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TAIDE ON IHMISIÄ VARTEN
Huhtikuussa IKEA lanseeraa ART EVENT 2017 -taidejulistemalliston. Erikoismallistoon kuuluu 12 julistetta, joiden piirroskuvat on tilattu tarkkaan valituilta taiteilijoilta ympäri maailmaa.
IKEA on jo kauan tarjonnut ihmisille maailman joka
kolkalta edullista ja toimivaa huonekalumuotoilua.
Tämä kolmas ART EVENT jatkaa pyrkimystämme
tuoda myös upeat taideteokset kaikkien ulottuville.
”Meillä on vahva ja yksinkertainen visio taiteen
suhteen: taiteen pitäisi olla kohtuuhintaista; sen
pitäisi olla meidän tavallisten ihmisten ulottuvilla;
ja taide kuuluu koteihin, ei vain gallerioihin
ja museoihin”, sanoo Henrik Most,
ART EVENT 2017 luova johtaja.
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PIIRTÄMINEN TAIDELAJINA
ART EVENT 2017 -mallistossa keskitämme huomiomme piirtämiseen. ”Piirtäminen on
kiehtova taidemuoto. Se muistuttaa meitä siitä, mitä on olla ihminen maailmassa,
joka käy läpi nopeaa teknologista ja digitaalista murrosta”,
malliston luova johtaja Henrik Most sanoo.
ART EVENT 2017 -malliston taiteilijoiksi värväsimme joitakin jännittävimmistä jo tunnetuista sekä lupaavista nuorista taiteilijoista ympäri maailmaa.
”Piirrokset ovat aistillisia, ja pintojen tekstuurit melkein houkuttavat koskemaan. Tuntuu
kuin taiteilija olisi jättänyt sormenjälkensä suoraan paperin pintaan”, Henrik jatkaa.
Mallistosta löytyy monenlaisia piirrostyylejä, ja taiteilijat ovat käyttäneet piirtämiseen
kaikenlaisia välineitä lyijykynästä ja mustekynästä vahaliituihin, hiileen, vesiväreihin,
guassiväreihin ja pastelliliituihin.
12 julistetta ovat täysin erilaisia tyyliltään ja tekniikoiltaan ja välittävät myös erilaisia ilmaisutapoja ja kertovat hyvin henkilökohtaisia tarinoita. Jotkut piirroksista heijastelevat
kulttuurisia kokemuksia ja yhteiskunnallisia aiheita, ja toiset taas pyrkivät vain saamaan
katsojan hymyilemään.
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TUTUSTU MALLISTOON
Julisteiden koko: 61 cm X 91 cm, 91 cm X 61 cm.

Reflections on deep
thoughts
Micha Payer &
Martin Gabriel

Assembling Reality
Amit Greenberg

We are one
Hell’O

Shelfie
Jean Jullien

Rainbows
Amandine Urruty

Big Audio Dyn-o-mite!
Kevin Lyons

Naive Suave - Imaginary
Band 170
Koen Taselaar

Life is Pay The Bill
Hahan

Nightwalk
Ragnar Persson

MATSURI
Yasuto Sasada
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Around a table
Joanna Concejo

Keep It Mello
Steven Harrington
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Micha Payerin & Martin Gabrielin omakuva

TUTUSTU TAITEILIJOIHIN

MICHA PAYER &
MARTIN GABRIEL
Micha Payer ja Martin Gabriel tunnetaan tavastaan yhdistää erityyppisiä asioita rajoja
rikkovalla tavalla. He kokevat itse saaneensa taidemaailmassa tunnustusta etenkin
yksinkertaisesta lähestymistavastaan monimutkaisiin aiheisiin.
Wienissä sijaitsevassa studiossaan Micha ja Martin luovat pikkutarkkoja piirroksia, joista
jokaiseen he luovat oman, runsaan maailmansa. ”Piirrämme lyijykynillä ja vahaliiduilla”,
Micha sanoo. ”Lyijykynä on perusväline, jonka kaikki ovat tunteneet lapsuudesta lähtien,
mutta samaan aikaan sillä voi tehdä todella taidokkaita asioita.”
Eräs wieniläinen galleristi sanoo taiteilijakaksikosta: ”He yhdistävät eläviä asioita
esineisiin, luonnollisia esineitä keinotekoisiin… eikä heidän pyrkimyksenään ole luoda
surrealistista vaihtoehtomaailmaa vaan kuvata todellista maailmaa, sellaista jossa on
mahdollista olla erilainen.”
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”Lahjakkuus ei ole jotakin, mikä
löydetään tai syntyy tietyllä
hetkellä. Taiteen tekeminen
liittyy eniten siihen, miten hyvin
pystymme säilyttämään lapsena
tuntemamme uteliaisuuden
maailmaa kohtaan.”

Mic ha Payer & Mar t in Gabrie l

REFLECTIONS ON DEEP THOUGHTS
Micha Payerin ja Martin Gabrielin taidokkaan yksityiskohtainen teos IKEA ART EVENT 2017 -mallistoon sai
inspiraationsa Andrej Tarkovskyn Stalker-elokuvan
kohtauksesta, jossa kamera liukuu veden yli. Micha
kutsuu teosta ”esineiden nestemäiseksi universumiksi”. Wienissä työskentelevät taiteilijat tunnetaan
yksityiskohtaisesta tavastaan kuvata erilaisia vaihtoehtoisia maailmoja, ja heillä on tapana venyttää taidelajien rajoja työssään.
”Pinnan, pohjan ja heijastuksien sekoittuminen toisiinsa, katseen harhauttaminen ja jännite luonnon ja
sivilisaation välillä – ihmisen perusongelma – olivat
lähtökohtinamme, kun loimme tämän leijuvan asetelman”, Micha sanoo.
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Amit Greenbergin omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

AMIT GREENBERG
Amit Greenberg pyrkii kanavoimaan taiteeseensa jotain, mitä hän sanoo ”ympärillämme
olevan luonnon energiaksi”. Käyttäen useita erilaisia tekniikoita Amit muuttaa teoksissaan
todellisuuden fantastiseksi paikaksi. ”Taide ei ole ylellisyyttä, se on mielentila,
todellisuuden dokumentointia, polku kohti uusia unelmia ja inspiraatioita”, hän sanoo.
Amitin levoton mieli ja rakkaus rituaaleihin ja seremonioihin on vienyt hänet kaupungin
kaduilta autiomaahan. Luonto ja sen ”loputon toiminta, liikkeet, muodot ja tekstuurit”
toimivat hänen inspiraationaan.
Viime vuosina hän on harjoittanut työtapaa, jossa teoksia ei luonnostella ollenkaan
etukäteen. ”Kuva saa kehittyä vapaasti, ja kehittyessään se kertoo loputtomasti tarinoita.
Se on eräänlaista surrealistista magiaa, joka herää henkiin”, hän sanoo.
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”Luovuus oli aina osana kaikkea,
mitä tein. Se on oleellinen piirre
minussa. Luovuus ei ole pelkkä
lahjakkuuden laji, se on tapa olla.”

Amit Gr e enber g

ASSEMBLING REALITY
Amit kertoo, että ”Assembling Reality” -teoksen työprosessina oli aktiivinen henkisyyden, seksuaalisuuden, kuolevaisuuden, pelon ja ilon tutkiskelu. Ne
kaikki kutoutuvat yhteen taiteen ja designin kautta. ”Pyrin luomaan leikkisän maailman”, hän sanoo.
”Katsojaa kannustetaan pitämään hauskaa ja uppoutumaan monitahoiseen teokseen. Mitä syvällisemmin
hän sitä tutkiskelee, sitä suurempi on palkintokin.”
Amit harjoittaa nykyään työtapaa, jossa työ aloitetaan ilman etukäteisluonnostelua. ”Prosessiani on
inspiroinut surrealistinen automaattikirjoitustekniikka. Minun versioni siitä ovat mustepiirrokset. Sekoitus filosofiaa, huumoria, faktoja ja alitajuisia ajatuksia virtaa mielestäni käteeni ja siitä edelleen paperiin.
Vapaus ja pidättyväisyys ovat siinä heiveröisessä tasapainossa”, hän sanoo. Lopputulos on runsas kokonaisuus kuviteltuja hahmoja ja tilanteita. Ne kaikki
kuvastavat ääniä, jotka haluavat tulla kuulluiksi.
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Hell’On omakuva

TUTUSTU TAITEILIJOIHIN

HELL’O
Hell’O on kahden lahjakkaan taiteilijan muodostama kaksikko, joka sai alkunsa lähes
20 vuotta sitten Brysselissä. Jérôme Meynen ja Antoine Detaille ovat tuottaneet
hämmästyttävän kokoelman piirroksia hahmoista, jotka voivat ensi silmäyksellä olla
graafisesti miellyttäviä ja yksinkertaisen mielikuvituksellisia mutta lähemmässä
tarkastelussa sisältävät usein syvällistä symbolismia. ”Yritämme muokata ja yhdistää
erilliset visiomme samaan piirrokseen”, Antoine sanoo. ”Kaikkein tärkeintä meille on
saada katsoja hymyilemään.”
Aseistariisuvasta charmistaan ja rennosta asenteestaan huolimatta Hell’O on
taidemaailmassa huomattava tekijä, joka luo kekseliäitä fantasiamaailmoja, joskus
groteskeja mutta aina runollisia. Kaikki tarvitsevat taidetta, ainakin Hell’On mukaan. ”Sitä
voi luoda, kerätä, ostaa tai myydä… jollei ihminen harrasta näistä ainakin yhtä, hänen
elämästään puuttuu jotakin.”
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”Kaikki osaavat piirtää. Vaikka
jollakin ei olisi ilmiselvää
’lahjakkuutta’, hän voi saada aikaan
jotakin upeaa.”

He ll’O

WE ARE ONE
Jérôme Meynellä ja Antoine Detaillella eli Hell’Olla
on erityinen taito muokata ja sitoa erilliset visionsa yhteen ja samaan piirrokseen, eikä heidän IKEA
ART EVENT 2017 -malliston teoksensa tee poikkeusta. ”Ideana oli yhdistää ihmiset ja eläimet samaan
olentoon positiivisella tavalla, maalata hahmo, joka
rakentuu useista hassuista päistä”, taiteilijat sanovat. ”Maalauksessa näkyy monia värikkäitä kuoseja,
joihin ovat vaikuttaneet afrikkalainen heimokulttuuri,
Memphis-muotoiluryhmä ja popkulttuuri.”
Ihmisen, eläimen ja hirviön yhdistelmä on Hell’On
portfoliossa usein toistuva aihe. Eräs taidekriitikko
kutsui heidän luomuksiaan ”kekseliäiksi fantasiamaailmoiksi, joskus groteskeiksi mutta aina runollisiksi”.
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Jean Jullienin omakuva
TUTUSTU TAITEILIJAAN

JEAN JULLIEN
Jean Jullien on ranskalainen taidegraafikko, joka elää tällä hetkellä Los Angelesissa
ja hioo siellä edelleen tarkkoihin havaintoihin perustuvaa, kriittistä ja leikkisää
piirrostyyliään. ”Yritän vangita hetkiä, joihin ihmiset reagoivat. Haluan muodostaa
yhteyden katsojaan”, hän sanoo.
Nantesissa syntynyt taiteilija muutti Lontooseen saatuaan valmiiksi graafisen
suunnittelijan tutkinnon. Hän suoritti jatkotutkinnot Central Saint Martinsissa vuonna
2008 ja Royal College of Artissa vuonna 2010.
Jean harjoittaa monia eri taidemuotoja piirustuksesta valokuvaukseen, videotaiteeseen,
pukusuunnitteluun, installaatioihin, kirjoihin, julisteisiin ja vaatteisiin, ja hänen teostensa
kokoelma on yhtenäinen mutta monivivahteinen.
Töissään Jean luo humoristista katsausta aikoihin, joita elämme. ”Työni muistuttaa aika
paljon journalismia”, hän sanoo. ”Havainnoin ympärilläni olevia asioita ja yritän tiivistää
havaintoni visuaalisiin artikkeleihin tai tarinoihin.” Jeanin ensimmäinen kirja, Modern Life,
ilmestyi juuri teNeuesin julkaisemana.
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”Piirtäminen on tapa ’kertoa’
maailmasta enemmänkin kuin vain
’kuvailla’ sitä.”

Je an Jullien

SHELFIE
Ranskalaisen Jean Jullienin ”Shelfie” on täydellinen
esimerkki hänen tavastaan kuvata leikkisästi nykyaikaamme. ”Toivoisin, että teoksen nimi puhuu puolestaan!” hän sanoo. Julistetta inspiroi siteeraus
Chuck Palahniukin elokuvasta Fight Club – ”Lopulta
esineet, joita omistamme, päätyvät omistamaan meidät”. Royal College of Artista valmistunut taiteilija
teki julisteeseen oman humoristisen tulkintansa ajatuksesta, ihmisyydestä ja tasapainon luomisesta.
”Yksilön pakko luoda oma tasapainonsa on se asia,
joka minua kiinnosti”, hän sanoo. ”Tein siitä mahdollisimman kirjaimellisen tulkinnan.”
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Amandine Urrutyn omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

AMANDINE URRUTY
Amandine Urruty on Ranskassa syntynyt perinteisen piirustuksen mestari, joka
on tullut tunnetuksi kyvystään tehdä hilpeitä kuvagallerioita pelottavan oudoista
otuksista. Hänen upeat piirroksensa ovat yhtä lailla kotonaan rakennusten seinissä
kuin taidegallerioissa ympäri maailmaa. Hän on saanut maailmanlaajuista huomiota
luomallaan erikoisella ja unenomaisella tyylillä, jossa eriskummalliset ainekset
yhdistyvät mietittyyn ja pikkutarkkaan sommitteluun.
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Amandine Urrutyn töissä on jotain suorastaan täydellisen harmonista. Hänen
hyvinkäyttäytyviä ja ryhdikkäitä mutta epätodellisia hahmojaan ympäröi usein suuri
levottomuuden tunne.
Amandine osaa yhdistää toisiinsa äärimmäisiä elementtejä – teoksissa on usein
esimerkiksi groteskeja asusteita ja barokkinen ympäristö. Kummituksiin uskova
taiteilija on kuvaillut tyyliään psykologiseksi, arvaamattomaksi labyrintiksi, joka
heijastelee ihmisen mielikuvituselämää, unista söpöihin painajaisiin. ”Se on monista
aineksista keitetty pata, jossa porisee antiikkisia leluja ja keskiaikaisen eläinkirjan
petoja… limaisia hirviöitä ja paljon hellyyttä.”
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”Taiteen on tarkoitus elää
ihmisten mielissä ja taloissa,
ei vain museoissa ja rikkaiden
kodeissa! Samoin kuin kirjojen,
kohtuuhintaisen taiteen kautta
ihmiset pääsevät tekemään
löytöretkiä.”

Amandine Urrut y

RAINBOWS
Amandine Urrutyn julisteessa näkyy hänen uskomaton taitonsa yhdistää toisiinsa äärimmäisiä elementtejä ja herättää levottomuutta käyttämällä hyväksi
mietittyä ja pikkutarkkaa sommittelua. ”Tämän piirroksen ideana oli mentaalinen labyrintti, joka heijastaa ihmisen mielikuvituselämää, unista söpöihin
painajaisiin”, taiteilija sanoo. ”Eräänlainen yöllinen
matka.”
Amandinen hahmot ovat hyvin käyttäytyviä ja ryhdikkäitä, uniikkeja ja ihmeellisiä kaikuja leikkisästä sisäisestä maailmasta, jota taiteilija on rakentanut pitkään. Hän löysi rakkautensa taiteeseen viettäessään
yksinäistä lapsuutta pienessä maalaiskaupungissa.
Hänen tyylinsä on kehittynyt niiden lukemattomien
tuntien aikana, jotka hän on viettänyt hioen teosten
runsaita yksityiskohtia, ja hän toivoo niiden tuovan
katsojalle ”löytämisen hetkiä”.
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Joanna Concejon omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

JOANNA CONCEJO
Joanna Concejo on onnistunut tekemään olonsa kotoisaksi sekä Pohjois-Puolan
syrjäisissä metsissä että Pariisiin kuhisevilla kaduilla.
Hän on inspiroinut taiteenrakastajia ympäri maailmaa erikoislaatuisilla
hiilipiirroksillaan. Joannan isoäiti, intohimoinen tarinoiden kertoja, sytytti Joannan
mielikuvituksen kipinän ja halun luoda oma mystinen ja sadunomainen universumi, joka
on täynnä salaperäisiä olentoja ja ihmishahmoja.
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Kun Joannalta kysytään hänen taiteensa aiheista, hän vastaa: ”Aiheet ovat
henkilökohtaisia. En itsekään tiedä etukäteen, mitä teoksiini ilmestyy, ja yllätyn
usein itsekin.” Joanna käyttää työssään mahdollisimman yksinkertaisia materiaaleja:
lyijykynää, puuvärejä ja paperia. ”Lyijykynällä piirtäminen tuntuu jotenkin erityiseltä
ja henkilökohtaiselta ja toisaalta järkevältä. Tuntuu kuin jotakin tulisi ulos sielustani ja
ilmaisisi itsensä käteni ja lyijykynän kautta.”
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”Ruokapöytä on talon keskipiste ja
myös oman maailmani keskipiste.
Siihen ystävät ja perheenjäsenet
kokoontuvat jakamaan kokemuksia
ja kertomaan tarinoita, iloisia ja
surullisia. Tai vain lepuuttamaan
kyynärpäitään!”

Joanna C onc ejo

AROUND A TABLE
Joanna Concejon IKEA ART EVENT 2017 -juliste kuvastaa sitä, miten mielellään hän tapaa ihmisiä, varsinkin perheenjäseniä, ruokapöydän ympärillä. ”Kokoonnumme syömään, juomaan kahvia tai teetä,
juttelemaan päivän kulusta tai kertomaan tarinoita”,
hän sanoo. ”Tai vain lepuuttamaan kyynärpäitä ja istuskelemaan hiljaa, ilman ihmeempää aihetta!”
Joanna sanoo, että piirros yhdistää luonnollisia elementtejä perinteisiin perhekuviin hänen lapsistaan ja
muista perheenjäsenistä. Sen on tarkoitus kuvastaa
hänen maailmansa keskipistettä, jonka ääreen ihmiset kerääntyvät yhteen. ”Se todistaa tarinoitamme
joka päivä, niin iloisia kuin surullisiakin.”
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Kevin Lyonsin omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

KEVIN LYONS
Kevin Lyons uskoo, että omaperäisen taiteen luomista ei minkään sääntöjen pitäisi
kahlita. Brooklynissä, New Yorkissa asuvan kuvittajan, muotoilijan ja luovan johtajan
tavaramerkki ovat taiteelliset monsterihahmot. Hän on aiemmin tehnyt työtä monille
maailman visuaalisesti kunnianhimoisimmista yrityksistä, joihin kuuluvat markkinajohtajat
Nike, Converse, Adidas, Google TV ja nyt IKEA. Kevinin leikkisät ja ilkikuriset monsterit
ovat kiertäneet ympäri maailmaa ja koristaneet kaikkea lenkkitossuista sukkiin,
t-paitoihin ja skeittilautoihin sekä Chanel-laukuista jättimäisiin seinämaalauksiin.
Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana Kevin on myös toiminut luovana johtajana
Tokion Magazinelle, Girl Skateboardsille, Stussylle ja Urban Outfittersille. Hän on myös
Natural Born -merkin perustaja ja luova kyky. Kevin uskoo vankasti, että kohtuuhintaisen
taiteen pitäisi kuulua kaikkien ihmisten jokapäiväiseen elämään.

IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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”Piirtäminen on superhauskaa,
kaikkien ihmisten pitäisi piirtää.
Piirtäminen tekee maailmasta
paremman paikan.”

Kevin Lyons

BIG AUDIO DYN-O-MITE!
Kevin Lyonsin piirros IKEA ART EVENT -julistemallistossa kuvastaa hyvin hänen monstereidensa energiaa. ”Ne ovat jatkuvassa liikkeessä, ne beatboxaavat ja breikkaavat. Vesiväri jäljittelee sitä energiaa
ja liikettä tekstuurillaan ja väreillään”, hän sanoo.
EMMY-palkinnon saanut muotoilija ja luova johtaja
kertoo myös, että väri näyttää kuvassa tahallisesti
lipsahtaneen viivojen ulkopuolelle ja kuva näyttää
”hiukan sotkuiselta” syystä.
”Halusin tehdä svengaavan muotokuvan muutamista
lempi monsterihahmoistani niin, että ne ovat kaikki
kasassa päällekkäin”, Kevin sanoo. ”Minusta tuntuu,
että niin ne piirtäisivät minut, jos IKEA pyytäisi niiltä
kuvaa.”
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Koen Taselaarin omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

KOEN TASELAAR
Koen Taselaar käyttää ”kankaanaan” erilaisia ilmaisutapoja, kuten piirustusta, kuvitusta,
kollaasia, veistosta ja jopa typografiaa. Häntä kuvaillaan luovaksi neroksi. Eräs kriitikko
asetteli sanansa näin: ”Hänen lahjakkuutensa, luovuutensa ja ilmiselvä intohimonsa
taiteeseen ovat kiistämättömiä.”
Ei ole siksi yllättävää, että Koen kiinnostui piirtämisestä taidemuotona jo nuorella iällä.
”Siinä käsi tekee tarkan tallenteen siitä, mitä päässä tapahtuu. En usko, että missään
muussa taidemuodossa toteutuu yhtä suora yhteys”, hän selittää.
Koenin usein monimutkaiset ja taidokkaat teokset todistavat tarkasta yksityiskohtien
hallinnasta. ”Tarvitaan vain jotakin, millä piirtää, ja sopiva pinta. Voin siis tehdä työtä
missä tahansa”, hän sanoo. Taiteilijalla on tapana käsitellä taidehistoriasta tuttuja
ja tunnistettavia teemoja kepeällä tavalla, ja hän on ollut ehdolla monien erilaisten
taidepalkintojen saajaksi.

IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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”Minua ovat pitkään kiehtoneet
bändien nimet ja niihin liittyvä,
lähes myyttinen voima… Ne
kertovat tarinaa myös ilman
varsinaista musiikkia. Samaan
tapaan voin luoda laulun käyttäen
materiaalina kuvaa ja sanoja.”

Koe n Taselaar

NAIVE SUAVE –
IMAGINARY BAND 170
Koen Taselaar sanoo, että hänen teoksensa ideana oli
kuvitteellinen bändi, joka on olemassa vain julisteena. ”Vaihtoehtoinen musiikki ja erilaiset alakulttuurit
sen ympärillä ovat aina kiehtoneet minua”, hän sanoo. ”Se on inspiroinut minua luomaan sarjan piirroksia kuvitteellisista bändeistä. Sen taustalla on pitkäaikainen kiinnostukseni bändien nimiin ja niiden lähes
myyttiseen voimaan.”
Koenin mukaan tällaiset monimutkaiset piirrokset
ovat ”käden tarkka tallenne siitä, mitä päässä tapahtuu”. Niiden avulla hän yrittää kertoa tarinoita ilman
varsinaista musiikkia. ”Samaan tapaan voin luoda
laulun käyttäen materiaalina kuvaa ja sanoja.”
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Hahanin omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

HAHAN
Uji ”Hahan” Handoko, joka taidemaailmassa tunnetaan yksinkertaisesti nimellä Hahan, on
merkittävä lahjakkuus nuoremman polven indonesialaisten taiteilijoiden joukossa. Hänen
työhönsä on vaikuttanut varsinkin populaarikulttuuri. Hylkäämisen ja menestymisen
teemat ovat näkyvästi esillä hänen arvostetuimmissa teoksissaan, joiden inspiraationa
ovat olleet underground-sarjakuvat ja katutaide sekä jaavalainen mytologia.
Kun Hahanilta kysytään, mitkä kolme asiaa ovat hänelle tärkeimmät, hän mainitsee
mielikuvituksen, vapauden ja kunnianhimon. ”Mielikuvitus on tärkeä osa luovaa
prosessiani ja kehitystäni”, hän sanoo. ”Vapaus antaa minulle lavean käsityksen siitä,
mitä kaikkea voin tehdä elämässäni, ja tarvitsen välttämättä kunnianhimoa voidakseni
pysyä luovana ja selviytyä yhä kilpailuhenkisemmässä maailmassa.”
Todellisena poptaiteilijana Hahan etsii jatkuvasti uusia tapoja levittää ideoitaan ja tuoda
taidettaan mahdollisimman monien ulottuville.
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”Taiteeni kautta kerron
näkemykseni siitä, miten jotkut
kaupalliset rakenteet aiheuttavat
hankausta, taidemarkkinoista,
ja syvällisemmin siitä,
miten rahankäyttö nähdään
yhteiskunnassamme.”

Hahan

LIFE IS PAY THE BILL
Kuten monet sukupolvensa taiteilijat Hahan on tietoinen kaupallisista vaatimuksista, ja juliste heijastaa
hänen ”näkemystään siitä, miten jotkut kaupalliset
rakenteet aiheuttavat hankausta, taidemarkkinoista,
ja syvällisemmin siitä, miten rahankäyttö nähdään
yhteiskunnassamme”. Hahan puhuu eloisasti mielikuvituksen, vapauden ja kunnianhimon tärkeydestä
nykymaailmassa.
”Tässä teoksessa tarkoituksenani oli näyttää sekä
se, miten ihmiset täyttävät perustarpeensa, että se,
miten ihmisten koko olemassaoloa leimaavat laskut,
jotka seuraavat heitä elämänsä loppuun asti”, hän sanoo. ”Voimme elää tyydyttävää elämää, kun olemme
ensin saaneet laskut maksetuksi. Muuten niiden maksamisesta voi tulla koko elomme keskipiste.”
IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS
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Ragnar Perssonin omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

RAGNAR PERSSON
Ragnar Perssonin työt ovat taidemaailmassa laajasti tunnustettuja. Hänen uusi tyylinsä,
joka yhdistää kollaasin yksityiskohtaisiin lyijykynäpiirustuksiin, on saanut ylistystä
kriitikoilta. Hänen teoksensa toistavat usein hänen lapsuutensa kuvamaailmaa – syrjässä
sijaitsevia taloja ja metsää, johon aamukaste lankeaa keskikesän auringon valossa.
Pohjois-Ruotsissa syntynyt arvoituksellinen taiteilija on kuvaillut taidettaan Grimmin
veljesten ja Tove Janssonin sekoitukseksi. Lähempää katsottuna hänen hahmoillaan on
leikkisää pilkettä silmäkulmassa, ja se murtaa synkkää tunnelmaa, joka teoksista ensin
tuntuu huokuvan. Hevimetallivaikutteiden ja poikamaisen charmin yhdistelmän ansiosta
Ragnar onkin löytänyt piirustuksen maailmasta ihan oman lokeronsa. ”En sanoisi, että
minulla on taiteellista lahjakkuutta”, hän sanoo. ”Ei minulla ole. Nautin enemmänkin
taiteen tekemisestä kuin olemisesta hyvä siinä.”
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”Nautin enemmänkin taiteen
tekemisestä kuin olemisesta hyvä
siinä. Lahjakkuuden lajini on
kunnianhimo. Luulen, että se on
yhtä hyvä kuin joku muukin.”

Ragnar Per s s on

NIGHTWALK
Ragnar Persson sanoo, että jos ihminen matkustaa
Pohjois-Ruotsin metsiin ja kävelee niissä keskiyön auringon valossa, juliste aukeaa hänelle täysin. ”Joka
puolella on hiljaista ja tyyntä kuin koko metsä olisi
nukahtanut. Ilma on raikasta tai siinä voi olla pientä
aamu-usvaa, ja kaikki kylpee valossa. On kuin luonto olisi mennyt nukkumaan mutta toinen silmä auki”,
hän sanoo.
Kuten kaikissa Ragnarin teoksissa, tässäkin piirroksessa hahmojen silmissä on intoa ja leikkisyyttä, joka
on ristiriidassa heidän ympäristönsä seesteisyyden
kanssa. Ragnarin säntillinen ja pikkutarkka lyijykynäpiirros tallentaa ruotsalaisen metsän kuin vain paikallinen pystyy.
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Yasuto Sasadan omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

YASUTO SASADA
Japanilainen taiteilija Yasuto Sasada käyttää aiheinaan muinaisia uskomuksia ja myyttejä
ja kertoo niiden tarinat uudelleen modernilla tavalla. Hänen arvostetut ”elämän arvokkaat
viestit” -teoksensa keskittyvät usein otuksiin, jotka ovat syntyneet uudelleen sen jälkeen,
kun niiden keho on koneistettu. Fantastisella teknologialla elävöitetyt tiikerit, iibislinnut,
ravut ja muut olennot kuuluvat hänen lempiaiheisiinsa.
Uskomattoman yksityiskohtaisten piirrosten kautta katsoja voi kokea Yasuton
mielikuvitusolennot elävinä ja hengittävinä olentoina. Katsojan aistit terävöityvät,
ja toivon mukaan kokonaan uusi taiteellinen ulottuvuus saa alkunsa. ”En suunnittele
piirrosta etukäteen vaan piirrän vain intuitiivisesti, kun idea herää eloon mielessäni.
Filosofiani on se, että tuhannen kilometrin matka alkaa yhdestä askeleesta”, hän sanoo.
Yasuto on tehnyt yhteistyötä muotisuunnittelija Yohji Yamamoton kanssa ja esitellyt
teoksiaan taidegallerioissa ympäri maailmaa.
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”Juliste kuvaa sitä, mitä päässäni
tapahtuu, kun piirrän: jatkuva virta
ideoita, jotka pulpahtavat pintaan
yksi toisensa jälkeen.”

Yasuto S as ada

MATSURI
Yasuto Sasadan taidokas teos ”Matsuri” keskittyy hänen omaan luovaan prosessiinsa. ”Päässäni on jatkuva virta ideoita, jotka pulpahtavat pintaan yksi toisensa jälkeen”, hän sanoo. ”Juliste ja kallo kuvastavat
näitä käsitteitä.”
Matsuri on japanilainen sana, joka tarkoittaa ”juhlaa”
tai ”karnevaalia”. Yksi mahdollinen tulkinta sanalle
on myös ”jotain, mikä ei ole tavallista”, muodollinen
tapahtuma, joka liittyy erikoistilaisuuteen. Yasuton
ylellisen runsas teos heijastelee hänen filosofiaansa,
että tuhannen kilometrin matka alkaa yhdestä askeleesta. Hänen kuvansa kehittyvät eksponentiaalisesti matkan aikana ja polun päätepisteenä on tilanne,
jossa voidaan sanoa uuden taiteellisen ulottuvuuden
syntyneen.
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Steven Harringtonin omakuva

TUTUSTU TAITEILIJAAN

STEVEN HARRINGTON
Los Angeles Countyssa syntynyt Steven Harrington nauttii suuresti luonnon
sekoittumisesta urbaaniin maisemaan. ”Se toimii ystävällisenä muistutuksena ympärillä
oleviemme asioiden kauneudesta, jota emme aikaa myöten enää näe”, hän sanoo.
Hänen upea Los Angelesin kattoikkunallinen varastohallistudionsa kuvastaa hyvin
taiteilijan avomielistä ja energistä suhtautumista elämään. ”Jos en olisi taiteilija,
yrittäisin tulla metsänvartijaksi… ja luultavasti haaveilisin taiteen tekemisestä.”
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Steven on niin kutsutun kalifornialaisen psykedeelisen pop-estetiikan harjoittaja ja luo
suurikokoisia installaatioita kipsistä ja kivestä, käsinpainettuja taidejulisteita, kirjoja,
skeittilautoja ja veistoksia. ”Minulle kaikki alkaa yksinkertaisesti paperipalasta ja
lyijykynästä. Siitä eteenpäin mahdollisuuksia on loputtomasti ja teos voi muuttua miksi
tahansa. Piirtäminen on taikaa, ja juuri sitä siinä rakastankin. Se on ääretöntä.”
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”Ei mene yhtäkään päivää, jona
en kyseenalaistaisi sitä, mitä teen.
Minusta itsensä kyseenalaistaminen
on osa luovaa prosessia.”

S teve n Harrington

KEEP IT MELLO
Steve Harringtonin juliste kuvastaa tyyliä, jota voitaisiin kutsua ”kalifornialaiseksi psykedeeliseksi nyky-pop-estetiikaksi”. Steve on piirtänyt palmupuita
jo lähes vuosikymmenen. ”Koska olen Kaliforniasta,
halusin jatkaa henkilökohtaisen palmupuuteemani
tutkiskelua. Haluan levittää ’mello’ eli rentoja fiiliksiä
ja hyvää energiaa”, hän sanoo.
Leikkisät palmupuut on kuvattu kietoutuneina toisiinsa ja liikkumassa energisesti. Stevenin rakkaus
työtään kohtaan tulee hyvin esiin: ”Toivon mukaan
teos tuo hyviä viboja ja Kalifornian aurinkoa koteihin
ympäri maailmaa.” Juliste on piirretty käsin värikynillä paksulle piirustuspaperille ja Stevenin mukaan
”suurella rakkaudella”.
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Hahan, Amit Greenberg, Joanna Concejo, Jean Jullien
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Kevin Lyons, Koen Taselaar, Micha Payer & Martin Gabriel, Ragnar Persson
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PH141455

Joanna Concejo

PH141457

PH141456

Hahan, Amit Greenberg

Micha Payer & Martin Gabriel

PH141458

Ragnar Persson, Yasuto Sasada

IKEA ART EVENT 2017: NYK YPIIRROS

Steven Harrington

HUHT IKUU 2017 / 30

TUOTEKUVAT JA -TIEDOT

PE642328

PE642816

PE642329

PE642827

PE642824

PE642327

PE642820

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

Kuva: Micha Payer ja Martin
Gabriel. Julisteen voi kiinnittää
kehykseen tai ripustaa mukana
tulevien tarrojen avulla. Paperia. 61×91cm. 803.464.13

Kuva: Amit Greenberg. Julisteen voi kiinnittää kehykseen
tai ripustaa mukana tulevien
tarrojen avulla. Paperia.
61×91cm. 703.464.18

Kuva: HELL’O. Julisteen voi
kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana tulevien tarrojen avulla. Paperia. 61×91cm.
603.464.14

Kuva: Jean Jullien. Julisteen
voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana tulevien tarrojen avulla. Paperia. 61×91cm.
503.464.24

Kuva: Kevin Lyons. Julisteen
voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana tulevien tarrojen avulla. Paperia. 61×91cm.
603.464.33

Kuva: Koen Taselaar. Julisteen
voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana tulevien tarrojen avulla. Paperia. 61×91cm.
803.464.32

Kuva: Uji Handoko Eko Saputro
(HAHAN). Julisteen voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana tulevien tarrojen avulla.
Paperia. 61×91cm. 903.464.22

PE642818

PE642326

PE642821

PE642817

PE642325

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

IKEA ART EVENT 2017 -juliste 5,99

Kuva: Ragnar Person. Julisteen
voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana tulevien tarrojen avulla. Paperia. 61×91cm.
903.504.14

Motif created by Artist Name.
Julisteen voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana
tulevien tarrojen avulla. Paperia. 61×91cm. 803.464.27

Kuva: Yasuto Sasada. Julisteen voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana
tulevien tarrojen avulla. Paperia. 91×61cm.
703.464.23

Kuva: Joanna Concejo. Julisteen voi kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana
tulevien tarrojen avulla. Paperia. 91×61cm.
603.464.28

Kuva: Steven Harrington. Julisteen voi
kiinnittää kehykseen tai ripustaa mukana
tulevien tarrojen avulla. Paperia. 91×61cm.
503.464.19
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Tuotteet saapuvat myyntiin huhtikussa 2017.

E-mail: pr.finland@ikea.com
puh: +358 40 451 7856

