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SJÄHLÖ 9
15.11.2013 – 12.1.2014
HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO
Näyttelyn lehdistötilaisuus on to 14.11. klo 14.00 Hyvinkään taidemuseossa. Ryhmän
jäsenet ovat läsnä tilaisuudessa. Avajaiset to 14.11. klo 18.00. TERVETULOA!
Sjählön/Seilin saari ja sen mielenkiintoinen historia ovat ryhmän jäsenten taiteellisen
työskentelyn lähtökohta. Nauvon kunnassa sijaitsevalle Seilin saarelle eristettiin 1600-luvulta
lähtien lepraan sairastuneet kuolemaansa asti. Vuodesta 1785 lähtien saaren hospitaaliin
eristettiin mielisairaiksi luokiteltujen lisäksi myös kehitysvammaisia, kaatumatautisia ja vanhuksia.
Potilaita saarella oli aina vuoteen 1944 asti.
Työryhmän jäsenet ovat vierailleet saarella useita kertoja ja perehtyneet Seilin historiasta
tehtyihin tutkimuksiin. Seilin potilaiden kohtaloista kerätty dokumentaatio on antanut ryhmän
jäsenille mahdollisuuden tutkia mielikuvia hulluudesta ja erilaisuudesta. Näyttelyssä on mukana
installaatioita, videoita ja maalauksia, jotka eri tavoin pohtivat sellaisia käsitepareja kuin
normaali-epänormaali, kulttuuri-luonto, normatiivinen-poikkeava naisellisuus tai terveys-sairaus.
Ryhmän taiteilijat ja tieteentekijät työskentelevät yhdessä ja luotaavat näin yleismaailmallisia
ulkopuolisuuden, toiseuden, poikkeavuuden ja eristämisen ilmiöitä.
Mukana näyttelyssä on sekä tieteen että taiteen edustajia: kuvataiteilija Christine Candolin;
fil.tri, kirjailija Juhani Ihanus; taidemaalari Antero Kahila; keramiikkataiteilija Catharina
Kajander; performanssi- ja videotaiteilija, ohjaaja Tellervo Kalleinen; taidemaalari Tuija
Lampinen; taidegraafikko Solveig Lehtonen; dokumenttiohjaaja Kirsi Mattila;
keramiikkataiteilija Leena Mäki-Patola; runoilija, muusikko Kirsi Poutanen; lääk. lis.Juha
Pyykkönen; fil.tri, graafikko Elina Waris; teatteriohjaaja Paavo Westerberg.

Hyvinkään taidemuseon jälkeen näyttely on esillä 5.–27.4.2014 Reykjavikissa Islannissa ja
Suomessa Tikanojan Taidekodissa Vaasassa 30.8.–23.11.2014. Islannissa näyttelyn
yhteydessä on aihepiiriin liittyvä seminaari yhteistyössä Pohjolan talon ja Islannin yliopiston
(University of Iceland) kanssa.
Tellervo Kalleisen video People in White esitetään ensimmäisen kerran taidenäyttelyn
yhteydessä. Aikaisemmin se on esitetty DocPoint tapahtumassa 2012. Filmi kuvaa potilaan ja
lääkärin välistä kommunikointia.
Erityistapahtumia näyttelyn aikana
Hyvinkään taidemuseossa on taidemaalari Tuija Lampisen vetämä työpaja lapsille Salainen

saari la 30.11. klo 12-13.30. Se on tarkoitettu 8-12 -vuotiaille. Materiaalimaksu 3 €.
Ilmoittautuminen taidemuseolle.
Taidemuseon joulubasaarin yhteydessä su 24.11. klo 14.00 alkaen on ryhmän viiden
jäsenen yhteisesiintyminen.
Lisätietoja amanuenssi Merja Ilola puh. 040 480 1776, merja.ilola@hyvinkaa.fi;
museonjohtaja Sanna Teittinen puh. 040 571 0729; sanna.teittinen@hyvinkaa.fi
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