Dear Suomi // Rakas Suomi – Kenan Türkmen, Kirsi Syrlin, Kene Truve, Geneva RosettHafter, Eila Leonoff, Clif Nay, Chris Fraser, Rosamaria Bolom, Suzanne Shortt, Semra
Türkmen, Timo Ala-Vähälä & Julia Pärnänen.
25.1.-18.2. 2018 // Opening: 24.1. at 17h.
This exhibition claims that, in the year following the celebrations of one hundred years of
independence in Finland, citizens and visitors alike can discover and recognize today’s
Finland as a place for creativity and diversity.
“Dear Suomi explores today´s Finland as a multicultural nation and initiates a conversation
about the current state of our society”. Hanna Kress, Curator
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Näyttely osoittaa, että nyt Suomen 100-vuotisjuhlan jälkeisenä vuonna, sekä kansalaiset
että vierailijat yhtälailla voivat havaita ja tunnistaa nykypäivän Suomen luovuuden ja
monimuotoisuuden kehdoksi.
"Dear Suomi-näyttely tarkkailee tämän päivän Suomea monikulttuurisena kansakuntana ja
käynnistää keskustelun yhteiskuntamme nykytilasta." Hanna Kress, kuraattori
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25.1.-18.2. 2018 // Opening: 24.1. at 17h.
This exhibition claims that, in the year following the celebrations of one hundred years of
independence in Finland, citizens and visitors alike can discover and recognize today’s
Finland as a place for creativity and diversity.
“Dear Suomi is a curated collective art exhibition by 12 of HIAA’s (Helsinki International Artists’
Association) members. On the show you can find paintings in various techniques, sculptures,
installations, photographs, and even glass art. The exhibition brings us a unique combination
of international and Finnish contemporary artists. The exhibition “Dear Suomi” explores
today´s Finland as a multicultural nation and initiates a conversation about the current state
of our society. Where are we now, after the celebrations of Finland´s 100 years of
independence, and how do the ones who have moved here from abroad see us and our
country? Specially now, as the suspicion towards the unknown has grown lately among the
Finns, it is important to show the people how art unites us all, regardless of origin or
nationality; art is a universal language.”
Hanna Kress,
Curator
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25.1.-18.2.2018 // Avajaiset: 24.1. klo 17-19
Näyttely osoittaa, että nyt Suomen 100-vuotisjuhlan jälkeisenä vuonna, sekä kansalaiset että
vierailijat yhtälailla voivat havaita ja tunnistaa nykypäivän Suomen luovuuden ja
monimuotoisuuden kehdoksi.
Dear Suomi on 12 HIAA:n (Helsinki International Artists' Association) jäsenen kuratoitu
yhteisnäyttely. Näyttelyssä esitellään eri tekniikoita; mukana on maalauksia, veistoksia,
installaatioita, valokuvaa sekä jopa lasitaidetta. Näyttely kokoaa yhteen sekä kansainvälisiä
että suomalaisia nykytaiteilijoita ainutlaatuisella tavalla. Dear Suomi-näyttely tarkkailee
tämän päivän Suomea monikulttuurisena kansakuntana ja käynnistää keskustelun
yhteiskuntamme nykytilasta. Missä me olemme nyt, Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksien
jälkeen, miten he, jotka ovat tänne muuttaneet näkevät meidät ja maamme? Varsinkin nyt,
kun epäluulo tuntematonta kohtaan on saanut valtaa suomalaisten keskuudessa, on tärkeää
osoittaa, kuinka taide yhdistää meitä kaikkia, riippumatta alkuperästä tai kansalaisuudesta;
taiteen kieli on universaalia.
Hanna Kress, kuraattori
Galleria Rantakasarmi
Suomenlinna C 1, 00190 Helsinki
Aukioloajat
Ti-To: 12:00-17:30
Pe-La: 11:30-16:00

