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Angela Börnicke, Saksa
Vaelsin läpi keramiikan loputtoman laajuuden.
Matkallani löysin suosikkejani, kuten karhean kivitavaran,  lempeän 
posliinin tai villin raku-keramiikan.
Vahvoja alueita, joita voin aina muistella ja joiden tutkimiseen voin 
palata.
Kun ajattelen Romaniaa, mieleeni tulevat sydämelliset ihmiset, idylli-
set maisemat ja alkuperäisyys, mutta myös köyhyys ja puutteista kär-
sivä yhteiskunta.
Löysin Bukarestista todellisen ystävyyden. 30-vuotinen ystävyys Gloria 
Badaraun kanssa sai minut osallistumaan tähän näyttelyyn.  Teoksis-
sani yritin ilmaista kaikkia miellyttäviä muistoja ja unelmia Romanias-
ta.
Toivon, että Romaniaan voi syntyä demokraattinen yhteiskunta, jonka 
talous kukoistaa, ilman sen luonnon tuhoamista.



Asta Niemistö

Maramures on aivan erityinen alue Romanian pohjoisosassa. 
Sillä on hyvin erityinen kulttuuriperintönsä, joka vielä vuon-
na 1976 oli säilynyt lähes autenttisena. Jokaisella kylällä oli 
omanlaisia hieman naapurikylistä poikkeavia piirteitä niin 
vaatetuksessa kuin talojen ja porttien muodoissa ja pienissä 
yksityiskohdissa. Kesän loppu oli elonkorjuun aikaa ja ih-
miset työskentelivät pelloilla, maisemaa hallitsivat suuret ja 
pienemmätkin heinäsuovat ja -seipäät. Ihmiset pukeutuivat 
arkenakin perinteisiin kotikutoisiin vaatteisiin, pyhäpäivinä 
koristeellisiin parhaisiinsa. Maisemat, avarat pellot,kaukai-
set vuoret ja kyläelämä tekivät minuun lähtemättömän sa-
dunomaisen vaikutuksen. Maalaukset on tehty paikan päällä 
ulkona.



Cris Ciobanu, Romania
Taiteessani yritän löytää vapauteni - vapauden, joka 
voittaa EGONI - liittäessäni ja ja tutkiessani maail-
mankaikkeutta, avaruudellisen ja kromaattisen seik-
kailun, äärettömän maailman ilmaisun.
Haluan, että taiteesta tulee toinen luonteeni , asioid-
en luonnollinen tila, joka laulaa jonkinlaista visuaal-
ista musiikkia unelmastani ihanteellisesta maailmas-
ta, kutsu kohota henkiseen rauhaan ja lapselliseen 
elämäniloon.
Teokseni kertovat ajasta.  Lapsuuden ajasta heijastaen 
toista aikaa  jossa olen, toiseen aikaan, jossa on erilai-
set ulottovuudet, josta maalaan itselleni ja rakkaalle 
MAAILMANKAIKKEUDELLENI toisen ajan...



Gloria Badarau-Heikkilä, Romania
Olen kiitollinen, että olen saanut kutsun tämän näyttelyn taitelijaksi. 
Näyttelyn kautta olen kiinnostunut myös toisten taiteilijoiden näkemyksistä 
Romaniasta ja romanialaisista.

Olen asunut Suomessa yli 20 v. Tätä näyttelyä varten, olen miettinyt, mit-
en voisin kuvata elämääni Romaniassa ja siihen liittyen elämääni Suomessa. 
Teoksissani olen käyttänyt enemmän konkreettisia symboleja, jotka vahvista-
vat identiteettiäni.
Suomessa sitä ovat vahvistaneet vuosituhansien takaiset Romanian historialli-
set perinteet ja juuret. Tämä asia antaa minulle vapauden tunteen, voin nähdä 
kauniita unia huolimatta maan tämän hetken poliittisen tilanteen ongelmista. 
Ainoa asia jota en pysty unohtamaan, on lapsuuteni asuinympäristö, jota ei 
enää ole olemassa. Näen sen mielessäni vain surullisina unikuvina. 
 
Olen löytänyt paljon elementtejä, jotka yhdistävät minun nykyisen elämäni 
Suomessa  entisen elämäni Romaniassa. Niitä ovat esimerkiksi luonnossa liik-
kuminen ja hyvät sosiaaliset suhteet ihmisten kanssa. Toivon, että suomalaiset 
kiinnostuvat Romaniasta tätä kautta eivätkä muodosta käsitystään Romanias-
ta pelkästään päivälehtien Romaniaan liittyvien negatiivisten uutisten pohjal-
ta.



Hannu Nikander
Hannu Nikander tunnetaan eläinmaa-
lauksista, joiden välityksellä hän käsittelee 
ympäristön tapahtumia, kuten yksinäisyyttä, 
surua, ystävyyttää kuin myös onnen ja ilon 
tunteita.
Nikander tiedetään taitavaksi muotoku-
vamaalariksi ja hänen tilausmuotokuviaan 
on monien yritysten ja julkisyhteisöjen 
kokoelmissa. Eläinhahmot ovat lähimet-
siemme sekä kaukaisempia vaikka viidakon 
ja jäätikön asukkaita.
Eläinhahmot hän maalaa useimmiten myös 
muotokuvan hengessä.



Katja Juhola
Meillä kaikilla on menneisyytemme, ensimmäiset isot 
juuremme jossain syvällä. Aikaisemmin oli tavallista syntyä, 
elää ja kuolla samassa kylässä. Nykyisin maailma on pienem-
pi ja mahdollisuutemme tavata ihmisiä toisista maista on hel-
pompaa. Kasvatamme uusia juuria kohtaamalla uusia ystäviä, 
kulttuureja ja maita. Vaikutamme toisiimme.
Moving Roots (Liikkuvat Juuret) on audiovisuaalinen kas-
vava installaatio, joka perustuu taiteilijan isoäidin perheal-
bumin valokuviin. Nämä syanotypiavedokset on painet-
tu vauvanvaipoille, kankaisiin ja harsoihin, jotka riippuvat 
pyykkinaruilla. Pyykkinaruna  on punaista villalankaa, joka 
symboloi verenkiertoamme. Kankaita käytetään usein taitees-
sa inhimillisyyden ja kuolevaisuuden symboleina. Taiteilijan 
ystävät ympäri maailmaa ovat lahjoittaneet ajan mittaan en-
emmän ja enemmän kuvia, samoin taiteilija on itse ottanut 
kuvia matkoiltaan. 



Leena Uutela
Kreikan kielestä lainattu ikoni-sana merkit-
see kirjaimellisesti käännettynä kuvaa. Or-
todoksisessa perinteessä ikonit eivät kuiten-
kaan ole pelkästään taide-esineitä, vaan 
kuuluvat olennaisesti jumalanpalveluselämän 
kokonaisuuteen. Ne täydentävät kuvan kei-
noin kaikkea sitä, mitä jumalanpalvelukset 
tuovat esiin. ”Minkä sana ilmoittaa kor-
valle, sen maalaus näyttää vaieten silmälle. 
Näillä kahdella toisiaan täydentävällä tavalla 
saamme tiedon yhdestä ja samasta totuudes-
ta” (Basileios Suuri n. 329-379)



Pirjo Heino
“Olen taiteilijana erikoistunut grafiikkaan, mut-
ta nykyään teen myös veistoksia, maalauksia ja 
installaatioita. Valitsen metodini ja työskente-
lymateriaalini riippuen siitä minkälaiseen lop-
putulokseen haluan päätyä. Työskentelen sar-
jamaisesti, ratkaisen ongelmia, ylitän rajoja ja 
yllätän itseni taiteessani.

Työni edustaa elämää ja piilossa olevaa kuolemaa 
oikullisessa elämän puutarhassa.
Näyttelyjen ja kuvataiteen lisäksi olen kiinnos-
tunut kirjallisuudesta ja musiikista.”


