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VILLE on samanaikaisesti paikkoja sekä henkilöitä. Näyttely koostuu kankaalle ja 
paperille tehdyistä maalauksista sekä lasisista lummepalloista.

On helteinen päivä ja rakennus hädin tuskin kestää. Varjoja tulee pensaista ja 
kukkaruukuista.

Tässä paikassa henkilö herää aamulla toistamiinsa sanoihin ja on herättänyt itsensä 
epämukavasta unesta tarkoituksella.

Paikassa on vuoria ja vaalenpunainen taivas auringon laskiessa. Rannalla on hylätty 
talo, kasvusto on palmuja ja pieniä pensaita. Meri on kumma.

Kaupungin puutarhat täyttyvät öisin tummasta, joka valuu taloihin sisälle ovista, 
seinän ja lattian taitekohdista sekä katon rajasta: dark garden.

Erään rakennuksen keskiössä on pyöreä huone, josta pääsee kulkemaan jokaiseen 
ilmansuuntaan.

Toinen huone on tyhjennetty ja lattialle on ainoastaan levitetty hanhien, fasaanien ja 
joutsenien kuvista kirjottu gobeliini – tämä kaikki huoneiston esittelyä varten.

Puistossa on sipulinmuotoinen puu. Yölennolla näkee häivähdyksen jäätyneestä 
maisemasta. Valot pitää olla kiinni. 

On öinen huone – on tuulessa huojuvat puut sekä rantatalo – on lampi keskellä 
aukeaa. 

Henkilöt elävät kuvissa ja kuvia on talon jokaisessa huoneessa.

_____

Karoliina Hellberg (s. 1987, Porvoo) on Helsingissä asuva taiteilija ja kuvataiteen maisteri, 
joka työskentelee pääasiallisesti maalauksen ja piirroksen parissa, esittäen teoksia myös 
installaatiomuodossa. Hän myös kirjoittaa maalauksesta ja kuvien tekemisestä. Hellbergin 
lopputyö Kuvataideakatemiasta käsitteli esteettisiä haamuja, jotka voivat saada hahmonsa 
henkilössä, äänessä, kuvissa tai paikoissa. Tällainen aave voi olla salaisuus, jonka tuntee 
jonkun toisen ja itsensä välissä, muisto joka määrittää nykyisyyttä tai merkitys, jonka tuntee 



esineessä.

Hellberg osallistui Kuvataideakatemian lopputyönäyttelyyn 2014. Samana vuonna hänelle 
myönnettiin vuonna 2014 Helsingin Kivipainon, Kuvataideakatemian Ystävät ry:n stipendit. 
Viimeisen kolmen vuoden aikana hän on Helsingin lisäksi asunut ja työskennellyt Pariisissa 
sekä Lontoossa; Pariisissa syksyn 2014 Cité Internationale des Arts -residenssissä ja 
Lontoossa opiskelijavaihdossa Slade School of Fine Artsissa vuonna 2013. Hellbergin 
teoksia on mm. Päivi ja Paavo Lipposen rahaston kokoelmassa, joka on deponoitu 
Nykytaiteen museo Kiasmalle sekä yksityiskokoelmissa Suomessa, Englannissa ja Belgiassa. 
Hellbergin töitä on nähty aiemmin yksityisnäyttelyissä Porvoon Taidetehtaan 
Kulmagalleriassa, Gallery Kapinassa ja Napa Galleriassa. Vuonna 2015 hänelle myönnetiin 
Suomen Kulttuurirahaston puolivuotinen apuraha taiteelliseen työskentelyyn. 


