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*
Ideą projektu Artyści bez granic / Papier bez limitu jest prezentacja twórczości artystów
z różnych stron świata, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, pochodzenia, przekonanń
politycznych czy religii. Jedynym kryterium jest wartość i oryginalność sztuki którą tworzą,
a także prawda i siła przesłania. Chcielibyśmy, aby wystawy w kolejnych latach prezentowały
twórczość tych artystów krajów Unii Europejskiej, których łączy wybór papieru jako tworzywa
swobodnej kreacji.
W dotychczasowych pięciu wystawach pokazaliśmy międzynarodową grupę artystów
Stowarzyszenia EAA (European Artists Association) z Niemiec i zaproszonych gości (2005);
7 grafików belgijskich związanych z Międzynarodowym Centrum Graficznym im. Fransa
Masereela w Belgii (2006); Grupę 13L z Barcelony zajmującą się kreowaniem w obszarze
szeroko rozumianej sztuki książki (2007); artystów z Węgier, tworzących z Miszkolcu Grupę

MIKOR (2008); instalacje Grupy Urban District 16_11 z Nowego Sadu w Serbii (2009).
W tym roku prezentujemy prace czterech artystów grafików z Hämeenlinna w Finlandii.

Pirjo Heino – Abstrakcyjny fragment 14, Abstract Fragment 14, 2013
eksperymentalny druk / kolaż; test print / collage; (40 x 50 cm)

The point of Artists Without Borders / Paper No Limit project is to present works by artists
from all corners of the world regardless their origin, address, political or religious beliefs. The
only criterion is the artistic value of their works, as well as the truth and power of their
message. We would like to present in next years works by those EU artists who have chosen
paper as a madium for their free creations.
So far we have made five exhibitions presenting EAA (European Artists Association), a big
international group of artists based in Germany together with invited guests (2005);
7. belgian graphic artists cooperating with Frans Masereel International Print Centre in
Belgium (2006); the 13L Group from Barcelona focused on book art in the widest meaning of
this notion (2007); artists from Miskolc in Hungary - the MIKOR Group (2008); installation of
five artists - the Urban District Group 16_11 from Novi Sad, Serbia (2009). In this year we
present works of four graphic artists from Hämeenlinna in Finland.
Organizatorzy / Organizers

Mirka Johansson – Moje ukochane kruki / My Beloved Rawens, 2013
akwaforta / akwatinta / miękki werniks - etching / aquatint / softground, (18 x 24 cm)

Pomysł wystawy zrodził się w Essen w Niemczech, gdzie Pirjo Heino przeprowadziła
prezentację podczas sympozjum sztuki, a inni uczestnicy, Janusz Cywicki, Ralf Klement
i Christine Steuernagel, zainteresowali się fińską grafiką. Dlatego Heino w 2011 r. zebrała
czworo profesjonalnych grafików z jej miasta Hämeenlinna. Później jeden z nich przeniósł się
do Kokkola, a inny do Helsinek, ale nadal są częścią tej grupy. Artyści spotykali się
wielokrotnie i pracowali nad pomysłem, utrzymując kontakt e-mailowy. Na koniec nadali
wystawie tytuł: "Heavy Northern Light".

Juha Laurikainen - Naturalność - II / La naturalezza - II, 2013
serigraphy / gouache on aquarelle paper; sitodruk / gwasz na papierze akwarelowym (61 x 76,5 cm)

Idea for this exhibition was born in Essen / Germany where Pirjo Heino had a presentation in
art symposium and the other participants like Janusz Cywicki, Ralf Klement and Christine
Steuernagel got interested in Finnish graphic art. So, Heino collected four professional
printmakers from her town Hämeenlinna in 2011. Later on one of them moved to Kokkola
and the other to Helsinki but they still are in the group. The artists met and processed with
the idea, they came together many times and kept contact by e-mails. In the end the
exhibition got the title:"Heavy Northern Light".
Kurator / Curator Pirjo Heino

Wstęga ziemi - 3 / Loom of the Land - 3, 2013
etching / aquatint / acryl; akwaforta / akwatinta / akryl - 25 x 310 cm, (8 parts 25 x 9 - 25 x 65 cm)

*

Pirjo Heino, urodzona w Hämeenlinna (1954) jest graficzką i kuratorką wystawy. Jej prace
przedstawiają życie i jego niespodzianki w formie kapryśnego ogrodu. Zamyka je w wąskim
wycinku rzeczywistości pomiędzy doświadczeniem prywatnym i zbiorowym. W swoich
nowych realizacjach wykorzystuje eksperymentalne druki w kolażu na płótnie.
Born in Hämeenlinna, (1954) is a printmaker and curator. Her works represent the life and it's
surprises in a form of capricious garden. She reduces her works on the narrow border
between private and collective experience. In her new art works she uses her own
experimental prints in collages on canvas.
*
Mirka Johansson, urodzona w Kokkola (1973) jest graficzką i pedagogiem sztuki, w swoich
pracach używa płyt metalowych. Jej ulubionym tematem jest kobieta. Obrazy pochodzą
z sennego świata kobiety, której oczy są szeroko zamknięte, aby mogła czuć i widzieć jak
najwięcej. Dobrze jest spojrzeć i zwolnić tempo życia, aby dusza nadążyła za ciałem
i wyzwoliła dobre uczucia.
Born in Kokkola (1973) is a graphic artist and art pedagogy, using metal plates. In a main
role of her art is a woman. Her pictures are from the dream world of the woman who is eyes
wide shut, so, that she could feel and see as well as possible. It's good to look them and slow
down so that your soul catches your body and gives you good feeling.
*
Juha Laurikainen, urodzony w Hämeenlinna (1955) bada konwencjonalne
i niekonwencjonalne role i znaczenia obrazów w sztuce i projektowaniu, testując również
granice pomiędzy tymi dwiema dziedzinami. Szczególnie interesuje go rysunek i jego
powtarzanie poprzez rysowanie na ekranie. Naucza również sztukę i projektowanie.
Born in Hämeenlinna, (1955) studies the conventional and unconventional roles and
meanings of pictures and images in both art and design researching also the boundaries

between these two fields. Drawing and repetitions of drawings by screen printing are my
special interests. He also teaches art and designing.
*
Jouko Pullinen, urodzony w Hämeenlinna (1959) w swoich pracach bada możliwości grafiki
w metalu oraz drukowania blokowego, tworzy również kolaże przy użyciu różnorodnych
materiałów. Jego prace bazują na obserwacji natury, ale poprzez procesy konceptualne
i eksperymenty metodologiczne zyskują wieloznaczeniowość.
Born in Hämeenlinna, (1959) tests the opportunities of metall garphic and block printing in his
art works and builds collages with different materials. His art works base on observations
from nature but through the conceptual process and methodological experiments they get
a multi meaning outlook

Mirka Johansson – Pszczelarz / beekeeper, 2013
akwaforta / akwatinta / miękki werniks - etching / aquatint / softground, (18 x 24 cm)

