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Kuka tahansa voi koska hyvänsä, minä hyvänsä päivänä, minkä tahansa arkisen askareen keskeltä yhtäkkiä
pudota ajan ulkopuolelle ja murskautua. Vuush vain. Hups oho.
- E.L.Karhu: kuka tahansa meistä (dokumentti)
Aboa Vetus & Ars Nova -museon Takkahuone-galleriassa nähdään ensimmäistä kertaa Hanneriina Moisseisen
sarjakuvainstallaatio DOKUMENTTI. Teos pohjautuu näytelmäkirjailija E. L. Karhun näytelmätekstiin kuka tahansa
meistä – dokumentti (2011). Kokeellinen sarjakuvainstallaatio, joka on kymmenvuotisen työn tulos, rakentuu
ommeltujen kuvien ja tekstielementtien vuorottelusta. Sarjakuvan materiaaleina on käytetty kankaiden lisäksi
muun muassa pitsejä, kirjontalankaa, vetoketjuja, nuken silmiä, vhs-kasetteja ja akryylitimantteja. Näyttely jatkaa
Takkahuone-gallerian yksityisnäyttelyiden sarjaa ja on ensimmäinen sarjakuva tilan ohjelmistossa.
DOKUMENTTI kuvaa ääritilanteeseen joutuneen ihmisen kokemusta, matkaa absurdiin ja outoon maahan ajan
ulkopuolelle ja sieltä takaisin. Mitä tehdä silloin kun järki ei auta eikä ymmärrys riitä? Kuinka löytää tie ajan rajan
takaa takaisin jaettuun todellisuuteen?
”Dokumentti on herkkä ja taidokas teos, joka luo näyttelytilaan aivan erityisen tunnelman. Kokeellinen
sarjakuvateos liikkuu abstraktin kerronnan ja veistoksellisuuden tienoilla eikä sitä voi kuvata yksiselitteisesti eikä
tekniikkapohjaisesti. Kirjonta ja monien tekstiilimateriaalien yhdistely kantaa läpi teoksen ja tuo siihen samaan
aikaan pehmeyttä ja kovuutta. Näytelmään pohjautuva teos käsittelee ihmisen sielua ja sen kestokykyä”, kuvailee
näyttelyn kuraattori, museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera.
Hanneriina Moisseinen (s. 1978) on kuvataiteilijataustainen sarjakuvataiteilija, joka on palkittu muun muassa
Sarjakuvataiteen valtionpalkinnolla 2016, Suomen Taideyhdistyksen William Thuring -nimikkopalkinnolla 2017 ja
Kalevalaseuran Akseli Gallen-Kallela -tunnustuspalkinnolla 2018. Moisseisen teoksia on ollut esillä yli viidessätoista
eri maassa, Suomessa esimerkiksi Kiasmassa ja Mäntän kuvataideviikoilla. Hän on julkaissut tähän mennessä neljä
sarjakuvateosta, uusimpina teokset Kannas (2016) ja Isä (2013), sekä ohjannut animaatiot Kulkuri, joka rakasti
kirjoja (2017) ja Syntymäpäivä (2014). Moisseinen on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Visual Culture
and Contemporary Art -koulutusohjelmasta.
E. L. Karhu (s. 1982) on yksi Suomen merkittävimpitä nykynäytelmäkirjailijoita. Karhun näytelmä kuka tahansa
meistä – dokumentti sai kantaesityksensä Kansallisteatterin ja Teatteri 2.0:n ohjelmistossa vuonna 2013. Se on
käännetty ruotsiksi, saksaksi ja englanniksi. Teos on osa Karhun näytelmäkokoelmaa Prinsessa Hamlet ja muita
näytelmiä (Into Kustannus 2016).
Teatteritaiteen maisteri Karhu on valmistunut Teatterikorkeakoulusta ja opiskellut myös Hochschule für
Schauspielkunst Ernst Buschissa Berliinissä. Hänen teoksiaan on esitetty muun muassa Kansallisteatterissa,
Tampereen Työväen Teatterissa ja Teatteri Takomossa ja käännetty seitsemälle eri kielelle. Hänen tunnetuimpiin
teoksiinsa kuuluvat mm. Leipäjonoballadi (Teatteri Takomo, 2008) ja Prinsessa Hamlet (Q-Teatteri, 2017).
Saksalainen Rowohlt Theaterverlag julkaisi Karhun Prinsessa Hamlet -näytelmän saksaksi vuonna 2018.
Näyttelyä tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus / Sarjakuvataiteen työskentelyapurahat,
Taiteen edistämiskeskus / Uudenmaan taidetoimikunta, Niilo Helanderin säätiö.
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