MEDIATIEDOTE 28.8.2018
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VB-valokuvakeskuksen syksy huipentuu valokuvataiteen spektaakkeliksi, kun Atelieri O. Haapalan ja 155
vuotta täyttävän muotovalokuvan mestarin Victor Barsokevitschin lumoavat kuvat esitetään yhdessä.
“Kahdessa ajassa” näyttelyn avajaisia vietetään 7.9.2018, jonka jälkeen se on avoinna yleisölle 8.9.201811.11.2018. Näyttely yhdistää suomalaisen valokuvahistorian, sekä nykymuotokuvauksen harvinaisella
tavalla ja luvassa on yllättäviä yhtäläisyyksiä, ottaen huomioon, että kuvien oton välillä on yli 100 vuotta.

Kuvat: Atelieri O. Haapala & Kärkkäisten kokoelma
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Atelieri O. Haapala on uusviktoriaaninen valokuvataideprojekti, jonka kuvataiteilija Saara Salmi ja
valokuvaaja Marco Melander perustivat vuonna 2008 Helsingissä. Atelieri O. Haapalan kuvien
ominaisuuksiin kuuluu tarkasti ja tyylikkäästi vanhan ajan hengen vaaliminen ja inspiraatiota kuviin on saatu
muun muassa Victor Barsokevitschin kuvista. Atelieri O. Haapalan kuvaamo oli toiminnassa yhteensä
kahdeksan vuotta, jonka aikana Salmi ja Melander kiersivät useita burleski- ja vintage tapahtumia ja ottivat
yli 7000 kuvaa. Tänä vuonna, projektin juhliessaan 10-vuotisjuhlavuottaan, osa otetuista kuvista tuodaan
yleisölle VB-valokuvakeskuksen tiloihin, jossa ne yhdistellään kuvapareiksi Barsokevitschin kuvien kanssa.
Kuvaparit ja teemoittain vaihtuvat huoneet herättävät Barsokevitschin kuvat uudella tavalla henkiin ja
pääsevät niistä inspiroituneiden kuvien rinnalle. Kuvapareista vieläkin kiehtovampia tekee se, että
kuvatessa niillä ei ole ollut vertauskohteita, näin ollen kuvien yhtäläisyyksien yllättävyys on autenttista.
Näyttelyyn kuuluu myös toiminnallinen osuus, kun Barsokevitschin entisen kotitalon ateljeetilaan
rakennetaan 1800-luvun hengessä studiotila, jossa kävijä voi palauttaa itsensä 1800-luvun tunnelmiin,
kuitenkin hyödyntämällä nykyteknologian kuvausmahdollisuutta. Studiotilassa toteutetaan lisäksi Atelieri O.
Haapalan työpajoja ja tutustutetaan näyttelyn nuorimmatkin kävijät Barsokevitschin maailmaan.

Atelieri O. Haapala projektin tavoitteena oli alun alkaenkin realisoitua kirjaksi ja sen määräajaksi lopulta
päätettiin kymmenes juhlavuosi. Omakustanteena valmistettu Atelieri O. Haapala ja sen ihmeellinen
maailma pitää sisällään yli 200 tarkoin valittua muotokuvaa vuosikymmenen ajalta ja lisäksi kaksi
syventävää esseetä Atelieri O. Haapalan maailmasta. Kirjaan on sidottu korkeahko tunnelataus, sillä sen
lisäksi, että omakustanteinen projekti on vaatinut tehokkaan varainkeruukampanjan, niin se on myös
viimeinen kerta, kun projektin päähenkilöt ovat palanneet työskentelemään yhdessä. Kirjan
toteuttamisessa on ollut mukana aiemminkin projektissa työskennelleitä henkilöitä, kuten; Valokuvataiteen
museon amanuenssi Maria Faarinen, joka on kuratoinut teoksen; museoamanuenssi ja vintageasiantuntija
Lassi Patokorpi sekä Paula Laitinen, jonka heiniä olivat graafinen suunnittelu ja taitot, mutta lisäksi myös
mallina oleminen projektissa. Esipuheen kirjoittaa Suomen Valokuvataiteen museon johtaja Elina Heikka.
Kirja julkaistaan syyskuussa 2018.
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