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När juryn för AVEK-priset antog sig uppgiften att utse kandidaten för priset 2017 förde den en lång 

diskussion kring vad den ville lyfta fram och belöna. I Finland finns det många välrenommerade 

konstnärer och organisationer som genom sitt arbete med audiovisuell konst hade varit värda denna 

utmärkelse. Redan i ett tidigt skede av processen uppkom det dock koncensus kring en av de 

föreslagna kandidaterna och valet var slutligen mycket lätt. Juryn vill i detta sammanhang ge en 

eloge till det osynliga arbetet, men samtidigt uppmärksamma en person med ett unikt kunnande och 

inflytande inom audiovisuell konst. Personen i fråga uppskattas och respekteras för sina insatser 

som bildkonstnär och curator, men också i sin egenskap av en aldrig sinande källa för information, 

inspiration och ett konstnärligt begrundande som får ta tid. 

 

AVEK-priset 2017 går till bildkonstnär Kari Yli-Annala (f. 1965). Yli-Annala är utexaminerad från 

Bildkonstakademin i Helsingfors år 1996 och har bedrivit fortsatta studier både vid 

Bildkonstakademin och vid Aalto Universitetet. Han har arbetat med videokonst sedan tidigt 1990-

tal – en tidsperiod som kan kategoriseras som pre-internet. I sin videokonst rör sig Yli-Annala 

smidigt mellan olika genrer. Han lånar flitigt material från andra medier och referenserna till 

litterära verk, filosofi och politiska angelägenheter är många. Verken är poetiska utan att vara 

vackra, filmandet är koreografiskt. Det tekniska utförandet är low tech och en lite skruvad humor 

kan inte undgås trots att den inte är understruken. 

 

Den 6-9 april 2017 visade Kari Yli-Annala utställningen Harhamala på Oksasenkatu 11 och den 9 

april arrangerade han tillfället Bildungsroman: videoretrospektiivini 1991-2016 på WHS Teater 

Union. Både utställningen och retrospektiven kändes ytterst angelägna och aktuella. Verken i 

utställningen kommenterade det politiska läget i Finland både i dåtid och nutid och att utställningen 

sammanföll med kommunalvalet i Finland var antingen en lyckad tillfällighet eller en utstuderad 

plan från konstnärerns sida. Retrospektiven, där Yli-Annala presenterade 17 verk i fyra tematiska 

helheter, visade på den bredd Yli-Annalas konstnärskap karaktäriseras av. Ordet ”video” 

betyder ”jag ser” på latin och med verken berättade konstnären en sammanhängande historia som 

tog fasta på självupplevda händelser och fenomen, men samtidigt också en historia om själva 

videokonsten som medium under de senaste decennierna. 

 

Kari Yli-Annalas betydelse som en källa för information och inspiration kan inte underskattas. 

Bland konstnärer och konststuderande är han känd och uppskattad för sin kännedom om 

audiovisuell konst. Han är ett levande uppslagsverk. Yli-Annala delar gärna med sig av sin kunskap, 

i form av artiklar, föreläsningar och diskussioner, men också genom att ta initiativ till och 

möjliggöra alternativa sammanhang för möten kring konst. Ett exempel är Kokeellisten taiteiden 

nomadinen akatemia, en grupp grundad av Yli-Annala riktad till personer intresserade av konst och 

alternativt lärande. Akademin är ett öppet format som existerar utanför tid och rum eller som en av 

juryns medlemmar konstaterade: ”akademin finns där Kari rör sig”. Yli-Annalas kännedom om det 

audiovisuella konstfältet syns också i de otaliga festivaler, screeningar, utställningar och seminarier 

han varit med om att organisera. Ett exempel är Aave-festivalen (Alternative Audio Visual Event), 

som Yli-Annala grundat och lett tillsammans med Ivan Punzo. 

 

Å juryns vägnar 

ordförande Sabina Westerholm 

 

Juryns medlemmar: Otso Kantokorpi, Kimmo Modig, Tuuli Penttinen-Lampisuo, Sabina 

Westerholm samt som sekreterare Juha Samola 

 

 


