
Jos minulla ei ole kimmokkeita,  
olemassaoloni aloittaa katoamisensa.  
Kohina.

Kun kaksi asiaa sopii yhteen,  
mutta ne eivät todella kuulu yhteen. 
Pieleen oivaltaminen.

Luolanperä, turvapaikka, umpikuja. 
Kääntyminen totuttuun.

Aiheuttajat

If I have nothing to bounce from, 
my existence begins its disappearance. 
Noise. 

When two things fit together 
but don’t really belong together. 
False epiphany.  

Back of the cave, safe haven, dead end. 
Retreating to the familiar.

Causers

Näyttelyn teokset ovat pysähtyneet sijainteihin, 
joissa muutos on lakannut virtaamasta. Samalla 
ne ovat muualla tapahtuvien epämääräisyyksien 
aiheuttajia. 

Hemmo Siponen (s. 1991, Helsinki) on kuvataiteilija, 
joka valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 
vuonna 2019. Hän työskentelee vesivärin, 
installaation, äänen ja videon keinoin. Hänen 
taiteensa vuorottelee itsestäänselvyyksien ja 
epämääräisyyden äärilaidoilla. 

Epämääräisyys tarkoittaa Siposelle sitä, mikä 
on vaivoin saavutettavissa, älyllisesti hajanaista 
ja kokemuksellisesti vierasta. Epämääräisessä 
on hänelle aina kaksi puolta, näkymätön ja 
saavuttamaton puoli, sekä avoin ja mahdollistava 
puoli. 

Siposella on kokeellinen asenne taiteelliseen 
työhön. Kokeellisuus merkitsee hänelle teoksen 
yksilöllisen lähtökohdan arvostamista. Vesiväri on 
hänen työskentelyään lävistävä jatkumo.

Näyttelyä ovat tukeneet Uudenmaan 
Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, sekä 
Paulon Säätiö.

The works in the exhibition are frozen in positions 
where change has ceased to flow, and as such they 
cause indeterminacies that take place elsewhere.  

Hemmo Siponen (b. 1991, Helsinki) is a visual artist 
who graduated from the Finnish Academy of Fine 
Arts in 2019. With watercolour, installation, sound 
and video as his mediums, he creates works that 
oscillate between the outer edges of the self-
evident and the indeterminate.  

Indeterminacy for Siponen signifies everything 
that is arduously attainable, intellectually 
scattered and experientially alien. It always has 
two aspects: one that is invisible and inaccessible, 
another that is open and enabling.  

Siponen takes an experimental approach to 
artistic work. Experimentation is for him a way 
of respecting the unique origin of the artwork. 
Watercolour is a continuum that permeates his 
work.

The exhibition is supported by Uudenmaan 
Kulttuurirahasto, Arts Promotion Centre Finland, 
and Paulon Säätiö.
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Raottaja                                                                                                            2020                                                                                             Vesiväri kankaalle
Ajarrer                                                                                                      20 cm × 27 cm                                                                           Watercolour on canvas 



Sillansyöjä                                                                                                       2020                                                                                         Vesiväri kankaalle
Bridge Eater                                                                                         120 cm × 34 cm                                                                       Watercolour on canvas



Tilanviejä                                                                                                          2020
Space Taker                                                                                           27 cm × 37 cm

                          Lyijykynä ja puuväri
            paperille, vesiväri, mdf-levy
       Graphite and coloured pencils
on paper, watercolour, mdf-board



Odotuttaja                                                                                                           2020                                                                                       Vesiväri kankaalle
Waitkeeper                                                                                                  20 cm × 25 cm                                                                     Watercolour on canvas



Pidättäjä                                                                                                             2020
Restrainer                                                                                                 44 cm × 102 cm 

    Laminoitu paperi, teräsvaijeri,
            puu, pahviputket, metalli
Plastic-coated paper, steel wire,
   wood, cardboard tubes, metal





Kannattaja                                                                                                        2020                                                                                                Kumi, teräsvaijeri
Supporter                                                                                        installaatio / installation                                                                             Rubber, steel wire









Laatikoittaja                                                                                                        2020                                                                                             Vesiväri kankaalle
Encaser                                                                                                      85 cm × 85 cm                                                                             Watercolour on canvas



Väärinymmärryttäjä                                                                                      2020                                                                         Laminoitu paperi kankaalle
Misunderstanderer                                                                            150 cm × 105 cm                                                        Plastic-coated paper on canvas 



Suoraviivaistaja                                                                                       2020                                                  Öljyväri ja vesiväri muoville, rautalanka, puu
Line Straightener                                                                           61 cm × 36 cm                         Oil colour and watercolour on plastic, iron wire, wood



Verhoaja                                                                                                    2020                                                                                                  Vesiväri kankaalle
Veiler                                                                                                 33 cm × 57 cm                                                                                 Watercolour on canvas



Toiseksi tekeytyjä                                                                                            2020                                                                                              Vesiväri kankaalle
Dead Ringer                                                                                            36 cm × 62 cm                                                                             Watercolour on canvas



Lykkääjä                                                                                                          2020                                                                                          Vesiväri kankaalle
Postponer                                                                                             65 cm × 93 cm                                                                          Watercolour on canvas
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