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Rainer Prohaska & Eva Gurmeth. Rakennussarja-arkkitehtuuria, 2008
Rainer Prohaska (http://www.rainer-

prohaska.net/) (s. 1966 AT) & 

Eva Gurmeth (http://www.grundvier.com/) (s.

1972 AT) 

Rauman taidemuseon ja Citymarketin edusta

sekä Lönnströmin taidemuseon piha 29.3. –

4.4.2008  

Taiteilijavierasresidenssinsä aikana maaliskuussa 2008 itävaltalaiset taiteilija Rainer Prohaska ja

tuottaja-lavastaja Eva Grumeth rakentavat julkiseen tilaan väliaikaiset koottavat veistokset sarjaan

"Toy-Kit Architectures" / "Rakennussarja-arkkitehtuuria".

Veistosinstallaatiot rakennetaan olemassa olevista materiaaleista ja ne ovat saaneet inspiraationsa

leikkikalujen moduuliformaateista (esim. Lego, Matador, Fischer). Rainer Prohaska käyttää

taideteoksissaan materiaalina ww. trukkilavoja, puuta, alumiinitankoja tai -putkia, kottikärryjä,

rakennustelineitä, huonekaluja. Osat kiinnitetään yhteen sidontaliinoilla, jotka mahdollistavat

muodon joustavan muuttumisen. Raumalla veistosten idea on lähtöisin tikapuista, joita Itävallassa

ei näe eikä talojen ulkopuolella käytetä, mutta jotka ovat yleisiä raumalaisissa ja suomalaisissa

taloissa. 

Suurin ero leikkikalujen rakennussarjoihin on veistosten koko ja olemassa olevan arkkitehtuurin

käyttö osana veistosta. Rainer Prohaska yhdistää veistoksensa aina julkisessa tilassa olevaan

objektiin, kuten tikkaisiin, sähkötolppiin, bussipysäkkeihin, aitoihin tai muihin arkkitehtuurillisiin

elementteihin. Materiaalit lainataan kaupunkilaisilta. Näyttelyn jälkeen Rakennussarja-

arkkitehtuuria teoksen osat häviävät, ne puretaan ja palautetaan omistajilleen alkuperäiseen

käyttötarkoitukseensa tai osiksi muihin uusiin taideteoksiin.

Dokumentteina veistosinstallaatioista jäljelle jäävät luonnokset ja valokuvat, jotka tulevat esille

kesäkuussa Hampurissa avautuvaan Rainer Prohaskan ja Eva Grumethin näyttelyyn.

Raumars kiittää yhteistyöstä: Citymarket, Hartela, Hesburger, Kuusakoski Oy, Lönnströmin

taidemuseo, OKL Rauma, Rauman taidemuseo, Suomisen pyörä.  

Rainer Prohaska (synt. 1966, Itävalta) on valmistunut Universität fur angewandte Kunst Wien -yliopistosta kokeellisen

mediataiteen osastolta. Ennen taideopintojaan hän työskenteli kuumailmapallopilottina ja sukelluksenopettajana.  

Rainer Prohaska työskentelee yhteisötaiteellisissa projekteissa performanssi- ja mediataiteen alueella sekä kokeelliseen

arkkitehtuuriin liittyvien väliaikaisten veistosten parissa. Suurimmat hänen viimeaikaisimmista projekteistaan ovat “Toy-Kit

Architectures” (Rakennussarja-arkkitehtuuria), “The ‘Z’-Boats” jokiprojekti Tonavalla, ”Local/Food” kokkausperfomanssi sekä

sosiaalispoliittinen “KRFTWRK” projekti.

Prohaskan teoksia on ollut esillä kotikaupunkinsa Wienin lisäksi mm. seuraavissa paikossa: Project(OR) Art Fair / Rotterdam,

Galeria Posibila / Bucharest, EMAF / Osnabruck, Body Navigation Festival / St. Petersburg, STRP-Festival / Eindhoven,

Takeawayfestival / London, Prix Ars Electronica - Honorary Mention / Linz, Kunstlerhaus. 

Lisätietoa: www.rainer-prohaska.net (http://www.rainer-prohaska.net/) 

Eva Grumeth (synt. 1982, Itävalta) on valmistunut Universität fur angewandte Kunst Wien -yliopistosta lavastajaksi.

Työskenneltyään muutamia vuosia lavastusassistenttina Frankfurtissa ja Wienissä hän ryhtyi nykytaiteen tuottajaksi. 

Vuosina 2003 – 2005 Grumeth työskenteli taideryhmä Cntrcpy:n kanssa ja vuodesta 2003 alkaen hän on työskennellyt

Rainer Prohaskan kanssa. Hänellä on oma tuotanto- ja lavastusyhtiö, joka toteuttaa Prohaskan taideprojektien lisäksi

ryhmänäyttelyitä. 

Lisätietoa: (http://www.grundvier.com/) (http://www.grundvier.com)www.grundvier.com

(http://www.grundvier.com)
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Prohaska ja OKL:n opiskelijat
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