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Lehdistötiedote 
Vapaa julkaistavaksi 25.9.2020 
 
 
Pieksämäen nuorten taiteilijoiden 6. triennaali avautuu 9.10.2020 
 
 
Pieksämäen nuorten taiteilijoiden 6. triennaali avautuu yleisölle perjantaina 9.10.2020 kello          
18:00 Kulttuurikeskus Poleenissa. Näyttely on avoinna yleisölle Kulttuurikeskus Poleenissa         
9.10.-22.11.2020.  
 
Pieksämäen nuorten taiteilijoiden triennaali järjestetään Pieksämäen kuvataideseura ry:n        
toimesta joka kolmas vuosi kutsunäyttelynä. Ensimmäinen Pieksämäen nuorten taiteilijoiden         
triennaali on järjestetty vuonna 2005.  
 
Pieksämäen nuorten taiteilijoiden triennaalin tärkeimpänä tavoitteena on antaa tukea ja          
kannustusta alueen nuorille taiteilijoille. Näyttelyn tavoitteena on nostaa esiin nuoria          
pieksämäkeläislähtöisiä ja lahjakkaita ammattitaiteilijoita.  
 
Vuonna 2020 Pieksämäen nuorten taiteilijoiden 6. triennaalin koollekutsujaksi Pieksämäen         
Kuvataideseura ry kutsunut kuvataiteilija Hinni Huttusen. Pieksämäen nuorten taiteilijoiden 6.          
triennaali on ryhmänäyttely, jossa nähdään teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Heikki         
Harmainen, Hinni Huttunen, Janne Lahti ja Maria Tani. Näyttelyssä nähdään veistoksia,           
valokuvia, piirustuksia ja maalauksia. Näyttelyn teoksia yhdistävät rajaton mielikuvitus ja          
intohimo taiteeseen. 
 
Heikki Harmainen on taiteilija ja visuaalinen moniosaaja. Hän on pohjimmiltaan          
tarinankertoja, jonka töissä kertomukset heräävät henkiin kuvallisin keinoin. Harmaisen         
suurena rakkautena ja inspiraationa ovat etenkin mustavalkoiset, rouheat sarjakuvat, sekä          
vanhat ja koristeelliset satukirjat. 
 
Hinni Huttunen on kuvataiteilija ja hän työskentelee video- ja valokuvataiteen parissa.           
Huttunen on kiinnostunut äärimmäisestä realismista ja tunteiden täydellisestä liioittelusta.         
Hän esiintyy usein itse teoksissaan, sillä se on helppoa, hard-corea ja välitöntä. Huttunen             
kiinnostunut siitä, miltä kuvat tuntuvat: tuntuuko katsojasta kuvan äärellä surulliselta vai           
iloiselta?  
 
Janne Lahti on graffitimaalauksen, katutaiteen ja kuvanveiston virtuoosi sekä puuseppä.          
Veistokset Lahti rakentaa monenlaisista materiaaleista ja päivätyöt puurakentamisen,        
hitsauksen ja valamisen kanssa ovat edesauttaneet taiteellista toimintaa. Inspiraatiota Lahti          
ammentaa ite-taiteilijoiden töistä ja hän pitää kansantaidetta suuressa arvossa. 
 
Maria Tani on monipuolinen taiteilija ja tekee myös mielikuvituksekkaita käsitöitä, joiden           
kokoluokka vaihtelee pienenpienistä miniatyyreistä moni metrisiin virkattuihin meduusoihin.        
Tani piirtää lähes aina ”omasta päästä”. Hänen rikas mielikuvituksensa pääsee esille           
taiteessa. Tanin lempiaiheisiin kuuluvat sienet, mielikuvitusotukset ja meren eläimet.  
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Pieksämäen nuorten taiteilijoiden 6. triennaali 
9.10.-22.11.2020 Kulttuurikeskus Poleeni 
 
Näyttelyn taiteilijat:  
Heikki Harmainen, Hinni Huttunen, Janne Lahti ja Maria Tani 
 
Näyttelyn avajaiset:  
Perjantai 9.10. klo 18:00 
 
Näyttely avoinna: 
Ma-to klo 9:00-18:00 
Pe klo 9:00-17:00 
La klo 9:00-14:00 
 
Lisätietoja:  
Hinni Huttunen 
hinni.huttunen@gmail.com  
 
Pieksämäen Kuvataideseura Ry 
topingalleria@gmail.com 
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