
	

 
 
 

                
 

Tiedote 6.7.2017. 
 
Flow’n taidetarjonnassa elokuvia, graffiteja, animaatiota, VR-
sisältöjä ja paljon muuta 
 
Flow Festival in alue täyttyy myös tänä vuonna ajankohtaisesta ja ajatuksia 
herättävästä taiteesta. Aiemmin julk istetun gal ler ia Forum Box -yhteistyön ja Laura 
Väinölän Altar of Attraction -teoksen l isäksi  Aalto-yl iopisto, Make Your Mark -galler ia 
ja elokuvateatteri  ja baari  R iv iera tuovat fest ivaal i l le mm. elokuvia, valo- ja 
videoinstal laatioita,  graffit iteoksia ja arkkitehtuuria.  L isäksi  Flow Festival 
mahdoll istaa tutustumisen virtuaal itodell isuuden mielenki intois impiin s isältöihin sekä 
ennakkoon että fest ivaal ialueella.  
 
Flow’n yhteistyökumppanin Aalto-yliopiston opiskelijat toteuttavat eri puolille festivaalialuetta seinämaalauksia, 
elokuvia, videoita, animaatioita, muotoilua, taidekasvatustyöpajoja ja arkkitehtuuria. Visuaalisen viestinnän muotoilun 
opiskelijat tekevät alueelle satametrisen seinämaalauksen. Tila- ja kalustesuunnittelun opiskelijat ovat suunnitelleet 
vehreän lounge-alueen, jonka yhtenä elementtinä on vuorokaudenaikojen mukaan muuttuva valoinstallaatio. Aalto-
yliopiston opiskelijoiden kokeellisia ja rohkeita animaatioita näytetään Main Stagen ja Lapin Kulta Red Arenan 
screeneillä esiintyjien vaihtojen aikana. Lisäksi festivaaliyleisö pääsee tutustumaan arkkitehtuurin opiskelijoiden 
rakentamaan kolmikerroksiseen ja vaikuttavaan Kokoon-pientaloon. Sunnuntaina taidekasvatuksen opiskelijat 
tarjoavat lapsille kuvataidetyöpajan. 
 
Make Your Mark on pysyvästi Helsingin Suvilahdessa toimiva taidegalleria, jonka kuukausittain vaihtuvat näyttelyt 
esittävät graffiti-, kuva- tai valokuvaustaidetta. Galleria tuo Flow’hun kahden kansainvälisesti tunnetun taiteilijan 
teokset. Suomen tunnetuin graffititaiteilija, EGS, maalaa Flow Festival -alueen kaasukelloon spraymaalilla suuren 
fluorivalossa loistavan maailmankarttateoksen. Teos on saanut inspiraation Kraftwerkin Computer World kappaleesta. 
HuskMitNavn on Tanskan menestynein graffititaustainen taiteilija, jonka teokset kommentoivat satiirisesti niin 
politiikan kuin arkipäivän asioita. Hänen teoksiaan on mm. Tanskan Kansallisgallerian ja kuuluisan AroS-museon 
kokoelmissa. HuskMitNavn:n (MuistaMinunNimeni) The Print Show -näyttely nähdään Make Your Mark -galleriassa, ja 
lisäksi taiteilija maalaa Flow-alueelle muraalin. 
 
Flow Festivalin Riviera Cinema Barissa esitetään elokuvia toista kertaa. Riviera Cinema Barissa voi hengähtää kesken 
festarihälinän, uppoutua mukaviin rantatuoleihin ja riippukeinuihin sekä nauttia virvokkeita, klassikkokarkkeja ja 
popcornia. Tilan ulkopuolella palvelee terassi. Perjantaina esitellään Riviera-elokuvateatterissa syksyllä aloittava 
Teenage Kicks -esityssarja, joka tarjoaa parasta teininostalgiaa eri aikakausilta. Lauantaina vilkaistaan Riviera Arts -
maailmaan, jossa esitellään palasia syksyn taidetarjonnasta. Sunnuntai-iltapäivä on esimakua syksyn parhaista 
lastenelokuvista Riviera Kids -teeman alla. Festari lopetetaan Rivieran kesäohjelmiston viimeiseen näytökseen, kun 
Kallio Noir jalkautuu festivaalille. Riviera Cinema Barissa näytetään myös lyhytelokuvia Aalto-yliopiston elokuvataiteen 
ja lavastustaiteen opiskelijoilta. 
 
Flow kutsuu myös uppoutumaan virtuaalitodellisuuden ihmeelliseen maailmaan Flow’n ja OP Helsingin VR-lasien ja 
kuratoitujen sisältöjen avulla. Flow Festivalin yhteistyökumppani OP Helsinki jakaa konttoreissaan OPxFlow -
virtuaalilaseja, jotka älypuhelimeen ja hyvälaatuisiin kuulokkeisiin yhdistettynä mahdollistavat upeita 360°-
katseluelämyksiä erilaisten VR-sovellusten avulla. Virtuaalilaseja jaetaan myös festivaalialueella. Tutustu tarkkaan 
valikoituihin VR-sisältöihin ja OPxFlow-virtuaalilaseihin osoitteessa www.flowfestival.com/vr.  
 
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, Finnair Plus, Lumo-vuokrakodit, 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: 195€ 
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 
 


