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Kuutio / The Cube

Kuutio on valkoinen olento, joka tarjoaa mahdollisuuden sanattomiin kohtaamisiin 
kosketuksen kautta. Teos kutsuu ihmisiä kohtaamaan sen mikä on vierasta - 
toiseuden joka löytyy myös itsestämme. Teoksen idea on saanut alkunsa ryhmän 
halusta tuoda näkyväksi ja koettavaksi taiteen kyky koskettaa sekä fyysisellä että 
henkisellä tasolla, sekä halusta tehdä näkyväksi normit ja rajat, joita välillemme on 
pyritty rakentamaan. Työryhmä: Katri Kauppala, Salla Keskinen, Esa Kytösaho ja 
Eero Yrjölä.

The Cube is a white being that offers an opportunity for non-verbal encounters 
through the sense of touch. The work invites people to face what is unfamiliar – the 
otherness that can also be found within ourselves. The idea for the work originates 
from the desire of the team of artists to make it possible to see and experience art’s 
ability to touch us, both physically and mentally; and from the desire to make visible 
the norms and boundaries built between us. Team: Katri Kauppala, Salla Keskinen, 
Esa Kytösaho and Eero Yrjölä.  

Kuraattorikierros / Curator tour

Katsaus ArtHelsinki nykytaidetapahtumaan, osallistujiin ja taiteeseen. 
Haastateltavana taiteilija Nastja Säde Rönkkö. 

KEYNOTE: Collecting at large

Alistair Hicks is an independent consultant and an art expert who has worked among 
other things as senior curator for the Deutsche Bank Art Collection, one of the most 
significant business art collections in the world. His book “The Global Art Compass” 
was published in 2014. Hicks will speak about collecting art and the future trends of 
collecting.

Taidekauppa Taiko siirtää taidemarkkinat verkkoon 

Taiko on taideverkkokauppa, jossa taiteilija ja ostaja kohtaavat. Marraskuussa 
ovensa avaava Taiko tarjoaa asiakkailleen tuhansia maalauksia, veistoksia, grafiikka- 
ja valokuvateoksia sadoilta ammattitaiteilijoilta ympäri Suomen. Ainutlaatuisen 
konseptinsa ansiosta Taiko voi tarjota rajattomasti taidetta.

Panel: What does the art market in the future look like? 

Ideas by an art consultant, a collector as well as a digital gallerist. Panelists Alistair 
Hicks and Ville Vasaramäki, CEO of Foodora Finland Oy as well as Patrik Edman from 
Taiko. Moderated by the director of Frame Finland, Raija Koli.

Kuraattorikierros / Curator tour 

Katsaus ArtHelsinki-nykytaidetapahtumaan, osallistujiin ja taiteeseen.
Haastateltavana taiteilija Nastja Säde Rönkkö.

ARTBATE: Suunnittelija versus taiteilija

Kuutio / The Cube

Teos / performanssi. Art work / performance. Työryhmä / team: Katri Kauppala, 
Salla Keskinen, Esa Kytösaho ja Eero Yrjölä.

AHEAD-HALLI, ARENA-PÄÄLAVA
AHEAD HALL,  ARENA STAGE 

   
KEYNOTE: Moving Image

Murat Orozobekov and Edward Winkleman, collectors and co-founders of Moving 
Image. Moving Image, held annually in New York and Istanbul, is an art fair focused 
on video, film and time-based installation and sculpture. Moving Image will be held 
at the Waterfront New York Tunnel. www.moving-image.info

Saako taidetta instata?

Keskustelu kuvataiteesta sosiaalisessa mediassa. Mitä voi instata ja millä ehdoilla? 
Mitkä säännöt pätevät somessa ja verkossa? Mukana tietoisku kuvataiteen 
tekijänoikeuksista. Aiheesta keskustelemassa ovat Taidematkustaja-bloggari 
Laura Boxberg, kuvataiteilija Sami Havia ja visuaalisen alan taiteilijoiden 
tekijänoikeusjärjestö Kuvaston toimitusjohtaja Tommi Nilsson. Keskustelun juontaa 
Suomen Taiteilijaseuran viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen. 

Vuoden taideteko

Räppäri, sanataiteilija Paperi T julkistaa valitsemansa Vuoden taideteon. 
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Kuraattorikierros / Curator tour

Esittelyssä muotoilun ja nykytaiteen yhdistävä Signature-näyttely. 

KEYNOTE: A view from the cloud
Nina Colosi with Claire Jervert and her Portraits of the Bina

Streaming Museum brings a worldview into focus through the arts and its 
interconnections with contemporary international affairs and cultures, the sciences, 
technology, the future and more. Nina Colosi founded Streaming Museum in 2008 
for the production and presentation of the arts and related programmes, which have 
been viewed by millions of people from seven continents in public spaces, cultural 
centres and other venues, and at StreamingMuseum.org. 

Collecting digital / ARS17 online 
Arja Miller

The theme of the ARS17 exhibition at the Museum of Contemporary Art Kiasma is the 
global digital revolution, which has an impact on culture, the economy, and people’s 
identities and behaviours. Through its ARS17 exhibition, Kiasma is also developing its 
methods of presenting and sharing art, as well as its collection practices, to move it 
in the direction of an online gallery. The exhibition includes a number of works that 
expand into the online domain, with the aim of engaging the audience and extending 
the exhibition experience beyond the walls of the museum. Arja Miller works as chief 
curator of collections at  Museum of Contemporary Art Kiasma.

Panel: In the digi-current: The future of the art market

Panelists Arja Miller, Nina Colosi and Mari Männistö, ARTAP by Helsinki 
Contemporary. Moderated by Jan Förster, Director, Kunsthalle Helsinki /Helsingin 
Taidehalli

Curator tour 

Introduction to Moving Image video programme with curators Murat Orozobekov & 
Edward Winkelman.
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Kuraattorikierros / Curator tour 

Esittelyssä ArtHelsingin kansainväliset osallistujat.
Introduction to the International participants at ArtHelsinki.

KEYNOTE: Investing in art as a business
Adriano Picinati di Torcello, Director of Art & Finance / 
Deloitte Luxembourg

The unprecedented development of the art market over the past few years has 
resulted in the “financialization” of the art market. Art is now seen not only as an 
object of pleasure, but also as a new alternative asset class with interesting business 
opportunities.

Panel: On how the Non-Profit and Profit driven art worlds meet?

Panelists Adriano Picinati di Torcello and Kati Kivinen, art historian and curator / 
Museum of Contemporary Art Kiasma 

Kuraattorikierros / Curator tour 

Esittelyssä ArtHelsingin kansainväliset osallistujat.
Introduction to the International participants at ArtHelsinki.

Artbate: Suunnittelijat versus taiteilijat

Joanna Laajisto ja Ilari Hautamäki (30 min) 
Pekka Pakkanen ja Antti-Juhani Manninen & Antti Turkko (30 min)

AHEAD-HALLI, ARENA-PÄÄLAVA
AHEAD HALL, ARENA STAGE 

BINA48 and Bruce Duncan
#ASKTHEBINA Q/A - Encounters with a humanoid robot

Bina48 is the world’s first advanced humanoid robot that functions based on shared 
“mindfile” information. In other words, Bina48 models an actual human being. Bruce 
Duncan is the chief researcher on the LifeNaut project and is responsible for the 
continuous development of the Bina48 humanoid robot. ArtHelsinki will present 
Bina48 in cooperation with Streaming Museum and the Finnish B2B art rental 
company Business Gallery. 

Taide on kodin sydän

Sisustussuunnittelija, muotoilija Tomi Kouvola esittelee sisustettuja koteja joissa 
taide on keskiössä ja kysyy galleristi Mari Männistöltä ne kysymykset mitä emme 
ehkä itse uskalla kysyä. Yhteistyössä ARTAP by Helsinki Contemporary

Expert talks with EMMA 

The art museum as an art collector; the acquisition politics of EMMA - Espoo 
Museum of Modern Art Pilvi Kalhama, Director, EMMA - Espoo Museum of Modern 
Art

AHEAD-HALLI, ARENA-PÄÄLAVA
AHEAD HALL, ARENA STAGE 

Taiteen mahdollisuudet kodissa

Sisustussuunnittelija, muotoilija Tomi Kouvola esittelee koteja joissa taide on 
keskiössä ja kysyy galleristilta ne kysymykset mitä emme ehkä itse uskalla kysyä. 
Yhteistyössä ARTAP by Helsinki Contemporary.

EMMAn asiantuntijapuheenvuoro 

Museo taiteen keräilijänä, EMMA - Espoon modernin taiteen museon 
kokoelmapolitiikkaa.  Henna Paunu, kokoelmaintendentti, EMMA - Espoon modernin 
taiteen museo

AHEAD-HALLI, ARENA-PÄÄLAVA
AHEAD HALL, ARENA STAGE 

Taiteen hankkiminen tavaksi 

Mistä tietää kohdanneensa sen oikean taideteoksen? Mitä merkitsevät punaiset 
täplät taidegallerian seinillä? Taiteen ostamisesta keskustelevat taidemaalari Ilari 
Hautamäki, valokuvataiteilija ja Valokuvataiteilijoiden liiton puheenjohtaja Ida 
Pimenoff  ja toimittaja sekä taiteen ystävä Maria Veitola.  Keskustelun juontaa 
Suomen Taiteilijaseuran viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen. 

KE/WED
7/9/2016

TO/THU
8/9/2016

PE/FRI
9/9/2016

LA/SAT
10/9/2016

SU/SUN
11/9/2016

Artbate: Suunnittelija versus taiteilija

AHEAD-HALLI, ARENA-PÄÄLAVA
AHEAD HALL, ARENA STAGE 

Seitsemän syytä käydä taidegalleriassa

Taidegalleria on oivallinen paikka tutustua nykytaiteeseen, sillä taidetta oppii 
tuntemaan sitä kokemalla. Ainoa riski on, että saatat rakastua elämäsi taideteokseen! 
Kerromme keskustelussa seitsemän hyvää syytä käydä taidegalleriassa. Aiheesta 
keskustelevat mm. turkulaisen Titanik-gallerian johtaja Eliisa Suvanto ja galleria 
Forum Boxin toiminnanjohtaja Alina Mänttäri-Butler. Keskustelun juontaa Suomen 
Taiteilijaseuran viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen.
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An international event for contemporary art in 
connection with the Habitare furniture, interior 
and design fair at Messukeskus, Helsinki. 

Programme

ARTHELSINKI 
2016 
OHJELMA

ArtHelsingin ohjelma koostuu 
ammattilais- ja yleisöohjelmista. 
Kansainvälinen ammattilaisohjelma 
pohtii teemoissaan tulevaisuuden 
taidemarkkinoita, taiteen 
digitalisoitumista sekä sitä, miten 
kaupallinen ja ei-kaupallinen 
taidemaailma kohtaavat.

ArtHelsingin yleisöohjelma 
tuo nykytaiteen lähemmäksi 
Habitaren laajaa yleisöä. 
Puheenvuorot pohtivat taiteen 
kuvaamista ja levittämistä 
sosiaalisessa mediassa, antavat 
neuvoja taiteella sisustamiseen 
ja opastavat taidegallerioissa 
vierailuun. Kuraattorikierrokset eri 
teemoineen avaavat ArtHelsingin 
kokonaisuutta. Suunnittelijoiden 
ja arkkitehtien keskustelut 
taiteilijoiden kanssa valottavat 
yleisölle taiteen maailmaa uudesta 
näkökulmasta.

ArtHelsingin yhteisötaideteos 
Dear Diary on taiteilija Nastja Säde 
Rönkön osallistava performanssi, 
johon jokaisella messukävijällä 
on mahdollisuus osallistua ja 
saada siitä muisto mukaansa. 
Osallistavaa taidetta edustaa myös 
työryhmän Katri Kauppala, Salla 
Keskinen, Esa Kytösaho ja Eero 
Yrjölä Kuutio-performanssi.

ARTHELSINKI 
2016 
PROGRAMME

The ArtHelsinki event consists 
of professional and public 
programmes. The international 
programme for professionals 
will, through its themes, explore 
the art market of the future, 
the digitisation of art, and 
the interaction between the 
commercial and non-commercial 
art worlds.

The ArtHelsinki public programme 
will bring contemporary art 
closer to a large audience at 
Habitare. The lectures will discuss 
photographing and disseminating 
art in social media, give advice 
on how to decorate with art, and 
provide information on visiting art 
galleries. The thematical curator-
led tours assist in navigating 
ArtHelsinki in its entirety. The 
discussions between designers, 
architects and artists will provide a 
fresh glimpse into the world of art.

The ArtHelsinki work of 
community art, entitled 
Dear Diary, is a participatory 
performance by the artist Nastja 
Säde Rönkkö, in which visitors 
can participate and from which 
they can take home a memento. 
Nasta Säde Rönkö’s Dear Diary 
and the performance of Cube by 
the cooperative Karti Kauppala, 
Salla Keskinen, Esa Kytösaho and 
Eero Yrjölä represent the area of 
performance art.

www.arthelsinki.com #ArtHelsinki2016 @ArtHelsinkiFair

7–11th
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Keynote puhujat
Speakers

Edward Winkleman aloitti uransa 
taiteen parissa järjestämällä sarjalla 
guerilla-tyyppisiä, New Yorkin ja 
Lontoon tyhjissä varastotiloissa 
pidettyjä näyttelyitä. Vuonna 2001 hän 
perusti Brooklyniin Plus Ultra Galleryn 
yhdessä taiteilija Joshua Sternin kanssa. 
Galleria muutti Chelseaan vuonna 
2006, ja vaihtoi nimensä Winkleman 
Galleryksi viestiäkseen muutoksesta 
myös gallerian omistussuhteissa. Murat 
Orozobekov tuli gallerian osaomistajaksi 
vuonna 2007. Orozobekov ja Winkleman 
perustivat video-ja liikkuvan kuvan 
teoksiin ja installaatioihin erikoistuneen 
the Moving Image Fair -tapahtuman 
maaliskuussa 2011. Winkleman pitää 
myös blogia, jossa pyrkii purkamaan 
mystiikkaa gallerioiden ympärillä. Hän 
on Art World Salon -verkkojulkaisun 
toimittaja ja kirjoittanut kirjan ”How 
to Start and Run a Commercial Art 
Gallery”.

Edward Winkleman began his career 
in art by organising a series of guerrilla 
exhibitions, held in empty warehouses 
in New York and London. In 2001, he co-
founded Plus Ultra Gallery in Brooklyn 
with the artist Joshua Stern. The gallery 
moved to Chelsea in 2006 and changed 
its name to Winkleman Gallery, to 
reflect the change in the ownership. 
Murat Orozobekov became a co-
owner of the gallery in 2007. In March 
2011, Orozobekov and Winkleman 
founded Moving Image, an art fair that 
specialises in video and moving image 
works and installations. Winkleman also 
keeps a blog in which he demystifies the 
world of galleries. He is a contributing 
editor to the ArtWorld Salon online 
publication and author of the book 
“How to Start and Run a Commercial Art 
Gallery”.

Alistair Hicks on kansainvälisillä 
taidemarkkinoilla toimiva itsenäinen 
taidekonsultti, joka johti 20 vuoden 
ajan yhtä maailman merkittävimmistä 
yritystaidekokoelmista, Deutsche Bank 
Art Collectionia. Hicks on julkaissut 
2000-luvun taidetta esittelevän 
kirjan ”The Global Art Compass: New 
Directions in 21st Century Art”. Hän 
on kuratoinut lukuisia näyttelyitä, 
kuten mm. Raymond Pettibonin 
ja Marko Maetammin näyttelyn 
Kumu-taidemuseossa Virossa sekä 
moskovalaisen käsitetaiteilijan Nikita 
Aleksejevin näyttelyn Narrative 
Projects -galleriassa Lontoossa. Hicks 
on kirjoittanut useita julkaisuja, kuten 
”The School of London, New British 
Art in the Saatchi Collection” ja ”Art 
Works: Deutsche Bank Collection Group 
Head Office, Frankfurt”. Hicks asuu ja 
työskentelee Lontoossa. Hän toimii The 
Financial Times-, Apollo- ja Frieze-
lehtien kriitikkona ja kommentaattorina. 
Hicks on myös kirjoittanut The 
Spectator, Vogue ja The Times -lehtiin.

Alistair Hicks is an independent 
consultant on the international art 
market and used to be the Senior 
Curator for the Deutsche Bank Art 
Collection for 20 years. Hicks is the 
author of The Global Art Compass: 
New Directions in 21st Century Art, a 
survey of 21st century art. Hicks has 
curated several exhibitions, including 
Raymond Pettibon and Marko Maetamm 
at Kumu, Art Museum of Estonia and the 
Moscow Conceptualist Nikita Alexeev 
at Narrative Projects in London. Hicks 
is author of several publications on 
contemporary art, including The 
School of London, New British Art in 
the Saatchi Collection and Art Works: 

Deutsche Bank Collection Group 
Head Office, Frankfurt. Hicks lives 
and works in London. Hicks writes 
as a critic and commentator for The 
Financial Times, Apollo and frieze. 
He has also contributed to The 
Spectator, Vogue and The Times.

Adriano Picinati di Torcello 
työskentelee johtajana Deloitten 
konsulttiosastolla, ja hänellä on yli 15 
vuoden kokemus alalta. Di Torcello on 
Deloitte Luxembourgin Art & Finance 
-osaston johtaja. Ennen Deloittelle 
tuloaan hän työskenteli rahoitusalan 
kehitystehtävissä. Di Torcello vastasi 
Deutsche Börse Groupin toiminnan 
kehityksestä ja koordinoinnista 
Aasiassa. Hän toimi myös useita vuosia 
Banque Degroof Luxembourg -konsernin 
kehitystehtävissä Ranskassa. Di Torcello 
aloitti uransa KPMG:n palveluksessa. 

Adriano Picinati di Torcello is a director 
within the advisory and consulting 
department of Deloitte and has over 
15 years of professional experience. 
He is in charge of coordinating art 
and finance activities within Deloitte 
Luxembourg. He worked as a business 
developer in the financial industry prior 
to joining Deloitte. He was in charge of 
the development and coordination of 
Deutsche Börse Group Activities in Asia. 
He also spent several years with Banque 
Degroof Luxembourg to develop the 
group’s activities in France. He started 
his career at KPMG. 

Kuraattori Nina Colosi perusti 
Streaming Museumin taiteen ja 
taideohjelmien tuottamiseen ja 
esittämiseen vuonna 2008.  Museo on 
tavoittanut miljoonia katsojia seitsemällä 
mantereella kulttuurikeskuksissa 

ja muissa julkisissa tiloissa sekä 
osoitteessa StreamingMuseum.org. 
Colosin tuottamia ohjelmia ovat mm. 
”The Project Room for New Media and 
Performing Arts” New Yorkin Chelsea 
Art Museumissa (2003-2010) sekä 
“Digital Art @Google”, näyttely- ja 
yleisöohjelmakokonaisuus Google 
New Yorkin pääkonttorin tiloissa. 
Uransa alkuvaiheessa Colosi oli palkittu 
elektronisen musiikin säveltäjä ja hän on 
valmistunut musiikin maisteriksi New 
Yorkin Manhattan School of Musicista. 
Colosi on YK:n World Council of Peoples 
-järjestön hallituksen jäsen.

Curator Nina Colosi founded Streaming 
Museum in 2008 for the production 
and presentation of the arts and related 
programmes, which have been viewed 
by millions on seven continents in public 
spaces, cultural centers and other 
venues, and at StreamingMuseum.
org. Among other programmes, she 
produced and curated The Project 
Room for New Media and Performing 
Arts at the Chelsea Art Museum in New 
York City (2003-2010) and “Digital Art 
@Google”, an exhibition and public 
programme series at Google’s New York 
City headquarters. In her early career 
Colosi was an award-winning electronic 
music composer after receiving a 
Master’s degree from Manhattan School 
of Music, NYC. She is a board member 
of the World Council of Peoples for the 
United Nations.

Claire Jervert on kuvataiteilija ja 
kuraattori, jonka työt käsittelevät 
median, kulttuurin ja teknologian välistä 
suhdetta. Jervertin töitä on ollut esillä 
museoissa ja gallerioissa niin eri puolilla 
Yhdysvaltoja kuin maan ulkopuolellakin. 
Hänelle ovat myöntäneet palkintoja mm. 

MidAtlantic Arts Foundation, Atlantic 
Center for the Arts ja Bronx Museum. 
Jervertin töitä on mukana seuraavissa 
taidekokoelmissa: Sprint, AG Rosen, 
SEI ja West Foundation. Hänen töistään 
ovat kirjoittaneet arvioita mm. New 
York Times, The New Yorker, Frieze 
ja Time Out New York. Jervert oli 
aiemmin Stevens Institute of Technology 
-yliopiston Advisory Committee on Art 
and Technology -neuvottelukunnan 
jäsen.

Artist Claire Jervert  is a visual artist 
and curator whose work examines 
the interrelationship between media, 
culture and technology. Her work has 
been exhibited in museums and galleries 
throughout the United States and 
internationally. She has received awards 
from the MidAtlantic Arts Foundation, 
the Atlantic Center for the Arts and the 
Bronx Museum. Her work is included in 
the Sprint, AG Rosen, SEI and the West 
Foundation art collections. Reviews 
include the New York Times, The New 
Yorker, frieze and Time Out New York, 
among others. She is a former member 
of the Stevens Institute of Technology 
Advisory Committee on Art and 
Technology. 

Bruce Duncan, M.E d. työskentelee 
Terasem Movement Foundationin 
toimitusjohtajana Yhdysvalloissa ja 
toimii LifeNaut-projektin johtajana. 

Bruce Duncan, M.Ed., is the executive 
director of the Terasem Movement 
Foundation in the United States and 
heads the LifeNaut project. 

Edward Winkleman, 
Murat Orozobekov
Nina Colosi 

Claire Jervert
Bruce Duncan

Alistair Hicks Adriano Picinati di Torcello


