
Annette	  Arlander	  	  
Annette	  Kristina	  Arlander,	  syntynyt	  1956	  Helsingissä,	  jossa	  asuu	  ja	  työskentelee.	  Taiteilija, tutkija ja opettaja, 
joka kuuluu suomalaisen esitystaiteen/performanssitaiteen uranuurtajiin ja taiteellisen tutkimuksen 
edelläkävijöihin. Valmistunut	  teatteriohjaajaksi	  1981	  ja	  teatteritaiteen	  tohtoriksi	  1999.	  Esitystaiteen	  ja	  teorian	  
professori	  Teatterikorkeakoulussa	  2001-‐2013.	  Vuoden	  2000	  jälkeen	  toiminut	  pääasiassa	  nykytaiteen	  
viitekehyksessä.	  
	  
Yksityisnäyttelyt	  
Käärmeen	  vuosi	  keinutellen,	  Muu	  galleria	  2-‐25.5.2014	  
Lohikäärmeen	  vuosi,	  Huuto	  galleria	  23.8.-‐8.9.2013	  
Jäniksen	  vuosi,	  Galleria	  Jangva	  9.-‐27.1.2013	  
Höyryävä	  maa,	  Muu	  galleria	  28.9.-‐17.10	  2012	  
Tiikerin	  vuosi,	  Galleria	  Jangva	  11.-‐	  29.1.2012	  
Hiekkakello	  –	  aikakuvia,	  Harakan	  kasematti	  4.	  17.8.	  -‐	  31.8.	  2011	  
Sal	  –	  Suola-‐altaita	  Kap	  Verdellä,	  Suomen	  Viron	  instituutti,	  Tartu	  6.12.2010-‐	  30.1.2011	  
Härän	  vuosi,	  Muu	  galleria	  3.-‐26.9.2010	  
Ihmisellä	  vai	  ilman,	  videoteoksia,	  Harakan	  kasematti	  4.8.	  –	  29.8.2010	  
Videoita	  ja	  still-‐kuvia	  (rotan	  vuosi),	  Galleria	  Katariina	  25.11.–13.12.	  2009	  
Sian	  vuosi,	  Harakan	  lennätin	  13.–31.8.	  2008	  
Kolme	  Mäntyä	  –	  Koiran	  vuonna	  2006,	  Harakan	  lennätin	  4.7.–22.7.2007	  
Kukon	  vuosi,	  Harakan	  kasematti	  19.7.–6.8.2006	  
Tomtebo	  –	  Apinan	  vuosi	  Harakassa,	  Harakan	  lennätin	  20.7.-‐	  31.7.2005	  
Kristallipallo	  matkalla	  –	  matkamuistoja,	  maisemia,	  videoita,	  Harakan	  lennätin	  13.–25.7.	  2004	  
Hevosen	  vuosi	  Harakassa	  -‐	  päiväkirja	  ja	  esitysdokumentteja,	  Harakan	  lennätin	  3.6.–16.6.	  2003	  
Soliseva	  laakso	  -‐	  äänitila,	  matkamuisto,	  esitysdokumentti,	  Harakan	  lennätin	  30.7.-‐	  16.8.2002	  
Rantakivi	  videoinstallaatio,	  Harakan	  lennätin	  26.6.–15.7.2001	  
Missä	  kivi	  puhuu,	  pienoiskuunnelmien	  ja	  äänitilojen	  sarja,	  Harakan	  saaren	  kasematit,	  Radioteatteri	  ja	  Helsinki	  
2000	  kulttuurikaupunki,	  7.-‐	  22.10.2000	  
	  
Työt	  yhteisnäyttelyissä	  	  
Talvituulenpesä	  –	  Winter	  Wind	  Nest	  (video	  installatio)	  Art	  Fair	  Suomi	  27.9.-‐6.10.2013	  
Jäniksen	  vuosi	  –	  installaatio,	  Materia	  –näyttely,	  Harakan	  saari	  31.5.-‐20.6.2013	  
Rotan	  vuosi	  –	  Merenneito	  1-‐2,	  LiikKUVAT	  projekti,	  Kaupin	  sairaala,	  Tampere	  8.3.-‐	  8.6.2013	  
Year	  of	  the	  Ox	  –	  Riding	  a	  Buoy,	  näyttelyssä	  Tässä	  ja	  Nyt	  –	  Performanssitaide	  Suomessa	  Aboa	  Vetus	  Ars	  Nova,	  
Turku	  1.2.	  –	  28.4.	  2013	  
Year	  of	  the	  Tiger	  1-‐2	  (long),	  Harakan	  Energia	  6.6.-‐1.7.2012	  
Salainen	  puutarha	  1-‐2,	  Polku	  valokuva-‐	  ja	  videotaidenäyttely,	  Taidekeskus	  Honkahovi,	  Mänttä	  6.10.-‐18.12.2010	  
Varjo	  muurilla	  ja	  Double	  Happiness	  in	  Water,	  Art	  Fair	  Suomi	  10,	  28.8.–5.9.2010	  
Orapihlajan	  varjossa	  (ääni-‐installaatio),	  Olohuone	  306,	  4	  km2	  kaupunkitaidefestivaali,	  Turku	  2.-‐5.6.2010	  
Tuulikaide	  –	  Wind	  Rail	  I	  ja	  II	  (video)	  Art	  Fair	  Suomi	  09	  26.9.–4.10.2009	  
Harakan	  rannat	  2002–2008	  ja	  Kaasunaamarit,	  näyttelyssä	  Harakan	  muisti,	  31.7.–13.9	  2009	  
Good	  Morning	  (video),	  Private	  Universes	  yksityiskodissa	  Helsingissä	  9.5.–23.5.	  2009	  
Kukon	  vuosi,	  Taiteilijat	  2008	  Kuntsi	  Modernin	  taiteen	  museo,	  Vaasa	  26.9.–2.11.2008	  	  
Shawls,	  Three	  Shawls	  ja	  Shawl	  play	  (performance),	  Art	  Fair	  Suomi	  08	  12-‐19.9.2008	  
Puhuva	  omenapuu,	  Hiidentie	  -‐	  Taiteen	  tiet	  ympäristötaidetapahtuma	  Salon	  seudulla	  5.6.–6.9.2008	  
Unter	  Wasser	  und	  Wind,	  Atelier	  Antje	  Wiewinner,	  Osnabrück	  21.10-‐3.11.2007	  
Raukki,	  Merimaisema	  näyttely	  Harakan	  saari	  20.5.-‐	  2.9.2007	  
Kukon	  vuosi,	  Art	  Fair	  Suomi	  06	  22.9.-‐	  1.10.2006	  
Vastamyrkky	  ja	  Tuulenpesä,	  Myrkkyä-‐Gift	  näyttely	  Harakan	  saari	  17.5.–19.9.	  2006	  
Pajun	  puhetta	  –	  pienoiskuunnelma,	  Teatterikorkeakoulun	  ja	  Kuvataideakatemian	  opetusprojektissa	  
Tuntematon	  Töölö	  –	  paikasta	  paikkaan,	  Helsinki	  25.–29.4.2006.	  	  
Kristallipallo	  Harakassa,	  Harakan	  kirjastonäyttely	  2005	  
Puut	  puhuvat,	  äänityöt	  ANTI	  –	  Contemporary	  Art	  Festival	  Kuopio	  16.–19.9.2004	  
Ranta	  –	  videotyöt	  (Kolme	  rantaa,	  Harakan	  ranta	  –	  Vuohen	  vuosi,	  Harakan	  ranta	  -‐	  Apinan	  vuorokausi	  ja	  Kiasman	  
ranta)	  Suomen	  taiteilijaseuran	  140-‐vuotisjuhlavuoden	  näyttelyssä	  ”Silmä	  ja	  mieli”,	  Nykytaiteen	  museo	  Kiasma	  
29.5.–26.9.2004	  
Puut	  Puhuvat	  -‐	  äänityöt	  Reviiri–taidepolku,	  Harakassa	  3.7.–14.9.	  2003	  
Tiiliskivet	  -‐	  tilaan	  tehty	  suunnistin,	  Harakan	  kirjastonäyttely	  2001–2005	  
Kalliokolmiot	  1	  –	  meteoriittia	  etsimässä,	  videoinstallaatio,	  Harakan	  talvinäyttely	  2001	  



Täällä	  missä	  meri	  alkaa,	  videoinstallaatio,	  Calvinomuistiot,	  Kiasma	  20.4.–25.6.2000	  
Double	  Happiness	  in	  Water,	  video,	  Harakan	  kesänäyttely	  27.5.–18.6.2000	  
	  
Työt	  videonäytöksissä	  ja	  koosteissa	  
Becoming	  Juniper	  in	  Rain,	  katselmuksessa	  Performative	  Consequences	  and	  Affects:	  New	  Finnish	  Performance	  
Art	  on	  Video,	  Museum	  of	  Modern	  Art	  Sao	  Paulo	  13.8.2013.	  
Day	  and	  Night	  of	  the	  Dog,	  kokoelmassa	  Performance	  Voyage	  3	  –	  kansainvälinen	  videoperformanssien	  sarja,	  
(DVD	  ja	  näyttelykiertue)	  Muu	  Studio	  8.2.-‐3.3.2013	  
Year	  of	  the	  Rat	  –	  Dripping	  (short)	  Experiments	  and	  Intensities	  vol	  2	  Ex-‐Trauma:	  The	  Opposite	  of	  the	  Traumatic	  
2012.	  	  
Year	  of	  the	  Ox	  –	  In	  a	  Yoke	  1-‐2,	  21st	  Rio	  de	  Janeiro	  International	  Short	  Film	  Festival	  Curta	  Cinema	  27.10.	  -‐	  
6.11.2011.	  
Year	  of	  the	  Rat	  –	  Dripping	  (short),	  Performance	  Voyage	  (näyttelykiertue)Titanik	  galleria,	  Turku	  23.-‐29.5	  2011	  	  
Year	  of	  the	  Rat	  –	  Dripping	  (short),	  d2d	  direct	  to	  documentation,	  7a*11d	  festival,	  Toronto	  27.10.2010	  
Year	  of	  the	  Rat	  –	  Dripping	  (short),	  Cartes	  Flux	  festival,	  Kaapelitehdas,	  Helsinki	  23-‐24.10.2010	  
Year	  of	  the	  Dog	  in	  Kalvola	  –	  Calendar,	  Ihme	  päivät,	  Vanha	  Yo-‐talo,	  Helsinki	  3.-‐5.4.2009	  	  
Weather	  vane	  variation,	  View	  09	  festival	  cable	  factory	  28.2.-‐1.03.2009	  	  	  
Shawl	  play	  for	  Dara	  Birnbaum,	  Nolla	  Desibeliä	  -‐tapahtuma	  Tampere	  21.–22.2.	  2009	  	  
Koiran	  vuorokausi,	  View	  08	  festivaali	  24–25.5.2008	  
Wind	  Nest	  –	  Witches’	  Broom.	  What	  is	  Live	  Art	  in	  Finnish	  (DVD	  ja	  näyttely)	  Muu	  Galleria	  6.11.-‐25.11.2007	  
Istun	  kivellä	  (Rock	  with	  text)	  ja	  Apinan	  vuosi	  1,	  View	  07	  festivaali,	  Andorra,	  Helsinki	  16–18.2.2007	  
	   	  
Performanssit	  (valikoima)	  
Vuosirenkaat,	  Harakan	  muisti	  performanssitapahtuma	  2.8.2009	  
Shawl	  play	  for	  BA	  (durational),	  Esityspannuhalli,	  Kaapelitehdas	  4.4.2009	  
Shawl	  play	  for	  BA	  Nyrjähdys-‐klubi,	  Kasisali,	  Lahti	  12.12.2008	  
Wind	  Nest	  Variation.	  7	  a*11d	  –	  performance	  art	  festival,	  Toronto,	  1.11.2008	  
Winter	  Windnest,	  Esitystaidehalli	  12.–13.4.	  2008	  
Wind’s	  Nest	  –	  Witches’	  Broom	  (Tuulenpesä	  –	  Noidanluuta)	  Amorph	  festivaali	  Helsinki	  15.8.2006	  
Mene	  rantaan	  –	  Go	  to	  the	  Shore,	  esitys	  Fluxee-‐klubi,	  Turku	  27.11.2004	  
Kristallipallo	  –	  virkaanastujaisesitys,	  Teatterikorkeakoulu	  7.11.2003	  
Istun	  kivellä	  Muussa	  –	  video	  ja	  esitys,	  Muumaanantai/live,	  Muu	  galleria	  14.9.2003	  
Pikkukivet	  -‐	  video	  ja	  esitys,	  Kilpikonnaklubi,	  Forum	  Box	  5.4.2003	  
Tuulikaide	  /	  Wind	  Rail,	  video	  ja	  esitys,	  Kiasma	  teatteri	  12–13.10.	  2002	  
	  
Annette	  Arlanderista	  katso	  myös	  www.annettearlander.com	  
Videoita	  www.av-‐arkki.fi/taiteilijat/annette-‐arlander/	  
	  


