Helsinki Biennale 2006:
Helsinki Biennale on vastasyntynyt jättiläinen joka liikkuu ketterästi
taiteen, designin, musiikin ja hyvän pöhinän painimolskeilla. Helsinki
Biennale on leiriytynyt 10.11.–3.12. väliseksi ajaksi Myymälä2 -galleriaan
tarjotakseen silkkaa parhautta. Siksi se on kutsunut avukseen Syrup
Helsinki, Super8, Kutikuti, Las Palmas, HOME, Neuvonta, Turbo10, Ftudio sekä Söndag -työhuoneet.
Myymälä2 -gallerian seinät tullaan jakamaan katosta lattiaan keskenään
samankokoisiin ruutuihin siten, että seinätila tulee olemaan kokonaan
käytössä. Jokainen näyttelyyn osallistuva tulee saamaan käyttöönsä
gallerian seiniltä keskenään samankokoisen tilan.
Näyttelyn kokoajana on toiminut Aki-Pekka Sinikoski, joka antaa mielellään asiasta lisätietoja.
Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:
office@helsinkibiennale.com

Helsinki Biennalessa mukana olevat työhuoneet
ja esimerkkejä heidän töistään:
Syrup Helsinki > Syrup Helsinki voitti Suomessa jaettavan Young Designers of the year 2005 -palkinnon.
HOME > Maija Louekarin Marimekolle suunnittelema HO-HOI! -painokuosi valittiin vuoden 2005 parhaaksi maailmanlaajuisessa Elle Deco
International Design Awards -kilpailussa.
Super8 > Aki-Pekka Sinikosken ja Heli Sorjosen yhteistyönä valokuvaama Veikkauksen mainoskampanja voitti viime vuonna MediaFinlandian,
Hopeajyvän sekä kunniamaininnan Vuoden huiput -kilpailussa.
Las Palmas > Sweatmaster:lle tehty video Song With No Words voitti
pääpalkinnon Oulun Musiikkivideofestivaaleilla ja Puolan Yach Film
-festivaaleilla. Video oli myös ehdolla “Best of 2004” -kategoriassa
ranskalaisella Les E.Magiciens -festivaaleilla.
Kutikuti > Tommi Musturin toimittama Glömp6 palkittiin SPX 05:ssä
Nordens bästa fanzine 2004 SPX -palkinnolla. Musturin töitä on palkittu
Ruotsin lisäksi myös Suomessa ja Ranskassa.
Turbo10 > Pekka Niittyvirta valittiin Fotofinlandia 2006 -ehdokkaaksi.
Ftudio > IMU-ryhmän jäsenenä työskentelevän Pieta-Linda Auttilan töitä
on ollut esillä mm. Design Downtown 2004 -New Yorkissa, Kotona Jollaksessa projekti 2005 -Helsingissä, Design museo 2005 -Helsingissä.
Söndag > Kallion tuoreimman studion takaa löytyy lupaavia tekijöitä,
jotka Helsinki Biennale toivottaa tervetulleeksi. Söndagin suunnittelijat
tuovat lepopäiväasenteella tehtyjä töitään ensi kertaa nähtäväksi Myymälä2 galleriaan.
Myymälä2 > Myymälä2 on epäilemättä tämän hetken mielenkiintoisin
galleria Suomessa. Paikka toimii aktiivisena areenana katutaiteelle,
pienkustannetoiminnalle, limited edition -designille, vaihtoehtomuusikille sekä rajoja rikkovalle taiteelle.
”You can’t plan these kinds of places – they are born as if by themselves. Myymälä2 is a gallery, boutique and space for culture, and such
it is a concept that sounds like it could be easily copied. However, the
people and atmosphere that form this subterranean co-operative make
it utterly unique.”
– Finnish Design Yearbook 2006

