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Kun tuomaristo otti vastaan tehtävän nimetä ehdokkaan vuoden 2017 AVEK-palkinnon saajaksi, se 

kävi pitkän keskustelun arvioinnissa painotettavista ja palkittavista seikoista. Suomessa on monia 

arvostettuja taiteilijoita ja järjestöjä, joiden audiovisuaalinen taide olisi ansainnut tämän 

tunnustuksen. Yhteisymmärrys ehdokkaasta syntyi kuitenkin nopeasti, ja valinta oli lopulta erittäin 

helppo. Tuomaristo haluaa tässä yhteydessä antaa tunnustusta näkymättömästä työstä mutta samalla 

nostaa esiin henkilön, jonka osaaminen ja vaikuttavuus audiovisuaalisen taiteen saralla on 

ainutlaatuista. Palkittava henkilö on arvostettu ja kunnioitettu sekä kuvataiteellisten saavutustensa 

että kuraattorintyönsä ansiosta mutta myös pohjattomana tiedon- ja inspiraationlähteenä, joka 

malttaa antaa aikaa taiteellisille pohdinnoille. 

 

Vuoden 2017 AVEK-palkinto myönnetään kuvataiteilija Kari Yli-Annalalle (s. 1965). Yli-Annala 

on valmistunut Helsingin Kuvataideakatemiasta vuonna 1996 ja suorittanut jatko-opintoja sekä 

Kuvataideakatemiassa että Aalto-yliopistossa. Hän on työskennellyt videotaiteen parissa 90-luvun 

alusta alkaen – siis jo aikana ennen internetin yleistymistä. Videotaiteessaan Yli-Annala liikkuu 

sujuvasti genrerajojen yli, lainaa ahkerasti muilta medioilta ja hyödyntää viittauksia kirjallisiin 

teoksiin, filosofiaan ja poliittisiin ilmiöihin. Teokset ovat runollisia olematta kauniita ja kuvaus on 

koreografista. Tekninen toteutus on low techiä, eikä hieman omalaatuiselta huumoriltakaan vältytä, 

olkoonkin, ettei sitä myöskään alleviivata. 

 

6.–9.4.2017 Yli-Annalan Harhamala-näyttely oli esillä Oksasenkatu 11:ssä, ja 9.4. hän järjesti 

töistään retrospektiivin Bildungsroman: videoretrospektiivini 1991–2016 WHS Teatteri Unionissa. 

Sekä näyttely että retrospektiivi olivat erittäin merkittäviä ja ajankohtaisia. Näyttelyn teokset 

kommentoivat Suomen nykyistä ja mennyttä poliittista tilannetta, ja näyttelyn osuminen samaan 

aikaan Suomen kuntavaalien kanssa oli joko onnekas sattuma tai taiteilijan tietoisesti tekemä 

valinta. Retrospektiivi, jossa Yli-Annala esitteli 17 teostaan neljän eri teeman alla, oli osoitus Yli-

Annalan taiteelle luonteenomaisesta monipuolisuudesta. Sana video tarkoittaa latinaksi ”minä 

näen”, ja teostensa kautta taiteilija kertoikin yhtenäisen tarinan, jossa hän paitsi viittasi itse 

kokemiinsa tapahtumiin ja ilmiöihin myös huomioi koko videotaiteen historian median lajina 

viimeisten vuosikymmenten ajalta. 

 

Kari Yli-Annalan merkitystä tiedon- ja inspiraationlähteenä ei pidä aliarvioida. Hän on taiteilijoiden 

ja taideopiskelijoiden keskuudessa tunnettu ja arvostettu audiovisuaalisen taiteen osaaja, todellinen 

kävelevä tietosanakirja. Yli-Annala jakaa mielellään osaamistaan artikkeleissa, luennoilla ja 

ottamalla osaa keskusteluihin mutta myös tekemällä aloitteita ja mahdollistamalla vaihtoehtoisia 

taidetapaamisten konteksteja. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Kokeellisten taiteiden 

nomadinen akatemia, Yli-Annalan perustama taiteista ja vaihtoehtoisesta oppimisesta 

kiinnostuneiden ryhmä. Akatemia on avoin, ajan ja paikan ulkopuolella toimiva formaatti – tai, 

kuten yksi tuomariston jäsenistä totesi, akatemia on siellä, missä Kari kulloinkin liikkuu. Yli-

Annalan osaaminen audiovisuaalisen taiteen kentällä näkyy myös niillä lukuisilla festivaaleilla sekä 

katselmuksissa, näyttelyissä ja seminaareissa, joita hän on ollut järjestämässä. Esimerkkinä 

mainittakoon Aave-festivaali (Alternative Audio Visual Event), jonka Yli-Annala on perustanut ja 

johtanut yhdessä Ivan Punzon kanssa. 
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