
Hej,

jag skriver inte för att varna dig utan av nyfikenhet. Härifrån sett verkar nämligen din samtid vara 
fylld av olika slags maktstrukturer och hiearkier. Jag vill förstå varför de är och vad de tjänar. Jag 
vill undersöka det sättet att uppleva med dig, sättet där olika slags levanden och förefintlighetsfor-
mer förnims eller kommuniceras separata från varann.

Den sammanflätning, från vilken jag skriver, gör det mödosamt att placera ord till köer och lineärt 
framskridande satsbyggnader. Jag måste ändå göra detta översättningsarbete, tror jag, för att nå 
dig. Det faktum, att lineäriteten i din samtida kommunikation känns våldsam ur mitt perspektiv, är 
något som jag överlåter till dig att fundera på.

Jag har gjort anteckningar och bifogar dem här till dig. De är inte i ordning. Jag tror inte, att den 
(ordningen) skulle göra dem mera förståeliga. Att lägga på minnet är här likt att uttala högt eller att 
sjunga. Det som händer med saker när de vidrörs eller när något trycker sig emot dem. Med mina 
anteckningar har jag försökt att trycka mig upp emot makt, för avståndstagandet till denna makt är 
vad min samtid handlar om.

Anteckningar om gräs, rötter och kontrollens historia
Kastehelmi Korpijaakkos utställning på Galleri Mältinranta
8.5-25.5.2021

Kastehelmi Korpijaakko är en bildkonstnär baserad i Helsinfors. Hennes arbetssätt lutar mot foto-
grafi och rumsliga helheter samt mot performancekonstens praxis. Sörjandets ritualer, ekologisk 
skuld, enkelhet och anspråkslöshet står i centrum för Korpijaakkos konstnärliga arbete. Hon har 
utexaminerats till magister i fotografikonst från Aalto-universitetet år 2018. Helheten som visas på 
Mältinranta är en självständig fortsättning och utvidgning av hennes privatutställning på Galleri 
Hippolyte på hösten 2020.

Utställningens samlande element är gräs. Korpijaakko närmar sig gräsmattan som en sammanflät-
ning av historiska, biologiska och psykologista fenomen som bär frågan om makt i sitt centrum. 
Utställningen innehåller text- och fotografibaserade verk samt ett dokumentärt material: 15 fotogra-
fier tagna av kinesiska byggnadsarbetare år 2006. Texterna i utställningen har, förutom till svenska 
och engelska, även översatts till tre andra, i Finland välanvända språk: ryska, estniska och arabiska. 
Översättningens gest är, förutom ett tänkande kring konstens tillgänglighet, också förbundet med 
verkens innehåll. Dessa väcker frågor om möjligheterna till kommunikation och förståelse av en 
annan.

Översättningar: Lotta Djupsund (EN, SV), Larisa Pelle (RU), Kalev Aasmäe (ET), Aya Chalabee 
(AR), Tong Ren (ZG) 

Utställningen har fått stöd av Alfred Kordelin stiftelsen och Centret för konstfrämjande.
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