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Fiona Irene Graf. Take Over Go Under ja Pyhiä kiviä, 2019.
Fiona Irene Graf

(https://www.fionairenegraf.com/) (1991

DE) ja Andrew Butler (1986 UK)

Take Over Go Under 15.–17.4. klo 15.00–18.00

Sepän talo, Alfredinkatu 3.

Pyhiä kiviä 19.–22.4. Pyhän Kolminaisuuden kirkon

rauniot.

Residenssi maalis-huhtikuu

Englantiin asettunut saksalaistaiteilija esittää residenssinsä päätteeksi työskentelynsä tuloksia näyttelyssä

Sepän talolla sekä pääsiäisen kunniaksi Pyhän Kolminaisuuden kirkon raunioilla.

Take Over Go Under

Uusimmissa teoksissaan Graf on keskittynyt voimakkaasti eri materiaalien kokemiseen ja tuntoaistiin.

Teokset ovat saaneet sekä muotonsa että uudelleentulkintansa taiteilijan tämänhetkisessä

asuinympäristössä olleista materiaaleista, esineistä ja miljööstä. Graf on ollut erityisen kiinnostunut alueen

luonnosta ja sen ilmiöistä, kuten hänelle vieraasta sammalkasvusta ja kivimuodostelmista metsissä sekä

Vanhan Rauman rakennusmateriaaleista. Take Over Go Under on yritys löytää ymmärrys eri materiaalien

luonteeseen, suhteesta siihen ja sen vaikutuksiin.

Näyttelyssä on esillä kollaaseja, maalauksia sekä veistoksia. Vapaa pääsy.

Ulkoilmateoss  PPyyhhiiää  kkiivviiää

Fiona Irene Graf haluaa nostaa esille Pyhän Kolminaisuuden kirkon raunioiden olemassaolon ja kutsuu

raumalaisia osallistumaan sinne sijoittuvan ulkoteoksen muotoutumiseen. Hän toivoo myös saavansa

ihmiset sitoutumaan paikan historialliseen ja uskonnolliseen merkitykseen. Teos muodostuu useista

linoleumista ommelluista kivenmuotoisista veistoksista, jotka ovat esillä pääsiäisajan vanhan kirkon

raunioilla. Taiteilijan tekemiä ”kiviä” voi liikuttaa ja järjestää uudelleen.

Fiona Irene Graf syntyi pienessä eteläsaksalaisessa maaseutukaupungissa 1991. Valmistuttuaan

müncheniläisestä taidekoulusta (IMAL) hän muutti Lontooseen opiskelemaan kuvataiteita. Lontoon

asuntokriisin vuoksi Graf siirsi opintonsa Bristolin University of the West of England, josta hän valmistui

kesällä 2018 kunniamaininnalla. Tämä on hänen ensimmäinen residenssinsä.

Residenssissä työskenteli myös Grafin poikaystävä, englantilainen muusikko Andrew Butler, joka sävelsi,

sanoitti ja äänitti parikymmentä uutta laulua toista albumiaan varten. Butler on aktiivinen Englannin

musiikkikentällä ja tekee yhteistyötä useiden muusikkojen kanssa sekä soittaa eri kokoonpanoissa ja

konserteissa. Ensimmäinen levynsä ”Chalk” ilmestyi 2016 saaden erinomaiset arviot ja sitä on soitettu Guy

Garveyn Finest Hour -ohjelmassa BBC:n Radio 6:ssa. Butleria on verrattu Je! Buckelyhin, Roy Orbisoniin ja

Leonard Coheniin.
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