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TSIIGAA Art goes Kapakka ja Taidelainaamo tarjoavat silmäniloa
tunteella
23. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 17.–26.8.2017

TSIIGAA Art goes Kapakka -kuvataidenäyttelysarja esittelee monipuolisen
näyttelykokonaisuuden, jossa on esillä 24 nykytaiteilijan teoksia. Mukana on
esimerkiksi maalauksia, grafiikkaa, veistoksia, tekstiiliteoksia ja valokuvia.
Taiteilijat ja teokset tulevat Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamosta.
Näyttelykokonaisuus tarjoaa festivaalikävijöille visuaalista silmäniloa, mutta myös
ajankohtaista näkymää ympäröivään maailmaan. Tsiigaaravintolanäyttelykokonaisuuden on kuratoinut taidelainaamovastaava Eeva Muona.
“Helsingin Taiteilijaseuran monipuolisessa taiteilijajoukossa on todellakin mistä valita. Esille
saatiin nyt iloitteleva ja tunnetta pirskahteleva kokonaisuus, joka tarjoaa silkkaa visuaalista
silmäniloa, mutta avaa myös kuvataiteen keinoin ajankohtaista näkymää maailmaan.”, kertoo
Muona. ”Art goes Kapakka on täynnä kutsuvia impulsseja ja ärsykkeitä. Ajan hengen
mukaisesti jokainen on valintojensa mestari ja saa seurata omia vaistojaan. Missiomme on
rohkaista ja ilahduttaa: kierrä, katso ja altistu taide-elämyksille. Seikkailu on antoisaa; joskus
valinta on väärä, toisinaan kohdalle sattuu täysosuma – jotain aidosti oivaltavaa ja
koskettavaa”.
Art goes Kapakka on tuonut huipputaidetta ja esityksiä ihmisten lähelle jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan. Yhtä kauan samaa upeaa työtä kuvataiteen puolella on tehnyt
Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamo, jonka kautta ihmiset ovat löytäneet arkeensa ja
koteihinsa puhuttelevaa ja laadukasta taidetta.
Suomen suurin Taidelainaamo toimii Helsingin ydinkeskustassa, Rikhardinkadun kirjaston
yhteydessä. Taidelainaamo välittää yli 500 Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvan taiteilijan
teoksia. Yli 4000 teoksen valikoimassa on monipuolisesti maalauksia, grafiikkaa, veistoksia
ja valokuvia. Teokset ovat kattavasti esillä taidelainaamo.fi -sivuilla, joiden hakutoiminto
palvelee teosten esikatselussa ja valinnoissa. Lainaaminen tapahtuu kuukausijaksoissa ja
vuokra on teoksen hinnasta riippuen 20–500 €/kk. Teoksen voi myös lunastaa omakseen
kertaostona tai kuukausimaksua suorittamalla.
”Tsiigaa-näyttelyt tuovat Taidelainaamon ihmisten keskelle ja tapahtumapaikoissa saa
altistua kuvataiteelle hyvän ruuan ja kiinnostavien esitysten parissa. Muun muassa Vaelsa
Ristorante e Tavernassa voi uppoutua ihanaan Chiaroscuro-valoon ja vehreisiin
puutarhatunnelmiin Tero Annanollin ja Ulla Revon maalausten parissa. Elmun Baarissa taas
tunnelma on paikan henkeen sopivan räväkkä Arttu Sailon värikylläisten maalausten myötä.
Ehdottomasti suosittelen myös tutustumaan Enni Kömmistön liikuttaviin koiraveistoksiin
Corona Baarin ikkunoissa. Yasushi Koyaman pienet söpöt pandat ihastuttavat Fazer Café
Kluuvikatu 3:n aulan vitriinissä. Pitäkää aistit avoinna ja iloinen, kokeileva mieli mukana!
Jos ihastut kierroksellasi teokseen, ota yhteyttä Taidelainaamoon - meillä on sinulle hyvä
diili”, Muona hehkuttaa.
Kaikki näyttelysarjan teokset ovat ostettavissa tai vuokrattavissa kuukausimaksulla.
Tutkiskele, haasta itsesi ja löydä mukaasi jotakin ainutlaatuista.

Tsiigaa Art goes Kapakka -näyttelyt 2017
Belge bar&bistro – MERJA SIMBERG, maalauksia
Bryggeri Helsinki – PÄIVI LEMPINEN ja PIA STRANG, grafiikkaa
Corona Baari – ENNI KÖMMISTÖ, veistoksia
Elmun Baari – ARTTU SAILO, maalauksia
Fazer Café Kluuvikatu 3 – YASUSHI KOYAMA, veistoksia
Juttutupa – JERTTA RATIA ja DMITRI ZUDOV, maalauksia
Kaarna baari & keittiö – MERJA KESKINEN, tekstiiliteoksia
Manala – JUKKA HYYTIÄINEN, maalauksia
Oluthuone Kaisla – TERO NURMINEN, maalauksia
Pastor – IRMELI HULKKO, maalauksia
Pub O'Malley's – IINA HEISKANEN, grafiikkaa
Ravintola Carelia – JAANA HEIKKINEN, veistoksia
Ravintola Oiva – CAROLINA VON SCHANTZ, maalauksia
Rymy-Eetu – MIIKA NYYSSÖNEN, veistoksia
Sandro Kallio – ALINA SINIVAARA, maalauksia
Teurastamo, Kellohalli – SARI BREMER, grafiikkaa ja REETTA HILTUNEN, maalauksia
ja grafiikkaa
Vaelsa Ristorante e Taverna – TERO ANNANOLLI ja ULLA REPO, maalauksia
William K. Kurvi – KARI HAKLI, valokuvia
Ølhus København – ANNU KAPULAINEN, maalauksia
Ølhus Oslo – SATU KALLIOKUUSI, maalauksia
Lisätietoja:
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Art goes Kapakan vastaava tuottaja Paula Ranto
040 701 6320
paula@artgoeskapakka.fi
Art goes Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali. Art goes Kapakan
yhteistyökumppaneita ovat Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Interbrands Wines & Spirits,
Kyrö Distillery Company, Viking Line, Clear Channel, Duodecim, Artek ja Pianokeskus.
23. ART GOES KAPAKKA 17.–26.8.2017 www.artgoeskapakka.fi
Art goes Kapakka on saattanut yhteen korkeatasoista taidetta ja ihanaa yleisöä
festivaaliravintoloissa vuodesta 1995 lähtien. Festivaaliohjelman tavoitteena on tarjota
ajankohtainen ja uutta esittelevä ohjelmakokonaisuus. Festivaalin käynnistää vuodesta 1996
asti järjestetty Kuorojen kierros. AGK Pohtii -keskustelusarja pohtii ajankohtaisia ja
kiinnostavia kysymyksiä, Tsiigaa-taidenäyttelysarja avaa ravintolatilat huipputaiteelle,
Maista-ruokasarja vie yleisön ainutkertaisten makujen ja ruokatietouden pariin. Art goes
Kapakka jakaa vuosittain Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon pääkaupungin kulttuurielämää
vilkastuttaneelle henkilölle tai yhteisölle.

