
	

	

Tiedote 19.1.2017 
	
VISEK-tukea audiovisuaaliselle ja digitaaliselle taiteelle haki ennätysmäärä 
taiteilijoita 
	
Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK on myöntänyt audiovisuaaliselle ja digitaaliselle 
kuvataiteelle apurahoja yhteensä 55 000 euroa. Hakemuksia vastaanotettiin syksyn 2016 
apurahahaussa ennätykselliset 180 kappaletta, ja apuraha myönnettiin 35 hakijalle. Hakemukset 
osoittavat, että Suomessa tehdään tasokasta sekä monimuotoista audiovisuaalista ja digitaalista 
taidetta. Mukana oli myös monia kansainvälisiä hankkeita.  
 
Marraskuussa järjestetty haku houkutteli erityisesti nuoria taiteilijoita sekä opiskelijoita. Yksi 
ensimmäistä kertaa apurahaa hakeneista oli kuvataiteilija Maarit Mustonen. Mustosen 
VISEK-tukea saanut, tuleva näyttelykokonaisuus ja videoteos liittyvät syksyllä 2016 
järjestettyyn, yhdeksän Maarit Mustosen ryhmätapaamiseen, samannimisyyteen ja sen 
synnyttämiin ristiriitoihin nimeen sekä identiteettiin.  
 
Taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien lisäksi tukea myönnettiin uudelle Video Art Festival Turku –
festivaalille, joka järjestettiin ensimmäisen kerran keväällä 2016. 
 
”Rajallisella budjetilla toimivalle uudelle festivaalille jokainen myönnetty avustus on tärkeä. 
Myönteinen apurahapäätös paitsi mahdollistaa projektin taloudellisesti, myös kannustaa ja 
motivoi”, sanoo festivaalin apulaistuottaja Krista Mamia. 
 
”Moni apurahahaku on suunnattu ammattitaiteilijoille tai tutkijoille. Olemmekin festivaalin 
tuottajina kokeneet apurahojen hakemisen siksi haastavana”, hän jatkaa. 
 
VISEK-hakemusten taso oli jälleen hyvä. Moni hyvä hanke saattaa jäädä vuosittain ilman tukea 
siksi, etteivät ne osu hakualaan. ”Hakuohjeet on aina syytä lukea huolella, myös se mihin rahaa 
voi hakea”, muistuttaa VISEK:in johtoryhmän puheenjohtaja Petri  Sipilä. 
 
Tekijänoikeusjärjestö Kuvaston yhteydessä toimiva VISEK jakaa vuosittain apurahoja 
audiovisuaalisen ja digitaalisen kuvataiteen edistämiseen. VISEK-tuki on tekijänoikeudellista 
apurahaa, joka perustuu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaan hyvitysmaksuun. 
Maksu on korvausta tekijänoikeuslain sallimasta, yksityiseen käyttöön tarkoitetusta 
kopioinnista. Seuraavan kerran VISEK-apurahat ovat haettavissa loppusyksystä 2017. Hausta 
tiedotetaan Kuvaston verkkosivuilla. 
	



	

	

	
Lisätiedot: 
Asiakas- ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen, kati.pelkonen@kuvasto.fi, p. 045 608 2900 
 
 
VISEK 2016 -apurahan saajat 
 
AnaDIGI työryhmä, Helsingin AAVE- ja Turun Video Art -festivaalin audiovisuaalisten 
performanssien toteuttamiseen 2 000 € 
 
A Poly Love Story –työryhmä, monia eri taiteenlajeja yhdistävään A Poly Love Story –
videoteokseen 1 500 € 
 
Eeva-Riitta Eerola & Jenni Toikka, näyttelyn järjestämiseen ja siihen liittyvän videoteoksen 
tuotantokuluihin 1 500 € 
 
Gorzna Ewa, videoteoksen installaatiokuluihin 2 000 € 
 
Gustafsson Tatu, kuukauden kestävään taiteelliseen työskentelyyn 1 000 € 
 
Haikala Eeva-Mari, uuden videoteoksen tuotantokustannuksiin 1 000 € 
 
Hannikainen Merja, videoteoksen tuotantokuluihin 2 000 € 
 
Helander Marja, uuden, kokeellisen lyhytelokuvan toteuttamiseen 1 400 € 
 
Helsingin reitit -työryhmä, kaupunkiäänitaidetta ja spoken wordia sisältävän Helsingin reitit –
videoteoksen valmistamiseen 1 500 € 
 
Huber Sasha, DNA of Water –ryhmänäyttelyyn tulevan uuden videoteoksen tuotantokuluihin 1 
000 € 
 
Ivars Hanne, nukkeanimaatioiden installointikuluihin ja av-laitteiden vuokriin 
yksityisnäyttelyssä 2 000 € 
 
Jalovaara Jukka-Pekka, animaation suunnitteluun ja toteutukseen 1 000 € 
 
Kannosto Sakari, Viimeisellä rannalla –näyttelyn IGLU-teoksen toteuttamiseen 2 000 € 



	

	

 
Koivisto Kaisu, Mittasuhteita: Viterbo – ja Hiilisatu-videoteosten toteutuskuluihin 2 200 € 
 
Là-bas, Là bas: Itse kolmantena –festivaalin ja –näyttelyn taltiointikustannuksiin 1 000 € 
 
Launonen&Kivelä-taiteilijaryhmä, taiteelliseen työskentelyyn, Dark Matter -
ääniperformanssiin 1 500 € 
 
Lecklin Johanna, uuden liikkuvan kuvan teoksen tuotantokuluihin 1 400 € 
 
Leskinen Kira, kokeellisten stop motion –animaatioiden luomiseen 1 300 € 
 
Levlin Marjo, Dividual-Individual-teoksen tuotantoon ja installaatiokustannuksiin 1 800 € 
 
Ljokkoi Mari, kolmeen yksityisnäyttelyyn tuleviin videoteoksiin 1 000 € 
 
Modig Kimmo, yksityisnäyttelyyn tulevan videoteoksen toteuttamiseen 1 200 € 
 
Moisander Juhana, Silent History –näyttelyyn tulevan uuden teoksen toteuttamiseen 1 000 €  
 
Mustonen Maarit, av-kaluston vuokraan näyttelyä varten 1 000 €  
 
Niemi-Junkola Fanni, videoinstallaation esityskuluihin ja dokumentointiin 1 800 € 
 
Näsänen Elena, Naisia-lyhytelokuvan (työnimi) valmistamiseen 2 000 € 
 
Orenius Marika, videoinstallaatio Being online – being in the world työstämiseen 2 000 € 
 
Pathirane Sara, Chasing Waterfalls –näyttelyn tila- ja laitevuokrakuluihin 2 000 € 
 
Pelkki Sini, Sheet No 4 –videoteoksen toteuttamiseen 2 000 € 
 
Puha Tero, Variables ja The Appointment –videoteosten esityskustannuksiin 1 800 € 
 
Rannikko Vesa-Pekka, taiteelliseen työskentelyyn videoteoksen toteuttamiseksi 2 000 € 
 
Rouhiainen Simo, mediataiteen esitysjärjestelmälle, sarjalle mediataiteen esityksiä ja 
järjestelmällä luotavalle mediataideteokselle 1 500 € 



	

	

 
Räsänen Henna, taiteelliseen työskentelyyn taktiilisarjakuvien parissa 1 600 € 
 
Servi Lorenzo, näyttelytilan vuokraan ja markkinointimateriaaleihin 1 000 € 
 
Väisänen Johanna, mediainstallaatioiden tekemiseen ja esityskuluihin 2 000 € 
 
Ääriö ry, Video Art Festival Turku (VAFT) –tapahtuman videotaidenäyttelyn tuotantokuluihin 
2 000 € 


