TAITEILIJAVIERAAT VUONNA 2020
Maamme vanhimpiin kuuluva Loviisan ateljee on yli neljännes vuosisadan aikana tarjonnut eri alojen taiteilijoille, kirjailijoille ja säveltäjille pikkukaupungin idylliä ja rauhaa työsuunnitelmien toteuttamiseksi ilman pakollisia sosiaalisia ohjelmia. Tästä huolimatta suurin osa taiteilijoista on tarjonnut kaupunkilaisille lukemattomia uusia ideoita, merkittävän määrän kursseja,
luentoja, taideteoksia, taidenäyttelyitä, konsertteja, performansseja, runo-iltoja jne. Myös jatkossa vierasateljeen toiminnan
keskiössä tulee olemaan monipuolisuus, jolloin kaupunkilaisille välittyy mahdollisimman monipuolinen kuva taiteen, kirjallisuuden ja säveltaiteen laajasta kirjosta.
Vuoden 2020 teemaksi valittiin ”wapping” residenssi, jonka suunnittelutyö alkoi kirjoittajan ja kuraattori kuvanveistäjä Jukka Vikberin toimesta vuodenvaihteen jälkeen. Ensi vuodeksi ateljeelle kutsutaan varttuneempia ja merkittävän uran tehneitä
taiteilijoita etupäässä Ruotsista, mutta myös muualta maailmasta, kuten mm. Espanjasta. Suurimalla osalla taiteilijoista on
suomalaisia sukujuuria jopa usean sukupolven takaa ja he tuntevat olevansa yhä identiteetiltään suomalaisia. Loviisan vierasateljee haluaa tarjota ensi vuonna näille taiteilijoille riittävästi omaa aikaa, rauhaa, toimintaa ja virkistyksiä, jotta heidän kokemansa sisäinen kaipuu voi muuttua todeksi juuri Loviisassa.
Vuodelle 2020 valitut kirjailijat, muusikot, taiteilijat ja tutkijat (nimilista julkinen 4.10 jälkeen):
Heikki Kiviaho muusikko, lavastaja, Ruotsi (helmikuu-maaliskuu)
Jyväskylässä 1963 syntynyt ja yli 50 vuotta Ruotsissa asunut monitaiteilija tunnetaan
mm. valokuvaajana, lavastajana, säveltäjänä, kulttibändinä tunnetun ja noin 15
albumia julkaisseen Sator yhtyeen basistina, sekä nimekkään Kent-yhtyeen tuottajana
että studiomuusikkona. Heiki Kiviaho on osallistunut lisäksi mm. ruotsinsuomalaisten siirtolaisten identiteettiä ja sopeutumista tutkiviin hankkeisiin Ruotsissa
ja Suomessa.

Katariina Kieri kirjailija, Ruotsi

(kesäkuu-heinäkuu)

August-palkinnolla sekä Norrlannin kirjallisuuspalkinnolla ja Astrid Lindgren
kirjallisuuspalkinnoilla palkittu Katarina Kieri on julkaissut noin 20 kirjaa vuoden
1993 debyyttinsä jälkeen, käsittäen runoja, novelleja ja romaaneja lapsille, nuorille ja
aikuisille. Viime aikaisissa romaaneissa Kieri on paneutunut Ruotsin kovaan kielipolitiikkaan, joka esti kirjailijaa oppimasta omaa äidinkieltään.

Karin Häll

kuvataiteilija, Ruotsi (huhtikuu-toukokuu)

Karin Häll tutkii veistosten, piirustusten ja installaatioiden avulla universaalia
vuorovaikutusta, yhteiskunnallisia ilmiöitä, ihmisten muuttuvuutta ja yhteyttä
henkisyyteen, sekä elämän asettamiin vaatimuksiin. Ihmisen absurdeista
ja odottamattomista tavoista voi taiteilijan mukaan muodostua tietyissä olosuhteissa
normi ja kun normi yleistyy tavaksi, se voikin osua ihmiseen piikin tavoin. Karin
Hällin sukujuuret ovat Pohjanmaalla.

Ola Nilsson

kuvataiteilija, Ruotsi

(huhtikuu-toukokuu)

Ola Nilsson työskentelee veistoksellisten esineiden, installaatioiden, ääni- ja
tekstitaiteen kanssa, usein miten vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, joissa syntyvät
pedagogiset tilanteet paljastavat taiteilijan kiinnostuksen psykoanalyysiin ja sitä
ympäröivään kielelliseen kontekstiin. Taiteilija toimii Ruotsissa myös erityisasiantuntijana suunniteltaessa julkisten ja paikkasidonnaisten taideteosten sijoituspaikkoja Ruotsin kunnissa ja kaupungeissa.

Niklas Mulari

kuvanveistäjä, Ruotsi, Norja (elokuu)

Yhtä hyvin taidemaalarina, monumentalistina kuin ympäristötaiteilijana työskentelvä
Niklas Mulari aloitti taideopintonsa 90-luvulla Kokkolan Pohjoismaisessa
Taidekoulussa ja valmistui sittemmin Ruotsin Kuninkaallisesta Taideakatemiasta.
Mulari on toteuttanut julkisia taideteoksia eri puolille Ruotsia ja Norjaa. Hänet on
valittu useassa eri yhteydessä vuoden taiteilijaksi Ruotsissa.

Maria Morata

kuraattori, ohjaaja ja tutkija, Espanja

(syyskuu - lokakuu)

Elokuvaohjaaja ja kuraattori työskentelee Berliinissä lukuisten museoiden ja taideinstituutioiden kuraattorina sekä luennoi aktiivisesti useiden taideyliopistojen
elokuvataiteen laitoksilla ja istuu mm. Berliinin kansainvälisen elokuvajuhlien
valinnoista vastaavassa komiteassa.

Marcos Vidal

kuvanveistäjä, Espanja

(syyskuu - lokakuu)

Useasti palkittu Marcos Vidal on työskennellyt Euroopan maiden lisäksi mm.
Kiinassa ja Koreassa ja hänen teoksiaan on nähty Suomi mukaan lukien lukuisissa
näyttelyissä, symposiumeissa ja biennaaleissa eri puolilla maailmaa 1990-luvun alusta
lähtien. Marcos Vidal toimii myös taiteilijaresidenssin tuottajana Sineun kaupungissa
Mallorcalla.

Love Antell

animaattori, kuvataiteilija, muusikko (marras-joulu-tammikuu)

Loven sukujuuret ovat Suomessa ja Loviisassa, missä hänen isänsä on syntynyt.
Loven musiikki on voimakkaasti sosiaalisesti sitoutunutta. Hän julkaisi vuonna 2012
soololevyn Gatorna tillhör oss, josta tuli läpimurto ja levy sai loistavat arvostelut.
Koko Ruotsi oppi tuntemaan Love Antellin syksyllä 2014"Så mycket Bättre” TVohjelmasta. Suomalaisille Love Antell on tullut tutuksi Mika Ronkaisen elokuvasta
Laulu koti-ikävästä eli Ingen riktig finne, joka vuonna 2014 valittiin Göteborgin
filmifestivaaleilla vuoden parhaaksi pohjoismaiseksi dokumenttielokuvaksi. Elokuva
palkittiin myös kahdella Jussilla sekä Tampereen elokuvajuhlien pääpalkinnolla.
(Foto: c/ Anders Thessing 2019)

=======================================================================================
Jukka Vikberg

kuvanveistäjä, Skinnarby

Jukka Vikberg on pitkän linjan kuvataiteilija ja Loviisan vierasateljeen vuoden 2020
pääkuraattori. Hänellä on takanaan yli sata näyttelyä, joista suuri osa ulkomailla,
etenkin Ruotsissa. Vikberg on myös toiminut aktiivisesti Suomen taide-elämässä, mm.
Kuvanveistäjäliiton puheenjohtajana, opettajana useissa taidekouluissa sekä ulkomaille
suuntautuneiden näyttelyiden kuraattorina. Vikberg asuu ja työskentelee Loviisassa.

