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Hodhayfa Salih. Urukista Suomeen & Asetu heidän
asemaansa, 2017
Hodhayfa Salih

(http://hodhayfasalih.com/) (s.

1976 IQ)

Urukista Suomeen, Titanik-

galleria, Turku 24.–31.5.

Asetu heidän asemaansa,

Galleria 3h+k, Pori 10–20.7.

Residenssi 2.5.–31.8.

Uruk oli muinainen suurkaupunki ja kaupunkivaltio Etelä-

Mesopotamiassa, nykyisessä Etelä-Irakissa. Sen alueelta on

löydetty arkeologisissa kaivauksissa jäänteitä useista eri

aikakausien kaupungeista, joista vanhimmat ovat

esihistorialliselta ajalta, mahdollisesti jo 5000-luvulta eaa. Noin

vuonna 2700 eaa. kaupungissa hallitsi todennäköisesti

sumerilainen kuningas Gilgameš, joka on tunnetuin muinaisen

Mesopotamian sankareista ja samannimisen Gilgameš-eepoksen

päähenkilö. Eepos kertoo jo varhain jumalaksi julistetun

kuninkaan Gilgamešin sekä hänen ystävänsä Enkidun

sankariteoista ja kuolemista, ja sitä pidetään usein maailman

vanhimpana eepoksena.

Urukista Suomeen -näyttely rakentuu kahden veistoksen ympärille.

Toisen veistoksen nimi on Miehitys. Teoksessa oleva lintu näyttää

enemmän hirviöltä kuin tavalliselta linnulta. Se on vallannut

maata symbolisoivan puun, ja se alkaa rakentaa omaa pesäänsä

vieden samalla myös toisten omaisuutta.

Toisen veistoksen Urukista Suomeen teema pohjautuu Gilgameš-

eepokseen, ja se kertoo sankarin matkoista hänen etsiessään

kuolemattomuutta. Gilgameš kuvaa teoksessa maanpaossa olevia

irakilaisia, jotka matkustavat ympäri maapalloa löytyäkseen

rauhan.

Teksti Okko Pöyliö, Galleriakoordinaattori, Titanik.

Galleria 3h+k, Pori: Asetu heidän asemaansa

Näyttely koostuu piirustuksista ja kollaaseista, joita Salih on

tehnyt viime aikoina presidenteistä ja muista poliittisista

hahmoista. Hän haluaa herättää heitä, ja kaikkia muita,

asettumaan toisen ihmisen asemaan ja näkemään toisen arvon

itsensä vertaisena, tunnustamaan toisen ihmisyyden.

Salih kirjoittaa: "This exhibition is called "Put yourself in their place". I



want to send everyone this message so that they put themselves in such

place and think of others. I used collage of several portraits of presidents

and prime ministers of the world and some famous political figures.

I want them to start think of others and realize that these people are

humans as well and have the same worth as they do."

Avajaiset ovat maanantaina 10.7. osana Kuvataiteen päivän

ohjelmaa.

Urget Call: Kulttuurikeskus Caisa, Helsinki

Residenssinsä aikana Salih valmisti myös teoksia, jotka tulevat

esille Kulttuurikeskus Caisaan 6.–30.10. Näyttelyssään Muhaned

Durubin kanssa he tuovat julki ajatuksia elämästä Lähi-Idän

sotavyöhykkeen ulkopuolella. He kyseenalaistavat uskomuksia

kulttuuristaan, uskonnostaan sekä elämäntyylistään ja

visualisoivat kokemansa ristiriidat ja kysymykset.

Hodhayfa Salih toimi myös Blue Sea Film Festivaalin

elokuvakilpailun tuomaristossa.

Hodhayfa Salih (s. 1976 Bagdad) on valmistunut Bagdadin taideyliopistosta

kuvataiteilijaksi vuonna 2003 sekä maisteriksi Master of Fine Arts and Crafts

-ohjelmasta Harkovan G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical

University -korkeakoulusta vuonna 2009. Salih on pitänyt yksityisnäyttelyitä

sekä osallistunut lukuisiin kansainvälisin näyttelyihin. Hänen teoksiaan ovat

myyty niin hänen kotimaassaan kuin Euroopassa, Aasiassa, Lähi-Idässä ja

Pohjois-Amerikassa. Hän on Iraqi Artists' Association sekä Ukrainian Union of

Artists -yhdistysten, Helsingin Taiteiljaseuran, Iraqi Plastic Co-operative

-osuuskunnan jäsen ja nykytaiteen ”Nusku” -taiteilijayhdistyksen

perustajajäsen.
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