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UPEA16-katutaidefestivaali valtaa Suomen kaupunkeja massiivisilla muraaleilla – Tikkurila 

mukana pääyhteistyökumppanina  

 
Katutaide elävöittää ja kaunistaa kaupunkikuvaa ja luo hyvinvointia ympäristöönsä. UPEA16-
katutaidefestivaali tuo sen nyt kaikkien saataville. Syyskuussa 2016 Suomessa järjestetään 
ensimmäistä kertaa ainutlaatuinen katutaidefestivaali, johon kutsutaan arvostettuja ulkomaisia ja 
kotimaisia taitelijoita toteuttamaan suuren mittaluokan katutaideteoksia. 
 
Syyskuun 3.–18. välisenä aikana UPEA16-katutaidefestivaali valtaa Suomen kaupungeista 
Helsingin, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Kemin, Riihimäen, Turun ja Vaasan. Tikkurila on mukana 
edistämässä uudentyylistä taidesuuntausta Suomessa ja on yksi festivaalien 
pääyhteistyökumppaneista. Festivaalin järjestää Katutaideyhdistys Päävärit ry. 
 
Tikkurila lahjoittaa muraaleihin käytettävät maalit. Taideteoksissa käytetään Tikkurilan tuotteista 
Kivisil-julkisivumaalia ja Yki Sokkelimaalia. 
 
Teoksissa hyödynnetään erilaisia kaupunkitilojen pintoja. Festivaalit esittelevät seuraavien taiteilijoiden taidonnäytteitä:  
 
Helsinki: Graffitisthlm 

Ruotsalaisen katutaidekaksikon Graffitisthlmin muodostaa Calle ”Klive” ja Lasse ”Kaos”. Heillä on molemmilla 
vuosikymmenten historia graffitin parissa ja he ovat jo ehtineet kiertää katutaiteen merkeissä pitkin Eurooppaa. 
Graffitisthlmin taide yhdistelee sarjakuvamaisia ja leikkisiä piirteitä perinteiseen värikylläiseen graffitityyliin.  
 
Helsinki: Guido Van Helten  

Australialainen katutaiteilija Guido van Helten tunnetaan erittäin omintakeisesta tyylistään realististen, jättimäisten 
muotokuvien maalaajana. Taiteilija keskittyy koko julkisivun kattavissa teoksissaan usein ihmiskasvojen tarkkaan 
tulkintaan. Teokset kuvaavat muun muassa historiallisia ihmiskohtaloita moninaisista taustoista ja koskettavine ilmeineen 
ne luovat vahvaa kontrastia sekä totutulle katutaiteelle että kaupungin monotoniselle mainoskuvastolle. Van Heltenin 
muraaliteoksia löytyy muun muassa Australiasta, Euroopasta, Yhdysvalloista ja Grönlannista.  
 
Helsinki: Tellas 

Italialaisen Tellasin teokset pohjautuvat luonnonläheisissä miljöissä hänen näkemykseensä vallitsevasta maisemasta ja 
värimaailmasta. Tellas on tehnyt paljon yhteistyötä kansainvälisten tapahtumien ja nykytaiteilijoiden kanssa sekä 
osallistunut lukuisiin kansainvälisiin nykytaidetaideprojekteihin. 
 
Hyvinkää ja Hämeenlinna: Kim Somervuori ja Teemu Mäenpää    

Kuvataiteilijakaksikko Kim Somervuori ja Teemu Mäenpää saapuvat Hyvinkäälle ja Hämeenlinnaan osana UPEA16-
katutaidefestivaalia. Espoolainen taiteilija Somervuori on kerännyt yksityis- ja ryhmänäyttelyitä ansioluetteloonsa. Hän 
toteuttaa teoksiaan seinämaalauksina, kollaaseina, kolmiulotteisina objekteina, installaatioina ja kanvaaseina. Teoksissa 
on läsnä katutaiteen maailman sekoittuminen perinteisempään korkeataiteeseen. Tampereelta kotoisin olevan Mäenpää 
on ammattitaiteilija, jolla on juuret graffititaiteessa. Kymmenissä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä esittäytynyt Mäenpää on 
kerännyt näyttelymeriittiä myös ulkomailla ja hänen töitään löytyy sekä yksityisistä että yhdistysomisteisista kokoelmista. 
 
Kemi: WD 

Balilta kotoisin, nykyään Kreikassa vaikuttava WD aka Wild Drawing aloitti katutaiteen parissa vuonna 2000. WD:n 
muraalit ovat useimmiten itse rakennusta ja sen muotoja hyödyntäviä sekä niihin sulautuvia mielikuvituksellisia 
kokonaisuuksia. Sarjakuvista ja graafisista novelleista vaikutteita ammentaneen WD:n fotorealistinen tyyli on 
tunnistettavan omaleimainen. WD:n taideteoksia löytyy Aasiassa, Euroopassa ja Amerikassa.  
 
Riihimäki: Ola Kalnins 

Ola Kalnins on pitkän linjan graffititaiteilija. Tällä hetkellä taiteilijan valtavat kanvasmaalaukset kiertävät menestyvissä 
näyttelyissä eri puolilla maailmaa. Koko seinän kattavia muraaleiteoksia Kalnins on toteuttanut muun muassa Malmössa, 
Kööpenhaminassa, Lontoossa ja New Yorkissa. Kalninsin tyyli tunnetaan syvästä murretusta värikylläisyydestä ja 
puhtaista graafisista linjoista.  
 
Turku: Arsek ja Erase 

Bulgariasta Suomeen saapuu vieraileviksi taiteilijoiksi muun muassa lukuisista yhteisistä muraaleista ja tilateoksista 
tunnettu parivaljakko Arsek ja Erase. He ovat viihtyneet katutaiteen parissa tiiviisti siitä lähtien kun taidesuuntaus oli 
vasta rantautumassa ja kasvattamassa suosiota heidän kotimaassaan Bulgariassa. Arsek ja Erase ovat kysyttyjä 
taiteilijoita ja he kiertävät tapahtumia rivakkaan tahtiin ympäri Eurooppaa.  
 
Vaasa: Andrew Hem  
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Yhdysvaltalainen Andrew Hem on maailmankuulu kuvataiteilija, jonka tyyli sekoittelee graffitin inspiroimaa urbaania 
kuvamaailmaa unenomaiseen, poeettiseen fantasiaan. Töissä tyypillisiä ovat yksityiskohtaiset, pysäytetyt hahmot sekä 
taiteilijan kambodžalaisista juurista ammentavat maisemat. 
 
www.tikkurila.fi  

www.katutaide.com/upea  

 

Lisätietoja: 

 

Tikkurila Oyj 

Päivi Kivilä, yritysvastuupäällikkö  

Puh. 040 533 4922, paivi.kivila@tikkurila.com    

 

 
Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka 

toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan 

käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862. 
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