






ANU KAUHANIEMI MAALAA urbaania 
ympäristöä ja nuorten aikuisten maailmaa 
tavalla, jossa katsoja asettuu tarkkailijaksi. 
Interiöörit näyttävät tutuilta, mutta ovat 
silti anonyymia kaupunkitilaa. Miljööstä 
on riisuttu tunnistettavat elementit 
ja lopputuloksena on eräänlainen 
metakaupunki. Se on länsimaisen urbaanin 
keskiluokan reviiriä: puolijulkista tilaa, jota 
löytyy kaikista kaupungeista.

Hän kuvaa kauniisti luonnonvaloa, 
sen heijastuksia ja varjoja. Hänen 
maalausjälkensä on eleettömän tyylikästä. 
Musta ja valkoinen ovat sävykkäitä, syviä ja 
ilmaisuvoimaisia.

Kauhaniemi luonnostelee valokuvaamalla. 
Kamera katseen ja maalaamisen välillä riisuu 
kuvista tehokkaasti henkilökohtaisuuden. 
Valokuvat dokumentoivat hetken ja 
mahdollistavat kuvattavan kohteen 
irrottamisen ajasta. Teoksista aistii kameran 
läsnäolon, mutta samalla korostuu yksi 
maalauksen ja valokuvan keskeisistä eroista. 
Maalaus on poikkeuksetta tiivistelmä, 
kun valokuva on todiste. Kauhaniemen 
teosten keskeinen jännite on hänen tapansa 
maalata kuin kameraa ei olisi vielä keksitty. 
Hänen maalauksensa ovat tiivistelminä 
niin uskottavia, että niitä voisi pitää 

todistusvoimaisena kuvana ohikulkevasta 
hetkestä.

Vaikka Kauhaniemen maalaukset 
ovat kiistatta esittäviä, voi niistä löytää 
abstraktille ilmaisulle tyypillisiä piirteitä. 
Kauhaniemi rikkoo perspektiivi-illuusion 
vahvasti kaksiulotteisella sommittelulla. 
Hän pelkistää käyttämänsä valöörivaihtelun 
tumman ja vaalean ääripään pinnoiksi, joista 
syvyysvaikutelma on karsittu miltei täysin. 
Lopulta maalauksissa on kyse kolmiulotteisen 
tilan esittämisestä kaksiulotteisena pintana. 
Kuvissa valo heijastuu ja varjot lankeavat, 
mutta niiden merkitys on nimenomaan 
sommittelullinen. Niiden varaan ei ole 
tarvetta rakentaa kertomusta.

Maalausten vahvat valo- ja varjokohdat 
pitävät jo lähtökohtaisesti sisällään 
symbolistisen tason. Pinnoiksi pelkistettyinä 
ne ohittavat esittävän merkityksensä 
ja kasvavat teosten perusdikotomiaksi, 
johon koko sommittelu nojaa. Kauhaniemi 
onnistuu hallitsemaan voimakkaita 
kontrasteja ilman, että ne loisivat kuviin 
tarpeetonta draamallista vaikutelmaa. 
Hän jättää katsojalle mahdollisuuden sekä 
symbolistiseen että psykologiseen tulkintaan, 
mutta kummankin tulkinnallisen reitin 
kulkeminen tuntuu väkinäiseltä.

Kauhaniemi uskaltaa luottaa 
perusasioihin. Hän luottaa siihen, että 
osaamme yhä katsoa maalausta itsessään 
kiinnostavana ja ilmaisuvoimaisena 
välineenä. Se on vahva oletus aikana, 
jolloin myös taide kärsii sisältöähkystä. 
Hänen maalauksensa kestävät tiukan 
muotopohjaisen tarkastelun. Ne ovat 
esteettisesti täyspainoisia ja moniulotteisia. 
Kauhaniemi ei silti asemoidu ohjelmalliseen 
modernismiin, eikä maalaa pelkkää pintaa. 
Hän käsittelee maalauksen ja valokuvan 
suhdetta asettuen häpeilemättä maalauksen 
puolelle. Hän hyödyntää sisällöllisesti 
maalauksen perusluonnetta. Hän pelkistää ja 
tiivistää interiöörin tavalla, joka valokuvassa 
näyttäisi käsitellyltä ja oudolta mutta joka 
maalauksessa toimii uskottavasti.

Kauhaniemi maalaa todellisuutta 
ilman, että jää todellisuuden vangiksi. 
Hän onnistuu nousemaan yleiselle tasolle 
niissäkin teoksissa, joissa tilan ja tilanteen 
pystyisi periaatteessa paikantamaan. Se luo 
maalauksiin toimivan jännitteen, joka pelaa 
hienosti yhteen visuaalisesti pelkistetyn 
pinnan kanssa.

Veikko Halmetoja, 
kuvataidekriitikko

ANU KAUHANIEMI PAINTS urban 
surroundings and the world of young adults 
in a way that puts the spectator in the 
position of an observer. The interiors look 
familiar, yet they remain anonymous. The 
milieu has been stripped of all recognizable 
elements and the result is a sort of a meta-
city. A territory of western, urban middle 
class. A half-public space that can be found 
in any city.

She has the capability of depicting 
natural light – its reflections and shadows 
– beautifully. Her brush strokes are vacant 
and elegant. The blacks and whites are both 
nuanced and expressive. 

Kauhaniemi sketches by taking 
photographs. The camera – a tool border 
lining  somewhere between painting 
and gazing – strips effectively all that is 
personal. The photographs document 
the moment and allow the photographed 
objects to be freed from time. One can 
sense the presence of the camera, while 
the essential difference between painting 
and photography is emphasized. The 
painting is always a summation, whereas 
the photograph is an evidence. The main 
tension in Kauhaniemi’s works comes from 
her way of painting, as if the camera had not 

yet been invented. The paintings, although 
simplified, are so believable that one can see 
them as representative images of the passing 
moment.

While Kauhaniemi’s paintings are 
undeniably figurative, characteristics 
of abstract art can be found in them. 
Kauhaniemi strongly breaks the illusion 
of perspective with her two-dimensional 
compositions. She simplifies the variations in 
value to dark and light surfaces, where depth 
is almost completely absent. Ultimately it 
is about portraying a three-dimensional 
space as a two-dimensional surface. The 
light reflects and the shadows fall, but the 
meaning is specifically compositional. There 
is no need for a story.

The strong play with light and shadow 
contains a symbolic level per se. When 
reduced to surfaces, the paintings bypass 
their figurative meaning and evolve to 
a basic dichotomy on which the whole 
composition is built. Kauhaniemi manages 
to master the strong contrasts without 
giving an unnecessarily dramatic impression. 
She leaves room for both a symbolic and a 
psychological interpretation, even though 
there is no apparent need for either one of 
them.

Kauhaniemi has the courage to trust 
in that which is essential. She is confident 
that we still have the capability of valuing 
painting in itself as an interesting and 
expressive medium. It is a strong assumption 
in a time when art is suffering from 
too many statements. Nevertheless her 
paintings manage to hold up to a strict 
formal examination. They are aesthetically 
both rich and complex. Yet Kauhaniemi 
cannot be labeled as a programmatic 
modernist. Her paintings are more than a 
mere surface. She explores the relationship 
between the photograph and the painting, 
and shamelessly takes side of the latter. In 
terms of content she makes use of the basic 
characteristics from painting. She simplifies 
and reduces the interiors in a way that would 
look superficial and strange in a photograph, 
but is believable in a painting.

Kauhaniemi portrays reality without being 
imprisoned by it. She manages to take her 
paintings to a general level, where both the 
situation and the location could practically be 
defined. It gives the paintings a tension that 
works well with the visually plain surface.

Veikko Halmetoja, 
Art critic



2013    Musiikkitalo Helsinki 19.6.2012 klo 12.35, öljy kankaalle, 150 x 230 cm
             Helsinki Music Centre 19.6.2012 00.35 pm, oil on canvas, 150 x 230 cm



2013    Musiikkitalo Helsinki 19.6.2012 klo 13.05  
 öljy kankaalle, 150 x 110 cm

             Helsinki Music Centre 19.6.2012 01.05 pm 
 oil on canvas, 150 x 110 cm

2012    Musiikkitalo Helsinki 4.6.2012 klo 15.42    
 öljy kankaalle, 150 x 110 cm

 Helsinki Music Centre 4.6.2012 03.42 pm    
 oil on canvas, 150 x 110 cm



2013    Musiikkitalo Helsinki  
 4.6.2012 klo 15.13   
 öljy kankaalle, 80 x 230 cm

 Helsinki Music Centre  
 4.6.2012 03.13 pm  
  oil on canvas, 80 x 230 cm



2012    sarjasta Musiikkitalo Helsinki 19.6.2012 klo 13.16    
 öljy kankaalle, 58 x 78 cm

 from the series Helsinki Music Centre 19.6.2012 01.16 pm  
  oil on canvas, 58 x 78 cm



2012    Musiikkitalo Helsinki 4.6.2012 klo 14.35    
 öljy kankaalle, 61 x 115 cm

 Helsinki Music Centre 4.6.2012 02.35 pm     
 oil on canvas, 61 x 115 cm



2012    sarjasta Café Talo Helsinki 15.10.2012 klo 11.47   
 öljy kankaalle, 75 x 100 cm

 from the series Café Talo Helsinki 15.10.2012 11.47 am  
  oil on canvas, 75 x 100 cm



2012    Café Sonntag Berliini 19.9.2011 klo 10.02    
 öljy kankaalle, 80 x 230 cm

 Café Sonntag Berlin 19.9.2011 10.02 am    
 oil on canvas, 80 x 230 cm

2012    Café Esplanad Helsinki 13.2.2012 klo 11.56   
 öljy kankaalle, 150 x 110 cm

 Café Esplanad Helsinki 13.2.2012 11.56 am    
 oil on canvas, 150 x 110 cm



EDUCATION
2000–2005  The Aalto University School of  
  Art and Design Master of Arts
  In addition to studies in 
  Finnish Academy of Fine   
  Arts (painting) and Helsinki  
  University of Technology  
  (architecture). 

SOLO EXHIBITIONS 
2013 Galerie Katariina, Helsinki
2012 Galerie Pleiku, Berlin
2009 00130Gallery, Helsinki
2009 Varikkogallery, Seinäjoki (Finland)
2008 Stoa, Cultural Center, Helsinki
2008 Ahjo, Art Center, Joensuu (Finland)
2007 Finnish Academy of Fine Arts gallery,  
 Helsinki
2007 Gallery Nunes, Helsinki
2005 Media Center Lume, Helsinki
2004 Cité internationale des Arts, 
 Paris

GROUP AND SELECTED  EXHIBITIONS
2011 Billnäs Young Artists’ - competition,  
 Billnäs (Finland)
2010 Exhibition of the Union of Finnish Art  
 Associations,
 Järvenpää Art Museum (Finland)
2009  Helsinki Artists’ Association’s   
 Biennial ‘09, Helsinki
2009 “Never to Retire“, 
 Vantaa Art Museum (Finland)
2008 Exhibition of the Union of Finnish Art  
 Associations,
 Mikkeli Art Museum (Finland)
2007 Gallery Artower, Athens 
2006 ”Masters of Arts” Media Center Lume,  
 Helsinki

WORKS IN COLLECTIONS
The State Art Collection (Finland)
Espoo City Art Collection (Finland)
Neste Oil  Company, Porvoo (Finland) 
StyroChem Company, Porvoo (Finland)

Broad way (Media company), 
Milan (Italy)
Private Collections

GRANTS 
2012 Espoo City Cultural Grant
2009 Young Artist Award, Fine Arts   
 Academy Foundation of Finland
2009  Niilo Helander Foundation

ARTIST-IN-RESIDENCY
2010 The Finnish artists’ house in Florence
2007 The Finnish Institute in Athens 
2004 Cité internationale des Arts, Paris 
2002 Villa Karo, the Finnish Cultural  
 Center, Grand-Popo (Benin)
2002 Ewolé 5, the West African Art   
 Workshop, Lomé (Togo)

MEMBERSHIPS
Finnish Painters Union
Helsinki Artists Association




