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WATERS – VESIÄ – AMANZI  
 
Suomalais-eteläafrikkalainen näyttelyprojekti 
Kapkaupunki – Durban – Johannesburg – Kuopio – Helsinki - Rovaniemi  
 
WATERS - näyttely kokoaa yhteen kolme taiteilijaa järvien keskeltä Suomesta ja kolme taiteilijaa 
valtamerien rannoilta Etelä-Afrikasta. Näyttelyn taiteilijat Jill Trappler ja Eunice Geustyn 
Kapkaupungista, Witty Nyide Durbanista, Kristiina Korpela ja Jaana Partanen Kuopiosta sekä 
Leena Mäki-Patola Varkaudesta ovat kaikki käsitelleet vesiteemaa jo aiemmassa tuotannossaan.  
Galleria Rantakasarmissa taiteilijakaarti saa vahvistusta Itämeren takaa, kun näyttelyn avajaisissa ja 
taiteilijatapaamisessa esiintyvät performanssitaiteilijat Silja Saarepuu ja Villu Plink Tallinnasta.  
 
Näyttelyllään taiteilijat osallistuvat keskusteluun ilmastonmuutoksesta, jonka vaikutukset kuten 
myrskyt, tulvat, kuivuus, koskettavat kaikkia maailmassa. Vedestä olemme syntyneet, vettä 
tarvitsemme elääksemme, vesi erottaa ja yhdistää.  Yksi näyttelyn lähtökohdista on etelän ja pohjoisen 
kohtaaminen. Kapkaupungista alkunsa saanut WATERS -projekti matkustaa etelästä mahdollisimman 
kauas pohjoiseen, suunnilleen samalla pituuspiirillä.  
 
WATERS oli ensi kertaa esillä Kapkaupungin AVA -galleriassa keväällä 2010, sitten se nähtiin 
Durbanissa ja Johannesburgissa. Ensimmäisenä Suomessa näyttelyn esitteli keväällä 2011 Kuopion 
taidemuseo, jossa näyttelyn innoittamana järjestettiin myös Kansainvälisillä vesillä – tapahtuma. Siihen 
osallistui vesivideoillaan ja performansseillaan 11 taiteilijaa, lisäksi kuultiin veteen liittyviä luentoja.  
 
Kuudessa kaupungissa nähtävä prosessimainen näyttely toteutetaan kunkin näyttelypaikan ehdoilla, 
ympäristön ominaispiirteet huomioiden. Taiteilijoiden ideana on ollut tehdä helposti kuljetettavaa 
taidetta, kuten videoita, grafiikkaa, valokuva- ja paperiteoksia, sekä installaatioita käyttäen paikallisia 
materiaaleja, kuten vettä ja hiekkaa. Suomenlinnan merellinen ympäristö tuo jälleen uutta inspiraatiota 
ja materiaalia näyttelyyn.  
 
Helsingin jälkeen WATERS nähdään vielä Rovaniemellä. Näyttelyprojektin sekä oheisohjelmiston 
pääkuraattorina on toiminut taiteilija Kristiina Korpela.  
 
Avajaiset keskiviikkona 25.5.2011 klo 17-19, tervetuloa!  
Näyttelyn avaavat Etelä-Afrikan suurlähettiläs H. E. Mr. LMS Mngqikana  
sekä Suomi-Etelä-Afrikka-seuran puheenjohtaja Arja Alho 
Performanssitaiteilijat Silja Saarepuu ja Villu Plink Tallinnasta esiintyvät avajaisissa ja 
taiteilijatapaamisessa.  
Taiteilijatapaaminen torstaina 26.5.2011 klo 16–18, taiteilijat esittelevät näyttelyä. Tervetuloa!  
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