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Flow’n taideohjelmassa vuorovaikutusta ja yleisöä aktivoivia  
teoksia 
 
Flow Festivalin tämän vuoden taideohjelma kutsuu kävijän sukeltamaan taiteeseen ja 
olemaan osa sitä. Viime vuonna alkanut yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa jatkuu 
tuoden monipuolisen joukon teoksia alueelle. Lisäksi festivaalilla nähdään esimerkiksi 
vuoden 2017 nuoren kuvataiteilijan, Tiina Pyykkisen installaatio. 
 
Toista vuotta Flow Festivalin kanssa yhteistyötä tekevä Aalto-yliopisto tuo jälleen 
festivaalialueelle opiskelijoidensa taidonnäytteitä. Suvilahteen rakentuu Aallon 
arkkitehtuuriohjelman ylpeys, valtava puinen Aika-lava, joka täyttyy Flow-viikonlopun 
aikana taiteesta ja ohjelmasta. Rakennelman rungon muodostavat viisikymmentä 
viilupuukehää, joiden sata jalkaa symboloivat Suomen itsenäisyyden aikaa. Aika-lavan 
sisään luodaan hypersensorinen kokemus, jossa kävijät voivat rentoutua ja latautua tai 
vaikkapa tavata robottilemmikkejä ja pelata videopelejä värivalojen loisteessa. Lisäksi 
Aalto-yliopiston opiskelijat luovat festivaalille muiden muassa 100-metrisen 
seinämaalauksen ja videotaidetta, jota nähdään ympäri aluetta. 
 
Vuoden 2017 nuoreksi kuvataiteilijaksi valitun Tiina Pyykkisen Flow’lle toteuttama 
tilausteos luo niin ikään vuorovaikutuksellisen kokonaisuuden. 
Maalausinstallaatio Transmission on huonetilan kaltainen teos, joka tutkii piilottamisen, 
jatkuvuuden ja jakamisen aiheita. Teoksen peilimäisen, heijastavan pinnan kautta 
ympäristö, teos ja katsoja sulautuvat yhteen. 
 
Flow’ssa nähdään runsaasti ajankohtaista video- ja valotaidetta. Sami 
Sänpäkkilän ja Anna-Mari Nousiaisen videoinstallaatio Ihmisen ikuinen uni koostuu 
viidestätoista videoteoksesta, jotka kuvaavat arkipäivän taikaa ja urbaanin ympäristön 
sydäntä ja sielua. Lisäksi video- sekä valotaidetta koetaan kokeellisen musiikin The Other 
Sound -ohjelman yhteydessä. Valotaidekollektiivi ja tuotantotalo Sun Effectsin 
kuratoimassa The Other Light -teoskokonaisuudessa nähdään muiden muassa 
japanilaisen STONE63:n abstrakteja UV-maalauksia, Aleksander 
Salvesenin minimalistinen väritutkielma In Relation To Colour sekä Ville 
Mäkelän poliittinen ja viihdyttävä projisointiteos Vladimir. 
 
Yhdysvaltalaisen sarjakuva- ja graffititaiteilija Mark Bodēn teoksia nähdään Flow 
Festivalin aikana Make Your Mark Galleryssa, minkä lisäksi taiteilija tulee paikan päälle 
toteuttamaan tilausteoksen. Bodē tuo myös isänsä, legendaarisen 
sarjakuvataiteilija Vaughn Bodēn alkuperäisiä töitä mukanaan Flow’hun. 



 

 
Tänä vuonna Flow’ssa on mahdollista nähdä jo ennakkoon kiinnostavia alkusyksyn 
uutuuselokuvia, kun festivaali aloittaa yhteistyön Finnkinon kanssa. Finnkino Pop-up 
Cineman ohjelmistossa nähdään muun muassa Selma Vilhusen lokakuussa ensi-iltansa 
saava Hölmö nuori sydän. Teatterissa esitetään myös Aalto-yliopiston opiskelijoiden töitä. 
 
Flow Festival järjestetään 10.–12. elokuuta Helsingin Suvilahdessa. 
 
Flow Festivalille varmistuneita esiintyjiä ovat mm. Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Ms. 
Lauryn Hill, Patti Smith, Lykke Li, Fleet Foxes, Alma, Charlotte Gainsbourg, Bonobo, 
Grizzly Bear, St. Vincentja monia muita.  
 
Flow Festivalin vuoden 2018 varmistuneet kumppanit ovat pääyhteistyökumppani Lapin 
Kulta, kumppanit Aalto Yliopisto, Bright Finland, Oatly, OP, Paulig, Plan B, SEAT, Stopteltat 
ja Sun Effects, sekä mediakumppanit Basso, Clear Channel, Helsingin Sanomat ja Resident 
Advisor. 
 
www.flowfestival.com 
www.facebook.com/FlowFestival 
www.twitter.com/FlowFestival 
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki 
 
Liput: 
Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800 
Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616 
3 päivää: 215€ 
2 päivää: 159€ 
1 päivä: 99€ 
Lippuhinnat sisältävät palvelumaksun. 
 
Gold Area -liput: 
Kolmen päivän Gold area -lippu 345€. 
Yhden päivän Gold Area -lippu 175€ 
Lippuhinnat sisältävät palvelumaksun. 
 
Ticketmasterista lipun ostava voi halutessaan lisätä festivaalilipun hintaan Puhdas Itämeri 
-lahjoituksen 2-10€. 
 
Matkapaketit: 
Festicket 
Festlane 
 
Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media 
 
Lisätiedot: 
Flow Festival, Tiedottaja Susanna Hulkkonen / susanna@flowfestival.com / +358 50 911 
6570 
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