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Distance Making & Reducing 

 
Marianne Csaky (Hungary), Roxana Manouchehri (Iran/Ireland), Aurinna 
Marstio (Finland/UK), Gigi Scaria (India), Kiwoun Shin (Korea/UK), Heikki 

Takala (Finland) and Tiina Vehkaperä (Finland). 
 

Curator Mary Song 
 

Galleria 3H+K, Maaherrankatu 32, Pori, 2nd – 24th April 2011 
Opening 1st April at 6-8 pm.  

At the opening a cooking performance by Mary Song.  
Artists Marianne Csaky and Roxana Manouchehri will be attending the opening. 
 
 
This spring Raumars presents resident curator Mary Song’s exhibition ‘Distance Making & 
Reducing’ by 7 multinational artists. This exhibition was proposed by Mary Song when she 
applied for her curator residency at Raumars. Since then, she developed her theme through 
her research on different culture, different material, different ideologies, as well as physical 
distance human being creates. While she stays in Finland, she also contacted with local artists 
who are participating in the exhibition as well under the theme of Distance Making & Reducing.  
 
In this exhibition, there will be several video works by Csaky, Scaria, and Shin, those who 
went through National Studios of Changdong in Korea as well as Manouchehri who focuses on 
the gap between Persian tradition and modern life we live in. Csaky’s video “Delete” shows the 
way of deleting memories, and Shin’s series of grinding shows the process of this deleting or 
disappearing. Shin also participates Design Museum’s exhibition “Korean design” in Helsinki. 
 
Many of Scaria’s videos also show the contrast, especially social and architectural structures in 
his videos. Vehkaperä’s installation physically proves this contrast between two different 
distances when you try to look at yourself through her work. Takala’s sound project gives you 
this two different distances into more meditative and surreal level of ordinary life and its sound 
he creates or records. Marstio's dress pattern paper work shows the different aesthetics of 
using the same material in a sculptural way. A lot of her works are also related to nostalgia, 
which is a huge distance about our time, the past, when we have lived already. 
 
The distance human being makes is amazing. Not just about physical distance, but mental 
distance as well as emotional distance. This distance sometimes creates such a huge 
misunderstanding of what the other side is or has. In many cases, artists are trying to reduce 
this distance through their artwork, however, you sometimes have to create your own distance 
to look things better especially for a proper perspective towards a certain thing.  
 
Associated with the exhibition artist lectures: Rauma city library 6.4., 13.4. and 20.4. & 
Kiwoun Shin video work “Reality Test” at STX Finland Ltd, Rauma shipyard canteen in April. 
 
Exhibition is supported by Arts Council Korea and STX Finland Oy, Rauma 
shipyard. Thanks to Tekniset Mäntynen and Pori Art Museum. 
 
 
Raumars supporters: The Central Arts Council of Finland, Rauma city, Rauma Art Mseum, Finnish Cultural Foundation 
Satakunta Regional Fund, Satakunta Art Council, Lönnström Art Museum and Vakkasuomi Youth Foundation.  
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Distance Making & Reducing 
 

Marianne Csaky (Unkari), Roxana Manouchehri (Iran/Irlanti), Aurinna Marstio 
(Suomi/UK), Gigi Scaria (Intia), Kiwoun Shin (Korea/UK), Heikki Takala 

(Suomi) ja Tiina Vehkaperä (Suomi). 

Kuraattorina Mary Song 
 

Galleria 3H+K, Maaherrankatu 32, Pori, 2.4. – 24.4.2011 
Avajaiset 1.4. klo 18 – 20. 

Avajaisissa Mary Songin yhteisöllinen kokkaustapahtuma. Paikalla myös 
Marianne Csaky ja Roxana Manouchehri  

 
 
Raumars ry:n residenssissä vierailee kevään ajan korealainen kuraattori Mary Song. Hän on 
koonnut 7 kansainvälisen taiteilijan näyttelyn, joka on esillä Galleria 3H+K:ssa huhtikuussa. 
Song on kehittänyt välimatkoihin liittyvää teemaa Distance Making & Reducing siitä asti kun 
hän tuli valituksi taiteilijavierasresidenssiin vuosi sitten. Teeman puitteissa Song on tutkinut 
niin erilaisia kulttuureja, materiaaleja, ideologioita kuin myös ihmisen luomia fyysisiä 
välimatkoja. 
 
Näyttelyssä on videoteoksia Marianne Csakylta, Gigi Scarilta ja Kiwoun Shiniltä, jotka ovat 
työskennelleet Changdongin studioilla ja taiteilijavierasresidenssissä Koreassa kuten myös 
Roxana Manouchehri, joka kohdistaa huomionsa persialaisen tradition ja modernin elämän 
välisiin eroihin. Csakyn video ”Delete” näyttää kuinka muistot voidaan pyyhkiä pois tai 
korvata, ja Shinin jauhamisprosessia kuvaava sarja esittää tuhoutumista tai katoamista. 
Kiwoun Shin on osallisena myös Designmuseon kevään ”Korean design” –näyttelyssä. 
 
Monet Gigi Scarian videoista esittävät erityisesti sosiaalisten ja arkkitehtonisten struktuurien 
välisiä kontrasteja. Tiina Vehkaperän installaatio osoittaa kontrastin kahden eri välimatkan 
kautta, kun yrität katsoa itseäsi hänen teoksensa kautta, ja Heikki Takalan luomat tai 
nauhoittamat tavalliset elämän äänet saattavat erilaiset välimatkat meditatiivisemmalle ja 
epätodellisemmalle tasolle. Materiaalivalinnan nostalgisuuden kautta taas syntyy välimatka 
nykyisyyteen Aurinna Marstion kaavapaperiveistoksessa. 
 
Ihminen kykenee tuottamaan hämmästyttäviä välimatkoja. Ei pelkästään fyysisiä vaan myös 
psyykkisiä ja tunnepohjaisia. Tunteisiin liittyvät välimatkat luovat joskus suuriakin ihmisten 
välisiä väärinymmärryksiä siitä mitä toinen osapuoli on tai mitä toisella on. Useissa 
tapauksissa taiteilijat yrittävät taiteellaan kaventaa tätä välimatkaa. Kuitenkin ihminen joutuu 
joskus myös itse luomaan oman välimatkansa nähdäkseen asiat selkeämmin, erityisesti oikean 
perspektiivin löytämiseksi. 
 
Näyttelyyn liittyy taiteilijavieraiden luennot Raumalla 6.4., 13.4. ja 20.4., sekä huhtikuussa 
STX Finland Oy/Rauman telakan ruokalassa esitettävä Kiwoun Shihin video ”Todellisuustesti”. 
 
 
Näyttelyä ja sen yhteydessä julkaistavaa katalogia tukevat Korean taidetoimikunta 
ja STX Finland Oy/ Rauman telakka. Kiitos: Tekniset Mäntynen ja Porin taidemuseo. 
 
Raumars ry:n toimintaa tukevat: Taiteen keskustoimikunta, Rauman kaupunki, Rauman taidemuseo, Satakunnan 
kulttuurirahasto, Satakunnan taidetoimikunta, Lönnströmin taidemuseo ja Vakkasuomen Nuorisosäätiö. 
 
Lisätietoja: Raumars-tuottaja Hannele Kolsio puh 0503317465 tai raumars@raumars.org. 
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