmenen kilometrin
matka. Se tuntui ensin pitkältä matkalta paikkaan,
jossa kaaos hallitsee vaikka päivät etenevätkin
hiljaa; paikkaan jossa ihmisten ei tarvitse
työskennellä vaikka he ovatkin aina jostakin
johtuen kiireisiä, eikä mikään muutu. Olemme
matkanneet tätä väliä kaksi vuotta.

“Thirty minutes is all it takes to get to the village
from our house. 40 kilometers. At first, it was a
long journey to a place where chaos reigns even
though the days pass quietly; where people don’t
have work even though they’re always busy with
something, and nothing ever changes. We had
been making that journey for two years.

Kuvasimme päiväkirjamaisesti näitä matkoja.
Emme kuten tavallisesti, vaan haluten kuvailla
tapaamiemme ihmisten elämää ja saattaa heidän
todellisuuttaan jonkinlaiseen järjestykseen.
Meillä oli suunnitelma selkeästi määritellyistä
rooleista itsellemme ja heille sekä kameralle, jonka
voisimme piilottaa taaksemme. Eräänä päivänä
kävi ilmi että kamera ei enää erottanut meitä kun
sankarimme lakkasivat huomioimasta sitä. Ja
sitten pääsimme niin lähelle että emme voineet
kuin antautua tälle todellisuudelle. Tämä elokuva
kertoo myös meistä.”
-Anka Sasnal
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We filmed a diary of these trips. It wasn’t done on
a regular basis, but we wanted to describe the life
of the people we met there, arrange their reality
somehow. We had a plan, with clear-cut roles for
ourselves and them, and a camera we could hide
behind. One day, it turned out that the camera
no longer separated us, that our heroes stopped
noticing it. And then we got so close that we
couldn’t help but succumb to this reality. This film
is about us, too.”
-Anka Sasnal

WILHELM & ANKA SASNAL
Anka Sasnal (s.1973) on puolalainen toimittaja
ja käsikirjoittaja. Wilhelm Sasnal (s. 1972)
on puolalainen taidemaalari, kuvittaja,
sarjakuvataiteilija ja elokuvantekijä, jonka töitä on
esitetty mm. Centre Pompidoussa Pariisissa, Tate
Modernissa Lontoossa ja New Yorkin MoMAssa.
AAVE-festivaali esittää Sasnalien liikkuvan kuvan
teoksia kolmessa osassa kolmena peräkkäisenä
vuonna. Nyt on menossa toinen vuosi. Sasnalit
asuvat ja työskentelevät Krakovassa, Puolassa.

Anka Sasnal (b.1973) is a Polish editor and
scriptwriter. Wilhelm Sasnal (b. 1972) is an
acclaimed Polish painter, illustrator, comic strip
artist and filmmaker, whose works have been
shown in i.e. Centre Pompidou in Paris, Tate
Modern in London and MoMA in New York.
This year AAVE will present Sasnals´ second
programme after screening a selection of 16 mm
films in 2014. Sasnals live and work in Kraków,
Poland.
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TEEMU MÄKI:HULLUUS JA YHTEISKUNTA/
MADNESS AND CIVILIZATION
2015 / 56MIN / VIDEO
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LA / SAT 11.4.2015 KLO 16:30 MALMITALO, MALMISALI
Harri Virtasen kirjoittamaan ja Juha-Pekka Hotisen
ohjaamaan kuunnelmaan tehty audiovideo kertoo
muukalaiskammosta, naisvihasta ja väkivallan
suhteesta nautintoon. Päähenkilöinä kaksi
murhaajaa ja yksi filosofi: Pierre Rivière, Anders
Breivik ja Michel Foucault. Elokuvan dialogi
perustuu oikeuden pöytäkirjoihin ja Foucaultin
kirjoituksiin.

Mäki´s audiovideo of a radiofeature written
by Harri Virtanen and directed by Juha-Pekka
Hotinen is about xenophobia, misogynia and the
relationship between violence and pleasure. Pierre
Rivière, Anders Breivik and Michel Foucault; two
murderers and one philosopher are the main
characters. The dialogue of the film is based on
court minutes and on Foucault’s writings.

Teemu Mäki (s. 1967) on kuvataiteilija ja
kuvataiteen tohtori. Hän työskentelee kuvataiteen,
videon, teatterin, kirjallisuuden ja teorian
parissa. Taide on hänelle filosofian ja politiikan
kokonaisvaltaisin ja joustavin muoto.

Teemu Mäki (b. 1967) is an artist and Doctor of
Fine Arts. He works in the fields of art, video,
theatre, literature and theory. For him art is the
most flexible, versatile and comprehensive form of
philosophy and politics.

Live Cinema -sarjassamme esitämme elävän esityksen ja liikkuvan kuvan yhteen
tuovia kokeellisia teoksia ja projekteja. Tänä vuonna Live Cinema -ohjelma
keskittyy esityksiin WHS Teatteri Unionissa Helsingissä.
In our Live Cinema series we will present experimental works and projects which
bring together live performance and moving image. This year the Live Cinema
-program will take place at WHS Theatre Union, Helsinki.

www.teemumaki.com
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NATALIA KOZIEL & PETTERI KALLIOMÄKI:
ABSTRACT CITY SYMPHONY
LA / SAT 11.4.2015 KLO 20:00 WHS TEATTERI UNION
Tässä esityksessä ei ole mitään digitaalista!
Ensiesityksensä saava 15-minuuttinen
projektioperformanssi rakentaa siltoja liikkuvan
ja liikkumattoman kuvailmaisun välille useiden
filmi- ja diaprojektoreiden voimin. Jopa esityksen
pohjana toimiva vanha hittikappale kuullaan
analogisesti 16 mm filmikopiona esitetyn
musikaalin ääniraidalta. Esitys kutsuu filmiluupit
ja pidemmät elokuvapätkät tanssimaan kääntyvien
projektoreiden, kristallien ja peilien kanssa.
Roskiksesta kaivettu filmimateriaali on herätetty
uuteen elämään naarmujen, syövytyksen ja sen
päälle printattujen tai maalattujen kuvioiden
avulla. Projektorikopissa tulee ainakin olemaan
hauskaa!

Nothing digital in this experience! A premiere
of a15-minute projection show using multiple
16mm and slide projectors builds a bridge
between moving and motionless images, and
combines both futuristic and vintage vibrations.
An old hit song that serves as the base for the
whole performance is also heard analogically
from an original soundtrack of a 16 mm film
copy of a musical. The performance invites film
loops, stripes and longer pieces into a dance with
turning projectors, crystals, mirrors and all sorts
of disturbing obstacles. Found footage seen in
various disfigured ways is printed over, collaged,
scratched, painted, dissolved, cut, sewn... At least
it will be a lot of fun in the projecting room!

Natalia Kozieł (s. 1987) on kokeellisia metodeja
käyttävä kuvataiteilija, joka yhdistelee työssään
mm. maalauksen ja painotaidon ilmaisukeinoja.
Viime aikoina Koziełin työn painopiste on siirtynyt
suurikokoisista maalauksista ja piirustuksista
filmi- ja diaprojisointeihin. Hänen elävät
kollaasinsa ovat tutkielmia pysähtyneiden ja
liikkuvien kuvien, valojen ja varjojen, sekä mustan
ja valkoisen välisistä vuorovaikutussuhteista.
Analoginen projisointi antaa vanhoille, hylätyille
kuvafragmenteille dramaattisen luonteen, joka
niiltä muuten jäisi uupumaan.

Natalia Kozieł (b. 1987) is an experimental visual
artist who combines in her work the languages
of painting and printmaking, Kozieł has recently
moved from making big scale paintings
and drawings into the field of film and slide
projections. Her living collages are studies of the
interaction between still and moving images,
between light and shadow, between black and
white. Through the action of projection the small
found footage images, scratches and even pieces
of dirt on top of them are getting a dramatic nature
that they otherwise would miss.

Petteri Kalliomäki (s. 1982) on elokuva-asiantuntija
ja esitystoiminta-aktiivi. Hän on mm. johtanut
Arktisen Upeeta -elokuvafestivaalia.

Petteri Kalliomäki (b. 1982) is a cinephile and film
screening activist. His activities include having
been the director of Arctic Heat Film Festival.

HELSINKI SOUND-ELECTRONICS: KOOLLA
LA / SAT 11.4.2015 KLO 21:30 WHS TEATTERI UNION
Koolla on kollektiivinen audiovisuaalinen
performanssi. Osallistujilla ei tarvitse olla
omia instrumentteja tai edeltävää kokemusta
välineistä, joiden avulla he tuottavat ääntä.
Yleisö näkee ja kokee esiintyvien osallistujien
oppimistapahtuman. HelSEn työryhmä tarjoaa
työkalut esitykseen.

Koolla is a collective audiovisual performance. The
participants need not to have previous knowledge
or experience of devices they are going to play.
The audience sees and experiences the learning
curve of the performing participants. Helsinki
sound-electronics workgroup provides tools for
the performance.

HelSE muodostuu elektronisen musiikin
taiteilijoista, mediataiteilijoista, tutkijista ja
tekijöistä. Ryhmä reagoi nopeasti äänen &
median uusiin keksintöihin ja tuotteisiin kehittäen
käytännön taitoja ja tekijäkulttuuria. Ryhmä
järjestää työpajoja ja vertaisoppimissessioita
keille tahansa aiheista kiinnostuneille. Kuka
tahansa voi ehdottaa uutta aihetta tutkittavaksi
ja esiteltäväksi. Tavallisesti osallistuminen
tapahtumiin on joko ilmaista tai perustuu pieneen
vapaaehtoismaksuun.

HelSE consists of electronic musicians, media
artists, researchers and makers. The group reacts
quickly to new innovations and products in sound
& media improving craft skills and maker culture.
The group arranges workshops and peer learning
sessions for anyone interested in the topics.
Anyone can propose new topics to be researched
and presented. Usually participation in events is
either free or a small donation fee is required.

HelSE on/is:
Miguel Fonseca (PT),
Jukka Hautamäki (FI)
Victor Khashchanskiy
(RU)
Juha Kivekäs (FI)
Caspar Ockeloen (NL)
Roberto Pugliese (IT)
Juan Duarte Regino (MX)
Cillian Warfield (IE)
Valtteri Wikström (FI)
www.helse.fi
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ROBERTO PUGLIESE:
QUASI-EXISTENCE–TRACE 1

ANNA ESTARRIOLA: VENTRILOQUIZED

LA / SAT 11.4.2015 KLO 22:30 WHS TEATTERI UNION

Kummitusten ja epäpaikkojen kansoittama
kirkkaana hohtava uni Trace 1 on ensimmäinen
teos sarjassa audiovisuaalisia koreografioita,
jotka pohjautuvat nauhoitettuun materiaaliin
ja katoamisen partaalla olevien muistijälkien
sommitelmaan.
Roberto Pugliese (IT/FI, s. 1980) on helsinkiläinen
ääni- ja mediataiteilija. Hänen työnsä muodostuu
sävellyksistä, installaatioista ja performansseista,
jotka liittyvät muistoihin ja käyttöliittymän
konseptiin perustuen fyysisen median lisäämiseen.
Keräämällä, prosessoimalla ja kopioimalla
audio- ja visuaalista maeriaalia hän pyrkii
löytämään visuaalisten ja äänellisten kuvastojen
yhteisen kielen. Hänen installaatioissaan ääni ja
sen muunnokset aiheuttavat usein muutoksia
vierailijan ja tilan suhteissa. Hän on työskennellyt
tanssijoiden ja koreografien kanssa luodakseen
uusia vaihtoehtoisten näyttämöiden ja
mediaperformanssien muotoja.
www.robertopugliese.net

A sonic and visual lucid dream populated by
ghosts and non-places. Trace 1 is the first of a
series of audiovisual choreographies based on
recorded material and assemblage of memory
traces on the verge of disappearance.
Roberto Pugliese (IT/FI, b. 1980) is a sound and
media artist based in Helsinki. His work consists of
compositions, installations and performances and
is often concerned with memories, the concept
of interface and are based on the augmentation
of physical media. By collecting, processing and
coupling audio and visual material, he works
toward a common language among visual and
sonic imageries. His installations often use sound
and its transformation to establish alternative
relations between the visitor and the space.
He has also collaborated with dancers and
choreographers for the creation of alternative
stages and new forms of media performance.

SU / SUN 12.4.2015 KLO 20:30 WHS TEATTERI UNION

Anna Estarriolan Ventriloquized lainaa
vatsastapuhujan esityksen estetiikkaa. Estarriola
esittää yhdessä nuken muodon saaneen
representaationsa kanssa eksistentiaalisen dueton,
joka spekuloi havainnon kysymyksillä ja paineiden
alla olemisen sivuvaikutuksilla. Esitys käsittää
visuaalisia illuusioita, tekstiä ja fyysistä liikettä.
Inhimillistettyjen esineiden ja kameleonttimaisten
olentojen avulla luodaan dialogi yleisistä
inhimillisistä kysymyksistä.
Anna Estarriola (s. 1980) on katalonialainen
visuaalinen taiteilija, joka on asunut ja
työskennellyt Helsingissä vuodesta 2004 lähtien.
Estarriola on opiskellut myös nykytanssia
Barcelonassa ja Helsingissä. Estarriola
on kiinnostunut intuitiivisista vaihdoista
visuaalisten taiteiden ja muiden alueiden välillä,
mukaanluettuina esittävien taiteiden ja teknologian
rajapinnat. Hän tekee staattisia ja dynaamisisia
mediainstallaatioita, joissa kuvanveisto ja liikkuva
kuva yhdistyvät näyttelemiseen, tanssiin ja
dramaturgiaan. Estarriola on myös ohjannut
tanssiperformansseja ja lyhytelokuvia. Hänen
teostensa teemat kiertävät yksilöllisen ja
kollektiivisen käyttäytymisen sekä todellisuuden,
tunteiden ja kommunikaation havaintojen ja niiden
tulkintojen välillä.

Borrowing the esthetics of a ventriloquist
show, Anna Estarriola and a representation of
her, together perform an existential duet that
speculates about perception and the side effects
of being under pressure. The piece involves visual
illusions, text and physical movement. Through
the interaction with humanized objects and
chameleonic creatures, the performer creates a
dialogue on common human concerns.
Anna Estarriola (b. 1980) is a Catalan visual artist
living and working in Helsinki since 2004. In
addition, she has done studies on contemporary
dance in Barcelona and Helsinki. Estarriola is
interested in intuitively envisaged exchanges
between visual arts with other disciplines, such as
performing arts and technology. She has created
still and dynamic media installations which
combine sculpture and moving image with acting,
dancing, and dramaturgy. She has also directed
dance performances and short film projects. The
themes of her work revolve around interpretations
on individual and collective behavior, perception
of reality, emotions, and communication.

www.annaestarriola.com
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NÄYTTELYT / EXHIBITIONS

JUHA VAN INGEN,MARKO VUOKOLA &
JANNE SÄRKELÄ:SYKLIT / CYCLES

ELENA’S IDEA
SU / SUN 12.4.2015 KLO 21:30 WHS TEATTERI UNION

Elena´s idea on vastaperustettu yhtye, joka tekee
melodista ja omankuuloista musiikkia pienistä
asioista, joista inhimillinen kokemus koostuu.
Yhtyeessä on kolme jäsentä: Pekka Sassi (FI) on
kuvataiteilija ja äänitaiteilija, Veli-Matti Saarinen
(FI) on filosofisesti suuntautunut taiteentutkija ja
Yuko Takeda (JAP/FI) on näyttelijätär. Yuko myös
kirjoittaa laulujen sanat.
”Tapasimme yhteisen ystävämme ansiosta
lokakuussa 2013 ja tiesimme välittömästi, että
voimme yhdessä tehdä aivan erityistä musiikkia.
Musiikillinen yhteistyömme on ollut maagista.
Olemme tehneet yhdessä jo yli 30 erityislaatuista
kappaletta! Olemme myös esiintyneet Kokoteatterissa, Ravintola Kirjassa, Svenska Klubbenilla
ja Villa Lill-Kallvikissa. Meidät on otettu toistaiseksi
vastaan hyvin lämpimästi ja innostuneesti.”
Pekka Sassi – kitara / guitar
Veli-Matti Saarinen – kitara / guitar
Yuko Takeda – laulu & basso / vocal & bass
www.fb.com/elenasideaband

Elena’s Idea plays melodic and personal music
about the small things that form the human
experience. Elena´s Idea consists of three people.
Pekka Sassi (FI) is a visual/ sound artist, Veli-Matti
Saarinen (FI) is a researcher in aesthetics and art
philosophy, and Yuko Takeda (JAP/FI) is an actress.
She also writes lyrics to the songs.
”We met through a mutual friend in October,
2013, and musically hit it off immediately. Our
collaboration in making music has been magical.
We have composed more than 30 original songs to
date! We have also been performing live at venues
such as Koko teatteri, Ravintola Kirja, Svenska
Klubben, and Villa Lill-Kallvik. So far the reception
has been very warm and enthusiastic.”

TI–SU 7.–12.4.2015 KLO 13:00–18:00 GALLERY OKSASENKATU 11

SYKLIT-näyttely tutkii syklisyyden kokemuksia
ja vaikutuksia kolmen liikkuvan kuvan ja äänen
teoksen voimin. Näyttelyn taiteilijat ovat Juha van
Ingen, Marko Vuokola ja Janne Särkelä.

CYCLES exhibition explores the experience and
effects of the cyclic movements. The three works of
moving images and sound are made by the artists
Juha van Ingen, Marko Vuokola and Janne Särkelä.

Marko Vuokola: Still Water (Installaatio 1999-2000, 2 x video 2:08 loop, Edition 3
+ a.p. 3/3)
Still Water on kahden videokanavan installaatio,
jossa tv-monitorit on asetettu rinnakkain.
Molemmissa ruuduissa nähdään mustavalkea
videokuva lasillisesta vettä. Oikeanpuoleisessa
kuvassa sekoitetaan lusikalla nestettä, mikä
aiheuttaa vesipyörteen. Vasemmassa kuvassa
kamera kiertää lasin ympäri nopeassa tahdissa

Installation of two video channels, TV-monitors are
placed next to each other. Both monitors show a
black and white video image of a glassful of water.
A spoon stirs the water in the right image, creating
a small whirlpool. The camera rotates quickly
around the glass in the left image.

Marko Vuokolan (s. 1967) välineet yltävät
valokuvista videoon ja kuvanveistoon. Hänen
töissään voi nähdä viittauksia modernistiseen
taiteeseen ja käsitetaiteeseen. Vuokolan
yhteistyöprojektit taiteilija Pasi Karjulan kanssa
ovat esittäytyneet nimellä OLO. Marko Vuokola
asuu ja työskentelee Helsingissä.

Marko Vuokola (b. 1967) has worked with many
media, ranging from photographs to video and
sculpture. His works refer often to modernist and
conceptual art. He has worked also in projects with
artist Pasi Karjula in the artists constellation OLO.
Marko Vuokola lives and works in Helsinki, Finland.

www.vuokola.com

Juha van Ingen: Cycle (Installaatio 2005/2014, 3 x video 00:30 loop)
Monitori-installaatio Cyclessa nähdään kaksi
vierekkäistä valkoista pistettä mustalla taustalla.
Toinen piste suurenee ja toinen pienenee
samanaikaisesti. Liike aikaansaa optisen harhan
jossa pisteet näyttävät yhdessä liikkuvan
ellipsin muotoista kehää. Kolme vierekkäin
esitettävää, eri pituista animaatiota muodostavat
oman hitaasti vaihtuvan, visuaalisen rytminsä.
Cycle on digitaalinen rekonstruktio Galleri
Leena Kuumolassa vuonna 2005 esillä olleesta
installaatiosta. Sen ensimmäinen versio oli äänellä
varustettu, Flash-animaationa tehty verkkoteos
(2004).
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The image in Cycle is composed of two white
dots side by side on black background. The scale
of both dots change simultaneusly; the other dot
becomes larger and the other smaller. As the
loop is repeated the two dots seem to move in a
continuous elliptical circle. Three loops are played
side by side in slightly different speeds resulting
in a slowly varying animation with its own visual
rhythm. Cycle is a digital reconstruction of an
installation exhibited in Galleri Leena Kuumola in
the year 2005. The first version of the work was a
Flash-animated web-animation (2004).
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NÄYTTELYT / EXHIBITIONS
Juha van Ingen (s. 1963) tutkii teoksissaan
yllättäviä ja äkillisiä tilallis- ajallisia prosesseja. Van
Ingenin (Dis)Integrator (1992) on strukturaalisen
videotaiteen moderni klassikko. Van Ingen asuu
ja työskentelee Helsingissä ja on suomalaisten
liikkuvan kuvan taiteilijoiden FixC-osuuskunnan
perustajajäsen.

NÄYTTELYT / EXHIBITIONS
Juha van Ingen (b. 1963) explores in his art
surprising and sudden spatial- temporal
processes. Van Ingen´s (Dis)Integrator (1992) is a
contemporary classic of structural video art. Van
Ingen lives and works in Helsinki and is a founding
member of a cooperative FixC of Finnish moving
image artists.

www.juhavaningen.com

Janne Särkelä: Life Cycle (Ääni-installaatio / Sound Installation)
Teoksessa tuodaan kuultavaksi ja nähtäväksi
ihmisenä olemiseen liittyvä syklisyys.
Kuukautiskiertoon liittyviä kipuja avataan äänen
avulla. Maan, Kuun ja Auringon vuorovesivaikutus
tehdään koettavaksi muuttamalla ääneksi dataa
niiden kierrosta ja painovoimavaikutuksista, jotka
muovaavat läpitunkevalla tavalla kokemustamme
Maan asukkaina.
Janne Särkelä (s. 1977) on ääni-installaatiota ja
kuva-ääni muunnoksia tekevä ambient-muusikko
ja moninaisten vesien äänimatkaaja. Hän esiintyy
livenä nimellä Sarana.
www.soundcloud.com/sarana

42

The work gives aural and visual forms to the
cycles relating to being human. The pain during
the menstruation (dysmenorrhea or painful
periods) has it´s intimate lighting with the help of
sound. The interaction between the Earth, Moon
and the Sun becomes experienced by auralization
of the data about their rotations and effects on
gravity, part of the experience of being a habitant
of the Earth.
Janne Särkelä (s. 1977) is an ambient music artist
and a sound traveller of many kind of waters. He
performs live under the name Sarana. Särkelä
makes sound installations and sound-image
transformations.

AVAJAISET/OPENING TI/TUE 7.4. klo 17:00–19:00
Oksasenkatu 11 on galleria ja taiteilijakollektiivi
Töölössä, Helsingissä. Näyttelyiden lisäksi
galleria isännöi erilaisia tapahtumia työpajoista ja
screeningeista seminaareihin.
www.oksasenkatu11.fi
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Oksasenkatu 11 is an artist-run gallery and an artist
collective located in the district of Töölö in central
Helsinki. Besides exhibitions, the gallery hosts
various events such as workshops, screenings and
seminars.
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NÄYTTELYT / EXHIBITIONS

MIKA TAANILA: SILENCE-FICTION
TI–SU 7.–12.4.2015 KLO 13:00–18:00 FISH HELSINKI

Mika Taanilan näyttely Silence-Fiction lähestyy
poissaoloa, pelkistystä ja supistamisen taidetta.
Videoteoksessa My Silence (2013) Taanila
esittää Louis Mallen kuuluisan elokuvan Ilta
Andrén kanssa (1984) ilman sen tärkeintä
elementtiä, monitahoista ja loisteliaana
pidettyä vuoropuhelua. Ensiesityksensä saava
tekstimuotoinen rinnakkaisteos perustuu
samaisen elokuvan käsikirjoitukseen. Fishgallerian näyttelyssä mukana on myös Taanilan
esikoiselokuva, alunperin meksikolaiseen
postitaidenäyttelyyn 1986 tehty lyhytelokuva Pidän
tästä hiljaisuudesta (1983-86).
Mika Taanila (s. 1965) on helsinkiläinen
elokuvantekijä ja kuvataiteilija, jonka luokitteluja
pakenevat ja mahdollisia maailmoita avaavat
teokset sijoittuvat dokumenttielokuvan ja
kokeellisen elokuvan välimaastoon. Saksalaisen
elokuvakriitikko Olaf Möllerin mukaan ”Taanilan
alueella, Yltiöpäisten Ideoiden parafyysisen
Tasavallan osavaltiossa, tapaa sattua oudoimpia
asioita.” (Film Comment, 2005).

Mika Taanila’s exhibition Silence-Fiction hovers
around silence, absence and the art of reduction.
My Silence (2013) is a video piece, where the
artist presents the famous feature film My Dinner
with André (dir. Louis Malle, 1984) without its
main element, the multi-layered and acclaimed
dialogue. A new, text-based work is based on
the script of the same original source. This show
features also Taanila’s debut film I Like This Silence
(1983-86), made originally as a contribution to a
mail-art show in Mexico City in 1986.
Mika Taanila (b.1965) is a filmmaker and visual
artist based in Helsinki. His work escape any
classifications and open up many possible
worlds in the previously uncartographed areas
between documentary film and experimental
film. According to German film critic Olaf Möller:
”in Taanila´s realm, a state in the paraphysical
Republic of Immodest Ideas, the strangest things
tend to happen.” (Film Comment, 2005).

I Like This Silence / Pidän tästä hiljaisuudesta (1983-1986, 02:00 loop)
Tunnelmia Klaukkalan nukkumalähiössä Nurmijärvellä. ”Tein elokuvaan musiikin kolme vuotta
myöhemmin nauhakollaasina ja lähetin sen postitaidenäyttelyyn Meksikoon. Kollaasissa kuultava
puhe ja elokuvan nimi on napattu Jörn Donnerin
elokuvasta Anna (1970).”

Sleepy surburbia of Klaukkala, as seen and shown
by the artist in 1983. The original film was a mail
art project, with a cut-up monologue from Jörn
Donner’s feature Anna (1970).

www.mikataanila.com

My Silence (2013, 12:45 loop)
Teos on kokeilu siitä, mitä tapahtuu kun pitkästä
näytelmäelokuvasta ottaa pois sen kaikkein
tärkeimmän elementin. Louis Mallen pitkä elokuva
Ilta Andrén kanssa (1981) on kanonisoitunut
elokuvan historiaan teoksena, joka muistetaan
monitasoisista keskusteluistaan/monologeistaan.
Taanila on systemaattisesti poistanut teoksessaan
kaikki elokuvan kohdat, joissa on puhetta. Katsoja
luo oman tarinansa ja täyttää sen aukot riippumatta siitä onko hän nähnyt alkuperäisen elokuvan.

My Silence is a structuralist, “reductionist” video
and sound piece. It’s an experiment what happens
when you take out the most important element
from a specific film. Louis Malle’s feature film My
Dinner With André (1981), is a canonised part of
cinema history by now, a film known most of all
for its multi-layered dialogue/monologue. All bits
of the film that have spoken word on the soundtrack are now deleted with a systematic method.
The viewer is able to make up his/her own narrative storyline and fill in the gaps, whether he/she
has seen the original film or not.

AVAJAISET/OPENING TI/TUE 7.4. klo 18:00–20:00
FISH Helsingissä nähdään FixC -osuuskunnan
kuratoimia näyttelyitä ja tapahtumia. FixC on riippumaton liikkuvan kuvan taiteilijoiden osuuskunta,
joka perustettiin huhtikuussa 2007 generoimaan,
levittämään ja promotoimaan videotaidetta, mediataidetta ja kokeellista elokuvaa.
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www.fixc.fi/fish
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FISH Helsinki hosts exhibitions and other events
curated by FixC cooperative. Helsinki-based FixC is
an independent moving image artists co-operative,
which was launched in April 2007 to generate,
distribute and promote video art, media art and
experimental cinema.
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JÄRJESTÄJÄT / ORGANISERS

SEMINAARI / SEMINAR

SEMINAARI/SEMINAR:TAITE-ART & TECHNOLOGY
PE / FRI 10.4. 11:00–15:00 THE FINNISH MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
Taide ja teknologia -seminaarissa taiteilijat Dave
Berg, Heidi Tikka ja Jukka Hautamäki esittelevät
tekemisensä taustaa sekä pohtivat uusien
teknologioiden roolia taiteessa. AAVE järjestää
seminaarin yhteistyössä Suomen Valokuvataiteen
Museon ja Kuvataideakatemian kanssa. Tervetuloa!

In TAITE - Art & Technology seminar the artists
Dave Berg, Heidi Tikka and Jukka Hautamäki talk
about their work and discuss about the role of the
new technologies in art. The seminar is organized
together with the Finnish Museum of Photography
and the Finnish Academy of Fine Arts of the
University of the Arts. Welcome!

Jukka Hautamäki
Jukka Hautamäki (s. 1971) työskentelee
monialaisesti mediataiteen parissa taiteilijan,
kouluttajan ja kuraattorin rooleissa. Hänen
viimeisimpiin projekteihinsa lukeutuvat
Helsinki sound-electronics ja Kruks (Taitekohta)
-taide ja teknologia -ryhmien perustaminen ja
koordinaattorina toimiminen.

Jukka Hautamäki (b. 1971) works in the fields of
interdisciplinary media arts as artist, educator and
curator. His recent activities include being founder/
coordinator in Helsinki Sound-Electronics and
Kruks- Art and Technology -groups.

www.jukkahautamaki.com

Dave Berg
Dave Berg (s. 1981) on kuvataiteilija ja
elokuvantekijä, jonka teoksia luonnehtii
viiltävä ote aikamme yksilöllisiin tunteisiin,
uniin ja oireisiin. Hänen teoksiaan on esitetty
niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin
elokuva- ja mediataidefestivaaleilla
Sodankylän elokuvajuhlista EMAF European
Media Art Festivaliin. Bergin teoksia
on näytetty myös monissa yksityis- ja
yhteisnäyttelyissä. Bergin teosten toteutustavat
vaihtelevat pitkistä näytelmäelokuvista
virtuaalitodellisuusanimaatioihin.

Dave Berg (b. 1981) is a visual artist and filmmaker,
whose works show the emotions, dreams and
symptoms in the individuals of our time with
a slashing grip. Berg’s media vary from fiction
feature films to virtual reality animations. His
works has been shown at film and media art
festivals from Sodankylä Film Festival to EMAF
European Media Art Festival. His works have also
been shown in many solo and group exhibitions.

AAVE TEAM 2015
Founder and Festival Director IVAN PUNZO
Founder and Artistic Director KARI YLI-ANNALA
Coordinator CHIARA ANDRES
Guest Curator MAREK PLUCIENNIK
NIght of the Beamers concept DELEGAATIO
Assistant IIDA JERO
Video Technician OTTO OLAVINEN
Graphics EMIL BERTELL

Catalogue IVANDA JANSONE
Documentation of Events ANTTI AHONEN
Cultural Producer of Malmitalo RISTO RÄTY
Technicians of Malmitalo RISTO AHLROOS,
SAULI NÄRHI, SAMI JUUTINEN, JARI KOSKELA
Technician of WHS Teatteri Union JERE MÖNKKÖNEN
Press Office of Malmitalo IRENE SALAMA,
KATJA KINNUNEN

JÄRJESTÄJÄT / ORGANISERS
Kaiku – kansainvälisen kulttuurin seura ry is a cultural non-profit association
that organized cinema club Kino Kaiku in Cultural Centre Malmitalo during
years 2008-2013. Programme included screenings of movies and videoart,
combined with lectures and discussions. We screen classics, art-house, indie
and experimental titles in both digital and film formats.To improve knowledge
of audiovisual arts the club meetings are always free of charge. www.
kinokaiku.com
Nomadic Academy of Experimental Arts is a non-profit organisation. It works
to help the part-time teacher-artists to distribute their courses and organises
workshops, courses, lectures and events both on its own and together with
different art schools www.nomadinenakatemia.blogspot.com
Helsingin kulttuurikeskus / Malmitalo is a cultural centre for North and
Northeast Helsinki. Each year around 400 cultural events are held at
Malmitalo, including concerts, film screenings and theatre productions.
Malmitalo’s gallery and exhibition walls present new exhibitions each month.
In addition to the Helsinki City Cultural Office, which is responsible for the
cultural programme, Malmitalo also houses a library and adult education
centre, as well as art schools providing art education especially for children
and young people, including a music school, a dance school, a visual
arts school, and a handicrafts school. Around two thousands people visit
Malmitalo each day, the majority of whom use the library. www.malmitalo.fi

TUKIJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT / SUPPORTERS AND COLLABORATORS

www.daveberg.net

Heidi Tikka
Heidi Tikka (s. 1959) on helsinkiläinen kuvataiteilija,
joka työskentelee käsitteellisten sekä konteksti- ja
paikkasidonnaisten teosten parissa. Niihin kuuluu
usein osallistavia prosesseja. Teosten tarkastelujen
kohteena ovat erilaiset ihmisten ja informaatiojärjestelmien rajapinnat ja ne asettavat usein
katsojansa performatiiviseen ja ruumiilliseen
suhteeseen osaksi installaatioteosta.
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www.heiditikka.com

Heidi Tikka (b. 1959) is a visual artist based in Helsinki. She works on context and site-specific installations that often involve participatory processes.
Her works inquire into the interfaces between
humans and information systems and they often
place the spectator in a performative, embodied
relation with the work.
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