
	

 
 
 

                
 

Tiedote 24.5.2017. 
 
Flow ja Galleria Forum Box tuovat ainutlaatuiset 
videotaideteokset festivaalialueelle 
 
Flow Festival yhdistää voimansa Gal ler ia Forum Boxin kanssa, ja yhteistyö tuo 
Suvi lahteen Pasi  Rauhalan, T imo Wrightin ja Juhana Moisanderin suuret ja näyttävät 
videoinstal laatiot,  jotka heijastetaan sekä festarialueen rakennusten ulkoseini in että 
s isäti lo ihin.  Forum Box -yhteistyön l isäksi  Vuoden nuori  muotoi l i ja Laura Väinölä 
toteuttaa fest ivaal in uudistetul le Backyard-alueelle yleisöä osal l istavan alttarin.  
 
Elokuun hämärtyvinä iltoina Pasi Rauhalan, Timo Wrightin ja Juhana Moisanderin video- ja animaatioteokset 
projisoidaan valtavan kokoisina Flow-festivaalialueen jylhien teollisuusrakennusten seiniin ja sisätiloihin. 
Videoinstallaatioiden näyttävä toteutus onnistuu yhteistyössä Bright Finlandin ja heidän edustamiensa Barco-
videoprojektorien kanssa. Taiteilijoiden teokset suunnitellaan ja tehdään tilaustöinä Flow Festivalia varten, ja ne 
hyödyntävät festivaalialueen ainutlaatuisia rakennuksia ja historiaa. Flow esittelee tänä vuonna vähemmän yksittäisiä 
teoksia, mutta tekee festivaalille valitut taideteokset suurempina ja näyttävämpinä kuin aiemmin. 
 
Pasi Rauhala on mediataiteilija, joka käsittelee taiteessaan mm. identiteettiä, ihmisenä olemista ja omaa paikkaa 
maailmassa. Rauhalan teokset ovat tilallisia ja syntyvät usein katsojan läsnäolosta erilaisin sensorein ja nykyteknologiaa 
hyödyntäen. Viime aikoina hänen taiteensa materiaaleina ovat olleet 3D, video, valokuva, installaatio ja performanssi. 
Flow’hun Pasi Rauhala tuo uuden Wires videoteoksensa, joka projisoidaan näyttävästi Suvilahden Voimalan sisäaulaan. 
Taiteilijan toinen teos on festivaalia varten tehty uniikki animaatioprojisointi Wormhole, joka heijastuu valtavana 
voimalaitoksen ulkoseinään. 
 
Timo Wright on Helsingissä asuva ja työskentelevä mediataiteilija. Hän on valmistunut Aalto-yliopiston Taiteen ja 
suunnittelun korkeakoulusta taiteen maisteriksi vuonna 2012. Wright on osallistunut aktiivisesti näyttelyihin Suomessa 
ja kansainvälisesti, ja hänen elokuviaan on esitetty yli 30 eri festivaalilla kansainvälisesti. Flow Festivalilla nähdään 
taiteilijan kokeellinen dokumenttielokuva kaupungista. Tokiossa kuvattu elokuva risteilee kaupungin eri verkkojen ja 
kerrosten välillä. 
 
Juhana Moisanderin teokset ovat pääsääntöisesti installaatioita, joissa yhdistyvät liikkuva kuva projisoituna, ääni ja 
objektit. Teokset rakentuvat hahmojen ja elementtien välisestä jännitteestä ja asemoinnista annetussa tilassa.  Juhana 
Moisander on valmistunut kuvataiteiden maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta, ja hänen teoksiaan on ollut esillä 
lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä koti- ja ulkomailla. Flow’ssa Moisanderin videoteos History heijastaa historian 
kummitukset ihmettelemään nykypäivän festarivieraita. 
 
Flow’n taideyhteistyökumppani Forum Box on kuvanveistäjä, akateemikko Kain Tapperin aloitteesta vuonna 1996 
perustettu taideosuuskunta, joka on vuodesta 1999 ylläpitänyt Helsingin Hietalahdessa Galleria Forum Boxia. Forum 
Boxin toiminnan takana on yli  80 suomalaista eturivin taiteilijaa ja kulttuurin kentällä toimijaa. Forum Box tuo esille 
ajankohtaisia kotimaisia ja ulkomaisia, sekä etabloituja että nuoria kuvataiteilijoita. Forum Box tarjoaa taiteilijoille 
mahdollisuuden koetella rajojaan vapaasti suuressa ja sallivassa tilassa – museon ja perinteisen gallerian välimaastossa. 
Lisäksi Forum Box tekee kansainvälistä näyttely-yhteistyötä. 
 
Forum Box -yhteistyön lisäksi Vuoden nuori muotoilija 2016 Laura Väinölä toteuttaa Flow Festivalilla laajamittaisen 
tilausteoksen Altar of Attraction. Väinölä tekee Flow’n uudistuneelle Backyard-alueelle suuren ja värikkään alttarin, 
jonka äärellä juhlakansa voi rauhoittua ja energisoitua festivaalihumun keskellä. Tällä hetkellä Väinölä työskentelee 
tilan, tyylin, tapahtumien ja konseptoinnin parissa. Hänen teoksiaan voikin luonnehtia moniaistillisiksi. Hyvänä 
esimerkkinä moniastillisuudesta on hänen brändinsä Flora & Laura – kukkakauppa jota ei ole olemassa. Väinölä toimii 
myös Pre Helsinki -muotiorganisaation brändijohtajana sekä ohjaukseen, valokuvaukseen ja suunnittelukokonaisuuksiin 
keskittyvän Duotonen luovana johtajana. 
 
Flow’n taideohjelma täydentyy kesän aikana. Lue lisää Flow Festivalin taideohjelmasta: 
http://www.flowfestival.com/taide/ 
 



	

Aiemmin vahvistuneita esiintyjiä ensi kesän Flow Festivalille ovat mm. Frank Ocean, Lana Del Rey, The xx, 
Aphex Twin, London Grammar, Ryan Adams, Beth Ditto, Danny Brown, Flume, Moderat, Young 
Thug, Goldfrapp, Death Grips, The Afghan Whigs, Sparks, Black Lips, Car Seat Headrest, Sampha ja 
Angel Olsen. 
 
Flow Festival järjestetään 11.–13. elokuuta 2017 Helsingin Suvilahdessa. 
 
Flow Festivalin vuoden 2017 varmistuneet kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin Kulta, kumppanit Aalto-
yliopisto, American Express, Bright Finland, Oatly, OP Helsinki, Paulig, Plan B, Stopteltat, Sun Effects ja Zalando, sekä 
mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat ja Resident Advisor. 
 
www.flowfestival.com 
www.facebook.com/FlowFestival 
www.twitter.com/FlowFestival 
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki 
 
Liput: 
Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800 
Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616  
3 päivää: 185€ 
2 päivää: 149€ 
1 päivä: 99€ 
Hinta voimassa toistaiseksi. Lippuhinta sisältää palvelumaksun. 
 
Matkapaketit: 
Festicket www.festicket.com/festival/flow-festival-2017/  
Festlane https://www.festlane.com/en/festival/flow  
 
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media  
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Sini Tiainen / sini@flowfestival.com / 050 525 8114 
 


