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Kaiken se kestää
— Ensimmäiset 10 vuotta
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Teosluettelo

Näyttelytila VINT TI

1. Love Never Fails

2016
MDF valokaappi, pigmenttimustevedos
kalvolle, LED-valo, kangassähköjohto
Love Never Fails käsittelee pitkässä parisuhteessa
tapahtuvaa liudentumista kahdesta yksilöstä
yksiköksi nimeltä me. Kokonaisuudessa yksilön
rajat hälvenevät jopa häiritsevällä tavalla.
Sarjasta on esillä valoveistos ja kaksikanavainen
videoteos What is in Part Disappears.
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2. What Is in Part Disappears
2016
Kaksikanavainen video
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2022
video 10 min loop ja alttarikatos
Arvokasta juhlan tuntua viestivä ja 10 vuotisen projektin kokoava uusi videoinstallaatio sai inspiraationsa Vintin kirkkomaisesta tilasta. Taiteilijat ottavat
näyttelyvieraita vastaan videolla, jonka pituus on
tasan 10 minuuttia. Jokainen minuutti kuvaa kuluneita vuosia ja monenlaisia vaiheita, joita taiteilijat
miettivät videota kuvatessaan. Teoksen alttarikatos
on koristeltu matonkuteilla, jotka yhdistyvät
ajatukseen kodista ja sitovat yhteen näyttelyn
eri näkökulmia.

4. Kaiken se kestää

1.

2013 —
Pigmenttimustevedos alumiinilla,
kehystys museolasilla
Kaiken se kestää on ennen kaikkea arjen
kuvaamista ja sen arvokkuuden näkemistä.
Sarja koostuu valokuvista, joita on kuvattu
arjen äärellä enimmäkseen taiteilijoiden vanhan talon
remontoinnin yhteydessä. Näyttelyssä nähdään 13
ennennäkemätöntä valokuvaa.

5. Hanging in There (video)
2019/2022
Videoinstallaatiossa taiteilijat roikkuvat
pitäen kiinni matonkuteesta.

6. Hanging in There (bronze)
2019
Kombuchaan säilötty pronssinen pariskunta haristuu ja kerää ylleen rihmastoa lasisessa säiliössä.

7. Hanging in There (soap)
2019
Veistoksissa taiteilijoiden pienoismallit haastavat
aikaa. Saippuasta valettu hääpari muuttaa
hitaasti muotoaan hanan tiputtaessa hiljalleen
vettä sen päälle.

8 . Ain’t No Mountain High Enough

2016/2022
Videoinstallaatio, jossa taiteilijat auttavat toisiaan
ylettymään kohti seinällä roikkuvaa matonkudetta.
Näyttelyssä on esillä uusi versio aiemmin
valmistuneesta teoksesta.

9. Jobba För

#seinajoentaidehalli

2022
7,44 min, performanssivideo
Videoperformanssi on lähtölaukaus vanhan tallin
purkutyöhön.

Mammu ja Pasi Rauhala

2.6.- 27.8.2022

Kaiken se kestää
— Ensimmäiset 10 vuotta

Taiteilijapari Mammu ja Pasi Rauhala juhlistaa taideprojektinsa 10 vuotista taivalta juhlanäyttelyllä
Seinäjoen taidehallin Vintillä. Kaiken se kestää on
elämänmittainen projekti, jossa taiteilijat dokumentoivat arkeaan hääasuissaan. Työskentely on jatkuvaa
ja kietoutuu taiteilijoiden arkeen, kodin remontista
pihatöihin. Vuonna 2013 alkunsa saanut kokonaisuus
on täydentynyt vuosittain. Teoksissa tutkitaan aikaa,

Mammu ja Pasi Rauhala

ihmisyyttä ja ihmissuhdetta. Keskeisenä osana ovat
hääasut yllään. Vuosien varrella työskentely on ottanut

Mammu Rauhala on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja. Hän on koko ikänsä̈ ilmaissut itseään

myös videoinstallaation, -performanssin ja veistosten

kehon lisäksi myös kuvataiteen keinoin. Mammu

muotoja. Kaiken se kestää –kokonaisuuden ohelle on

työskentelee muun muassa veistosten, maalausten,

syntynyt myös toisia, täydentäviä teossarjoja, joissa

mediataiteen ja performanssin parissa ja niiden vä-

keskiössä on rakkauteen ja sen säilymiseen liittyvät

lisillä rajapinnoilla. Taidenaamiot ja niihin liittyvät

kysymykset.

performanssit ovat hänelle intohimon kohde. Mammu

valokuvat, joissa taiteilijat katsovat vakavina kameraan

on työskennellyt muun muassa teatteriopettajana,
Juhlanäyttelyssä nähdään kymmenen vuoden ajalta

ohjaajana ja soveltavan taiteen parissa koordinaat-

valikoitu kokonaisuus, joka saa rinnalleen uusia, tätä

torina.

näyttelyä varten tehtyjä teoksia. Näyttely lähestyy
näyttelytila Vinttiä sen kirkkomaisten piirteiden, kor-

Pasi Rauhala on valmistunut maisteriksi Aalto Yli-

kean harjakaton ja pyöreän ruusuikkunan, kautta. Uusi

opistosta valokuvataiteen osastolta sekä Kuvataidea-

Tinahäät-videoteos onkin saanut inspiraationsa tilas-

katemian tila-aika taiteesta. Pasi on vuorovaikuttei-

ta. Teoksessa taiteilijat seisovat kuin alttarilla ja toi-

suuteen ja tilallisuuteen erikoistunut mediataiteilija.

vottavat näyttelykävijät tervetulleeksi juhliinsa, jotka

15 vuotisen uransa aikana hän on opettanut useissa

eivät pääty koskaan. Videon kesto kuvastaa kulunutta

taidekorkeakouluissa ja ollut mukana kymmenissä

vuosikymmentä. Aikaa ja remontteja, nähneet hääasut

taidetuotannoissa taiteilijana, tuottajana tai koor-

puolestaan konkretisoivat ajan kulumista.

dinaattorina. Pasi Rauhalalle taide on päättymätön
seikkailu, josta ei koskaan voi tietää mihin se johtaa.

Näyttelyssä vuoropuhelua käyvät muutoksen ja pysyvyyden sekä arjen ja juhlan teemat. Hääasujen ja

Yhdessä Mammu ja Pasi Rauhala ovat työskennelleet

pönöttävän, potrettiperinteestä lainaavan vakavuuden

vuodesta 2010. Kaiken se kestää -teoskokonaisuus

tuominen arkisiin tilanteisiin yllättää humoristisella

on heidän tärkein yhteinen projektinsa, jonka parissa

tavalla. Pitkäkestoinen taideprojekti viitoittaa tarkas-

he ovat työskennelleet vuodesta 2012. Osia projektis-

telemaan avioliitto- ja hääinstituutioita, parisuhdetee-

ta on ollut esillä Paikkari Performance festivaaleilla

maa ja niiden muutosta monista näkökulmista, niin

2013, Galleria Forum Boxissa 2014, Galleria Lapinlah-

yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla. Mammu

dessa 2016 ja Riga Art Spacessa Latviassa 2016. Love

ja Pasi Rauhala toteavatkin, että ”maailma muuttuu ja

Never Fails on nähty Galleria Huudossa 2016 ja Pyhä-

koti sekä parisuhde sen mukana. Taiteemme juhlistaa

niemen Kartanon kesänäyttelyssä 2018. Hanging In

jokapäiväistä päätöstä ottaa muutokset vastaan yh-

There nähtiin Mäntän kuvataideviikoilla 2019 ja ARS

dessä.” Onnittelut tinahääparille ja tervetuloa mukaan

Kärsämäellä 2020.

juhliin!

seinajoentaidehalli.fi/ohjelma/#oheisohjelma

OHEISOHJELMA
TAITEILIJATAPAAMINEN
Ti 5.7. klo 13 Mammu ja Pasi Rauhalan näyttelykierros.
Näyttelylipun hinnalla.
HÄÄPÄIVÄ–TAPAHTUMA KALEVAN NAVETASSA
La 11.6. klo 11—15

Hääteemaisessa tapahtumassa on mm. työpajoja,
häämenubrunssi ja parivalokuvausta, näyttelyopastuksia
sekä Hugo-salissa on showroom-hääkattaus.
Tapahtuma on avoin kaikille niin kesän morsiamille, sulhasille,
polttariporukoille kuin häistä unelmoiville tai niistä muuten
vain pitäville. Kalevan Navettaan on vapaa pääsy.
Taidehalliin pääsylipun hinnalla.

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY TAIDEHALLILLA
pe 3.6., 1.7. ja 5.8. & ke 6.7., 13.7., 20.7., ja 27.7.
Kuukauden ensimmäinen perjantai on aina
Taidehallin ilmaispäivä. Heinäkuussa ilmaispäiviä
ovat myös keskiviikot.

AIKUINEN JA LAPSI -KESÄTAIDEHETKI
14.6. klo 17.15-18.15 | 3—4 -vuotiaat
28.6. klo 17.15-18.30 | 5—6 -vuotiaat

Aikuinen & lapsi -kesätaidehetki on lapselle ja hänen
läheiselle aikuiselle suunnattu
kuvataidetyöpaja.
Hinta: 12 €/aikuinen & lapsi -pari. (Hinta sis. ohjauksen,
materiaalit ja aikuisen pääsylipun Taidehalliin).
netticket.fi/seinajoen-taidehalli

VAUVOJEN VÄRIKYLVYT
Ti 14.6.2022
Vauvat 4—11 kk klo 13—13.45
Taaperot 12—24 kk klo 14.15—15
Ti 5.7.2022 ja ti 12.7.
Taaperot 12—24 kk klo 10—10.45
Vauvat 4—11 kk klo 11.30—12.15
Vauvojen värikylpy on vauvoille ja vauvaperheille
suunnattu moniaistinen kuvataiteellinen työpaja,
jossa pääpaino on eri värien ja materiaalien kokemisella
ja lapsen ja vanhemman yhdessä tekemisellä ja
ihmettelemisellä. Toiminta sopii vauvoille
4 kuukaudesta ylöspäin.
Liput 6 € netticket.fi/seinajoen-taidehalli

K65 KULTTUURIKESKIVIIKKO
17.8. klo 13 | Saippuaveisto

Kaiken kansan kulttuurikerho kerran kuussa keskiviikkoisin!
Kulttuurikeskiviikkoisin tullaan matalan kynnyksen yli kulttuurin äärelle ja vietetään aikaa itse tehden ja ihmetellen.
Lämpimästi tervetuloa, olit sitten
kulttuurifriikki tai vasta kulttuurista kiinnostunut!
Toiminta on maksutonta, eikä vaadi
ennakko-osaamista.

K65 TAIDETORSTAI
16.6. klo 13—14 ja

K65 Taidetorstai on ohjattu kierros Taidehallin
ajankohtaisiin nykytaidenäyttelyihin leppoisaan
tahtiin. Kierros sisältyy pääsylipun hintaan.
Ei ilmoittautumista.

PATSASPYÖRÄILY
6.7. ja 13.7. klo 17.30
Liput: 10 € , lapset 4 €
netticket.fi/seinajoen-taidehalli

Tutustu Seinäjoen julkiseen taiteeseen pyöräillen
ja nauttien kauniista maisemasta. Ohjatulla kierroksella
pyöräillään Kalevan Navetalta Törnävälle ja sieltä
keskustaan. Matkan pituus on n. 8 kilometriä.
Pyöräilytahti on rauhallinen ja kierros kestää noin 1,5 tuntia
osallistujamäärästä sekä yhteisesti sovitusta tahdista riippuen.
Ennen kierrosta voi vierailla Seinäjoen taidehallin näyttelyissä
maksuttomasti.

NÄYTTELYAVAJAISET
ke 29.6. klo 17—20 Noelia Mora Solvez: Farming
Näyttelytila Halli | Vapaa pääsy

Ensimmäistä kertaa Suomessa esittäytyvän Noelia Mora
Solvezin näyttelyssä astutaan erikoiseen maailmaan.
Farming on värikäs ja energinen näyttely, joka koostuu
videoinstaallaatioista, äänestä ja performatiivisuudesta.
Näyttelyavajaiset ovat osana Kalevan Navetan
tapahtumarikasta kesäpäivää!

KESÄKUVATAITEILIJA 2022

Kesäkuvataiteilija työskentelee kesäkuusta syyskuuhun ja
tekee omaa itsenäistä projektiaan, joka jollain tavalla näkyy
kaupunkilaisille ja osallistaa. Olivia Viitakangas on valittu
kuudenneksi kesäkuvataiteilijaksi Seinäjoen taidehallille.
Kesän aikana Viitakangas tekee taiteellista paikan tutkimusta
55.866 m2 kokoisesta puistoalueesta Pohjan kaupunginosassa.
Seuraa kesäkuvataiteilijaa Instagramissa: kesakuvataiteilija

SEINÄJOEN TAIDEHALLI
Ma—pe klo 11—19 la klo 11—15
p. 050 514 3407, taidehalli@seinajoki.fi
Asiakaspalvelu aukioloaikoina
Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta
Nyykoolinkatu 25, 60100 Seinäjoki
Pääsymaksut:
Aikuiset 6 €
Opiskelijat, eläkeläiset,
varusmiehet, työttömät 4 €
Alle 18-vuotiaat vapaa pääsy.
Kuukauden ensimmäisenä perjantaina on
kaikille vapaa pääsy.

kalevannavetta.fi

seinajoentaidehalli.fi

Aisti- ja liikuntarajoitteisten avustajat maksutta
avustettavan mukana. Meillä käy Ystävänkortti,
Kaikukortti ja Kulttuurikaveri-kortti.
Pankki- ja luottokorttien ja käteisen lisäksi
maksuvälineeksi käyvät Tyky+ ja Virike -setelit
sekä Smartum, ePassi ja Eazybreak -mobiilisovellus.
Seinäjoen taidehalli on Museokortti-kohde.
Liput voi varata myös ennakkoon verkkokaupasta
www.netticket.fi
Taidehalli tarjoaa myös erilaisia palvelupaketteja
yhteistyössä ravintola Äärellä kanssa.

@seinajoentaidehalli
seinäjoen taidehalli
Taidehalli Seinäjoki

