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Presentació

el centre cultural la Mercè presenta “Finlàndia crea”, una exposició 
col·lectiva que ens ofereix l’associació d’artistes visuals de carèlia 
del sud etelä-Karjalan taiteilijaseura ry, que acull l’obra d’una quin-
zena d’artistes finlandesos.

aquesta mostra esdevé la recuperació de la relació entre els artistes 
de la regió de carèlia del sud i Girona, de ja fa més de quinze anys, 
amb diversos intercanvis tant d’artistes finlandesos com gironins, 
gràcies sobretot a la figura incansable d’antonio altarriba, català 
establert a lappeenranta on realitza tasques de dinamització i gestió 
cultural. 

l’exposició ens presenta el treball de quinze artistes acuradament se-
leccionats, diversos pel que fa a edats, tècniques emprades o temes, 
però que en bona mesura ens permet una visió polièdrica del que 
s’està fent en aquests moments en el panorama artístic  finlandès. 
la creativitat, l’experimentació i el risc, el rigor i l’elegància formal són 
elements comuns del treball que se’ns presenta, però si haguéssim 
de triar un element comú present d’una o altra forma en totes aques-
tes obres, hauríem de parlar de la “mirada del nord” contraposada 
clarament a la nostra mediterraneïtat.

no es tracta només de l’acurat ús sistemàtic de gammes cromàti-
ques fredes amb intencions expressives fins i tot quan ens apropen 
al món d’allò íntim. aquestes obres basen la seva innegable força en 
l’estranyament que provoquen. sovint hi veiem representats, sobretot 
en algun dels magnífics treballs fotogràfics, espais indefinits, no-llocs 
transitats per figures desdibuixades. 

un altre tret característic que trobem és l’assumpció d’un programa 
estricte en què la recerca formal de materials i textures es porta fins 
al límit. els estudis i l’experimentació seriada sovintegen aquesta 
mostra. 

en general els treballs són incisius i introspectius i permeten una 
afinada lectura de l’ésser contemporani, realitzats en tots els casos 
amb rigor i cura.

Carles Ribas i Gironès
tinent d’alcaldia i regidor de cultura, Joventut 
i Dinamització del territori



30 anys al servei De l’artista visual

l’associació d’artistes visuals de carèlia del sud etelä-
Karjalan taiteilijaseura ry, amb seu a lappeenranta, va 
ser fundada per sis artistes el 14 d’agost del 1989. avui 
(2019) té cent vint afiliats. l’objectiu de la seva fundació 
fou difondre l’art contemporani a la ciutat i el seu entorn 
a través de la col·laboració amb entitats públiques i 
privades. el finançament de l’associació es basa en les 
quotes anuals dels afiliats, artistes amb formació artística 
acadèmica, i els ajuts de l’estat, l’ajuntament i també 
d’institucions privades.

l’activitat expositiva és primordial per a la divulgació 
de l’art i ofereix als afiliats participar en projectes 
diversos. l’associació també promou l’ajut als artistes 
joves. té una pinacoteca, i una galeria amb dues sales 
que comparteix amb l’associació d’artistes Joiers. a 
la pinacoteca el client pot llogar obres d’art a un preu 
mensual assequible; també pot adquirir una obra i pagar-
la a terminis. l’associació disposa d’un treballador per 
dur a terme aquestes tasques. a la galeria cada mes hi 
ha una exposició d’art i una de joieria contemporània. es 
tracta d’un espai cèntric, té un estudi per a un artista joier 
i un despatx o sala de reunions.

l’associació promou i organitza l’intercanvi d’exposicions 
amb altres entitats. Per a cada projecte s’escull un 
comissari que decideix, sobre les propostes, criteris i 
espai, les peces que componen la mostra. també s’han 
format petits grups per a projectes concrets que tenen 
el suport de l’entitat. l’associació pertany a la unió 
d’associacions d’artistes del sud-est de Finlàndia on 
treballa una historiadora de l’art, que fomenta, entre 
altres coses, destinar l’ús de l’u per cent del pressupost 
d’un projecte d’obra pública (construcció de carreteres, 
hospitals, escoles, jardins...) a l’adquisició d’obres d’art.



amb aquesta exposició al centre cultural la Mercè 
celebrem el 30è aniversari de la fundació de l’associació 
juntament amb altres esdeveniments organitzats durant 
l’any a Finlàndia. agraïm al centre i a la ciutat el bon 
acolliment, una exposició internacional sempre és un 
gran esforç per a ambdues parts, la que la porta i la 
que l’acull, desitgem que Girona gaudeixi de la mostra 
”Finlàndia crea”.

Jouko Lempinen
President de l’associació d’artistes de carèlia del sud 
etelä-Karjalan taiteilijaseura ry



l’exposició “Finlàndia crea” recull el treball de quinze 
artistes finlandesos, vuit dones i set homes, Janette 
Holmström, Henrik Härkönen, tuulia iso-tryykäri, arto 
Kettunen, emma lappalainen, susan lankinen, Jouko 
lempinen, Jyrki Markkanen, arja Martikainen, tapio 
Mömmö, Jussi nykänen, Jussi Pirttioja, tiina rajakallio, 
Pirjo tikkinen, susa Walve. artistes de diferents 
generacions amb percepcions i estils propis, i és 
important destacar que des de la perifèria geogràfica tots 
treballen centrats en la creació contemporània.
el comissari antonio altarriba ha seleccionat aquesta 
exposició basant-se en les recents exposicions 
col·lectives jurades que l’associació d’artistes de 
carèlia del sud ha exposat en els museus d’art de 
les ciutats de lappeenranta, imatra i el centre d’art itä 
de lappeenranta. l’associació commemora aquest 
any el trentè aniversari de la seva fundació. la mostra 
consta d’obres de diferent tipologia (fotografia, pintura, 
gravat, escultura, dibuix) i dona visibilitat a un ventall 
d’enriquidora diversitat. 

la perifèria geogràfica crea amb la mateixa contundència 
i dedicació que es fa a altres indrets. així deduïm que 
la creació no és cap privilegi de ningú, sinó que es 
desenvolupa simultàniament sense tenir en compte 
localitzacions geogràfiques. el fil conductor d’aquesta 
mostra és aquest tast de mirades diverses, en què 
els creadors tenen inquietuds pròpies de contingut i 
camins variats, però basades en una forma material per 
cristal·litzar les seves sensibilitats. 

a hores d’ara, la globalització de l’economia ens porta 
cap a un món cada vegada més homogeni, un món 
d’una llengua única i on tothom fa, menja i pensa el 
mateix, ja que segons els economistes la diversitat 
no és rendible. Però la societat és un món molt més 
complex i són els creadors, vinguin d’on vinguin, visquin 
on visquin, els vasos comunicants entre la realitat i el 
somni, entre el que som i el que voldríem ser. els artistes 
plasmen en el material les veus variades i els colors 
diversos de la comunitat humana filtrant l’entorn percebut 
per transmetre’ns una essència lliure d’interpretació. 
solament el futur ens dirà la història del camí transitat 
i potser els economistes s’equivoquen ara en dibuixar 



un globus tan uniforme. són visions diverses de dos 
col·lectius, només l’ull atent del creador ens parla de 
les inquietuds humanes, sense interessos particulars i 
sempre amb més preguntes que respostes. 

els artistes de Finlàndia crea dibuixen a través de 
la seva obra les inquietuds d’un paisatge urbà (arto 
Kettunen), les esquerdes de la ment (Jussi Pirttioja), 
la dona controlada (tuulia iso-tryykäri), la llum poètica 
(emma lappalainen), l’afinitat dels amants o la passarel·la 
(Jouko lempinen), dones somiadores (arja Martikainen), 
el dolor (Pirjo tikkinen), visions (Janette Holmström), 
mons interiors (susan lankinen), sensacions estranyes 
(tapio Mömmö), personatges mitològics (Jussi nykänen), 
els humans i la natura (tiina rajakallio), cercles (susa 
Walve), referències cubistes (Henrik Härkönen), indrets 
(Jyrki Markkanen). la força de la ment creadora és 
immensa sense límits globals possibles.

Antonio Altarriba
comissari

“la creació no és cap 
privilegi de ningú, sinó 
que es desenvolupa 
simultàniament sense tenir 
en compte localitzacions 
geogràfiques”.



arJa MartiKainen

He nascut a Kuorevesi, Finlàndia, l’any 1953. visc i 
treballo a lappeenranta. llicenciada per la universitat 
d’arts industrials de Hèlsinki l’any 1979. He participat 
en moltes exposicions interdisciplinàries nacionals i 
internacionals a partir de l’any 1978.

al llarg de la meva carrera artística plàstica he treballat 
temes que han durat un tram d’uns deu anys cadascun: 
la figura, formes i textures, columnes, flors petrificades. 
Últimament em centro en la dona. Dones de mirada 
ferma i somiadora que conformo amb argila i terra cuita 
negra per captar l’esperit ferri femení.

Dones somiadores, 2018. terracota negra.
80 cm d’alçada





Jussi PirttiOJa

He nascut a Hèlsinki, Finlàndia, l’any 1988. llicenciat 
en Belles arts per la universitat de ciències aplicades 
de carèlia del sud l’any 2016. He participat en 
exposicions col·lectives i individuals a partir del 2012.

Introverts, 2019. Oli sobre tela.
80x100 cm.





tiina raJaKalliO

He nascut a Jyvaskylä, Finlàndia, l’any 1979. Màster 
de Belles arts per la universitat Konstfack d’estocolm, 
suècia, l’any 2008. He participat en nombroses 
exposicions nacionals i internacionals, especialment de 
joieria contemporània.

sempre hem estat dependents de la natura, que 
ens cobreix les necessitats de la vida. Però té sentit 
aquest creixement infinit del consum i el progrés, i que 
sembla que tot sigui fet per a nosaltres? utilitzo goma 
reciclada, cambres de tractor o de bicicleta, encara 
que sembli una cosa antiga com a objecte, ens diu 
molt sobre la destresa de la nostra cultura d’utilitzar 
els elements que tenim a l’abast. la goma, material 
protector, elàstic i durador. encara que només contingui 
una quantitat petita de goma natural, ens recorda el 
petroli, el decreixement de l’or negre.

Penjoll 1, tema cruïlles. 2016 
Materials reciclats
35x38x10 cm
Penjoll 2, tema cruïlles. 2017 
Materials reciclats
33x164x0,5 cm
Penjoll 3, tema cruïlles. 2017 
Materials reciclats
31 x65 x16 cm.





eMMa laPPalainen

visc i treballo a imatra, vaig néixer l’any 1976. llicenciada 
en Belles arts per la universitat de ciències aplicades 
de carèlia del sud l’any 2005. He participat en 
exposicions nacionals i internacionals, especialment 
dedicades al gravat i la fotografia.

la sèrie Lux Poetica la realitzo utilitzant una antiga 
tècnica de la fotografia i així s’esdevé una forma de 
sentir l’esperit del temps passat, viure el moment del 
procediment tècnic i deixar-te portar. el joc immaterial de 
la llum dins la matèria allibera la ment com la poesia viva.

Lux Poetica. 6 unitats.
27x21 cm.





tuulia isO-tryyKÄri

vaig néixer a ulvila, Finlàndia, l’any 1985. visc i treballo 
a lappeenranta. Màster en Belles arts per la universitat 
de ciències aplicades de carèlia del sud l’any 2013.

M’interessa la persona i les diferents maneres d’explicar 
històries humanes i de la humanitat. la meva obra és 
molt personal, imatges de sentiments, pensaments i el 
subconscient: coses per a les quals no trobo sempre 
paraules. encara que l’obra tingui unes característiques 
personals, espero que sigui interpretada en una escala 
social. la meva pintura és figurativa, identifico per ser 
identificat: pell i matèria. el meu procés de treball és 
físic, em poso al lloc de la pintura; i busco sentir la 
composició al meu cos. Pinto el que sento i sento el 
que pinto.

Control III, 2017. Oli sobre tela.
50x60 cm.





JyrKi MarKKanen

vaig néixer a uurainen, Finlàndia, l’any 1956. visc i 
treballo a imatra. vaig estudiar Disseny Gràfic a l’escola 
de Disseny de lahti, 1976-1979. exposo des del 1982 
i també he estat professor en diferents escoles d’art.
la sèrie indrets, 2016-2019, ha nascut dels negatius 
d’imatges superposades, composicions entre un 
espai interior i exterior, una combinació entre la 
natura i l’entorn modelat per l’home. les imatges les 
recullo fotografiant l’entorn urbà, els descampats i 
els edificis buits. escanejant els negatius, les imatges 
superposades tant amb la càmera tradicional de 
manxa com amb la de la càmera obscura, obtinc unes 
fotografies amb perspectiva i capes. així creo un 
«indret» on navego amb la meva imaginació, esquivant 
la taca negra. el temps de la imatge està a l’espera, un 
temps ulterior a l’home.

tema Indrets 1, 2017. Fotogràfia.
78x64 cm

teMps
iMAGinACió
supeRposiCió





JOuKO leMPinen

vaig néixer a lappeenranta l’any 1956, on visc i treballo. 
llicenciat en Belles arts per l’acadèmia de Belles arts 
de Finlàndia l’any 1980, Departament de Pintura. He 
exposat des de l’any 1989 a Finlàndia i a l’estranger.
els últims anys he treballat molt l’escultura en fusta i l’art 
in situ. el color adquireix una rellevància important en 
la meva obra pictòrica, així com la forma i l’observació 
dels moviments socials. les figures esquelètiques no 
són tristes o melangioses, sinó que dins seu hi ha un 
somriure. el material per a l’escultura el recullo del llac 
saimaa, troncs que tanquen altres troncs, el frec entre 
uns i altres els dona una pàtina preciosa. aquest frec 
de les cadenes rovellades en què els caps estan lligats 
els uns amb els altres els personifica. «trobar l’esperit 
de la persona en el tronc».

La santa familia, 2016-2019. Fusta.
80x45x70 cm.





taPiO MÖMMÖ

vaig néixer l’any 1981 a Finlàndia. visc i treballo a 
imatra i em vaig llicenciar l’any 2011 en Belles arts per 
la universitat de ciències aplicades de carèlia del sud. 
He exposat a Finlàndia i una vegada a alemanya.
el pal de paller del meu treball són els ambients 
peculiars i estranys. utilitzo la fotografia com a 
referència per a la meva pintura, que he editat amb un 
programa informàtic. Generalment a la meva obra es 
poden percebre al·lusions de perfils humans i formes 
que m’apassionen. la idea és despertar reflexions i 
preguntes als observadors.

Encasellat, 2015. Oli sobre tauler.
100 x 70 cm.





PirJO tiKKinen

vaig néixer l’any 1959 a Finlàndia. visc i treballo a 
Parikkala i vaig fer el màster l’any 2013 en Belles arts 
per la universitat de ciències aplicades de carèlia del 
sud. He exposat a Finlàndia des de l’any 2001.

la natura i el medi ambient són les fonts més 
importants de la meva creació artística. la natura ens 
dona formes variades, colors i llum, forces ocultes i 
místiques. la fotografia és la meva font, però com a 
tècnica utilitzo la pintura, la fotografia, l’escultura o el 
vídeo. no em vull centrar només en una tècnica, deixo 
que la idea i l’experimentació ajudin a escollir el millor 
suport. el tema que presento en escultura ceràmica 
tracta del dolor dels que busquen refugi.

Buscadors d’asil: el dolor cerca companyia 
-a la pena no li agrada la solitud, 2016. ceràmica.
40x50x16 cm (obra de 3 peces, 200 cm.)





susan lanKinen

vaig néixer a Finlàndia l’any 1982. visc i treballo a 
imatra i em vaig llicenciar l’any 2013 en Belles arts en 
l’especialitat de fotografia per la universitat de ciències 
aplicades de carèlia del sud. He exposat a Finlàndia.

les fonts de la meva fotografia són el meu món interior. 
a les meves imatges surt generalment una dona, així 
sembla que les faci més personals, encara que no 
ho siguin del tot. Fotografio en un estudi i després 
continuo treballant les imatges a través d’un programa 
d’ordinador. combino diferents imatges i es crea un 
altra realitat que parla del món interior del personatge.
sovint tinc una idea que es va processant mentre 
fotografio o durant el procés de l’ordinador i tot pot 
acabar en una altra direcció. no vull controlar-ho tot, 
m’agraden les sorpreses que porten cap a nous camins.

L’espera, 2015. impressió sobre alumini.
66x100 cm.





Janette HOlMstrÖM

vaig néixer a Finlàndia l’any 1984. vaig fer el màster 
de Belles arts a la universitat de ciències aplicades 
de carèlia del sud el 2015. He exposat a Finlàndia i 
l’estranger.

Del tema Altres, 2017. imprès injecció de tinta. 
34,5x47 cm.





HenriK HÄrKÖnen

vaig néixer a Finlàndia l’any 1990. em vaig llicenciar 
en Belles arts el 2015 per la universitat de ciències 
aplicades de carèlia del sud. visc i treballo a vantaa. 
He exposat a Finlàndia.

Cubist Opt-art room, 2017. Xilografia.
32x26 cm.
Corner, 2019. Xilografia.
24x15 cm.





susa Walve

vaig néixer a Finlàndia l’any 1987. em vaig llicenciar 
en Belles arts el 2015 per la universitat de ciències 
aplicades de carèlia del sud. visc i treballo a imatra. He 
exposat a Finlàndia, suècia, els estats units i el canadà.

CercleI, 2018. Dibuix. tinta sobre paper.
78x78 cm.





Jussi nyKÄnen

vaig néixer a Pieksämäki l’any 1985. visc i treballo a 
Hèlsinki. Màster de Belles arts de l’acadèmia de Belles 
arts de Finlàndia. He exposat a Finlàndia i a l’estranger.

Personatges mitològics, 2017. Monotip i fusta.
15x20 cm





artO Kettunen

vaig néixer a lappeenranta l’any 1987. visc i treballo a 
Hèlsinki. em vaig llicenciar en Belles arts el 2015 per la 
universitat de ciències aplicades de carèlia del sud. He 
exposat a museus i galeries de molts llocs de Finlàndia.

Forum, 2018. Oli sobre tela.
34x47 cm.





Organitza


