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Shié Kasai + 7 kotia Raumalta

Onko taiteelle tilaa sosiaalisessa verkostossa? Kuinka taide toimii verkoston sisällä tai kuinka taide

kohdataan tässä ei-fyysisessä tilassa, jota ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet määrittävät?

Muku & Coro – koirat maisemamaalauksessa tutki yksityistä tilaa vaihtoehtoisena taiteen

esittelypaikkana. Seitsemän raumalaista osallistujaa toimi galleristeina ja esitteli maalauksen

kotonaan kolmen viikon ajan. Tämän lisäksi Shié Kasain nettisivuilla oli avoin näyttely.

Shié Kasain kolmas Muku & Coro näyttely toteutettiin 2 kuukauden Raumars

taiteilijavierasresidenssin aikana loka-marraskuussa 2010. Kun kaksi ensimmäistä projektia olivat

taiteilijan omien ystävien ja heidän sosiaalisen verkostonsa tiloissa Kanadassa, oli tämä taas

ensimmäinen yritys tuoda hanke taiteilijan oman tutun tilan ulkopuolelle. Kun projekti alkoi

lokakuun alussa Shié Kasai toivoi löytävänsä potentiaaliset näyttelytilat yksityisten ihmisten kotoa.

Taiteilijan ”Etsii yhteistyökumppaneita" -ilmoitusta levitettiin Raumarsin postituslistan, median ja

julisteiden välityksellä.

Seitsemän kiinnostunutta vastasi ja Kasai toteutti seitsemän installaatiota. Teokset on tehty

maalaamalla ensin paikallisesta maisemasta vesivärein ikään kuin miniatyyriteatterin lavasteet,

joissa on jossa on useita perspektiivitasoja. Maalatuista koirista on tehty paperinuket, joita voi

liikutella lavasteissa. ”Pienoismalli” on sen jälkeen valokuvattu, tulostettu valokuvapaperille ja

kehystetty ”maalaukseksi”. Kuvanvalmistusprosessi leikittelee mallien, havaintokyvyn ja

syvyysilluusion kanssa.

Nettinäyttely esitteli osallistujat ja maalaukset. Jokaisella ”galleristilla” oli oma sivunsa, jonka

vieraskirjaan voi jättää kommentin. Projekti kehittyi nettinäyttelyn aikana. Shié Kasai vieraili

kodeissa jälleen marraskuun lopussa ja kuvasi installaatiot uudelleen. Hän toivoi tallentavansa

erilaisia yksityisiä tiloja kuten myös sosiaalisen tai yksityisen tilan vuorovaikutussuhteita.

Projektiin osallistuivat Riitta, Maija, Päivi, Kaarina, Minna, Anu ja Elina.

Japanilainen Shié Kasai työskentelee veistosten, installaatioiden ja animaatioiden parissa. Sapporossa 1974 syntynyt Kasai on

asunut Montrealissa vuodesta 1998 lähtien. Kasai on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Kanadassa mm. Montrealissa ja

Ottawassa sekä osallistunut ryhmänäyttelyihin Japanissa, Hollannissa ja Kanadassa. Vuonna 2008 Kasaille myönnettiin

nuoren taiteilijan apuraha Oboro New Media Production Grant. Kasai on valmistunut seuraavista yliopistoista: Hokkaido

University of Education in Sapporo (1997) ja Concordia University in Montreal (2002).

Projektin tukija Canada Council for the Arts.
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