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KEHO, KUOLEMA JA NAURU
”Kuolema tuli käymään ensi kertaa pahan taudin kanssa, olin kovin nuori eikä paljon naurattanut. Kävi sitten visiiteillään
uudestaan ja uudestaan ja yhä uudestaan.
Naurattamaan pääsi kuitenkin, elämästä, välillä. Ja täällä minä vielä olen ja nauran kun kerran pystyn... ” Merja Ranki
Kuvanveistäjä Merja Rankin ihmisenkokoinen näyttely sisältää elämänkerrallisia muotokuvia. Teosten

materiaaleissa ja muodoissa on leikkimielisiä viittauksia Egyptin muinaiseen taiteeseen.
Näyttelykokonaisuuteen kuuluu myös latinankielinen BodyCV, joka kertaa kehon tapahtumia ja sairauksia
taiteilijan ammatti CV:n tapaan. Sairaudet muuttavat ja mullistavat, rikkovat omaa kuvaamme. Rajujen ja
dramaattisten sairauskokemusten siirtäminen kuvallisen ilmaisun rikkaaseen, itseluotuun maastoon on
eheyttävää. Ruumiillinen kokemus siirtyy luontevasti kuvanveiston materiaaliseen käsinkosketeltavaan
konkretiaan.
Työpajat: näyttelyn aikana voi ilmoittautua myöhemmin järjestettäviin, pienimuotoisiin, kokeellisiin
työpajoihin. Työpajan aikana rakentuu uusi, ehyempi minä...ja pääsee nauru, toivottavasti!
Monipuolisesti eri materiaaleihin perehtyneen taiteilijan veistoksista, installaatioista ja videoteoksista
koostuvia näyttelyitä on ollut esillä taidemuseoissa eri puolilla Suomea ja Eurooppaa vuodesta 1998 lähtien.
Taiteilijan ilmaisulle on ominaista tarinallisuus sekä toden ja kuvitteellisen aineksen yhdistäminen.Hän on
toteuttanut julkisia teoksia ja yhteisötaidehankkeita Helsinkiin, Espooseen, Tuusulaan, Järvenpäähän ja
parhaillaan Vantaalle sekä edistää aktiivisesti taiteilijayhteisöjen toimintaa.

Avajaiset keskiviikkona 19.10. 2016 klo 17-19 TERVETULOA!
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BODY, DEATH and LAUGHTER 20.10. -13.11.2016
sculptures of Merja Ranki in Rantakasarmi Gallery, Suomenlinna
” Death came to visit for the first time, I was very young and not too amused by it. He started coming over
and over again. Luckily there was some laughter after all, now and then, in between.”
Narrative portraits: The ceramic copy of the physical body serves as a scene, where imaginary components
mix with biographical facts. Bodily ailments, ageing and wrinkles are touched with playful mythological
immortality and seen with a sense of humor. The artist has been inspired by the portrait of Nefertiti along
with some other ancient sculptures of the Egyptian tombs.
Sculptress and ceramisist Merja Ranki graduated from the AALTO University of Art and Design in Helsinki
1998. The active artistic career with exhibitions of sculptures and installations in different materials started
in 1981. Mastering several materials and being inspired by them the artist entitles herself as a material
adventurer. In her works she combines the reality and dreams and the conflict between them. The visual
characteristics of her works could be described as a smiling surrealism where conceptual art is served with
laughter.

The opening of the exhibition on Wednesday 19.10. 5:00 -7:00 pm WELCOME !!
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