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ONNELLISTEN IHMISTEN KAUPUNKI
Pyörät ja ihmiset. Niitä on paljon. Mari Ahokoivu muutti Kööpenhaminaan pari viikkoa ennen kun uutisissa
kerrottiin taas tutkimuksesta joka listasi tanskalaiset maailman onnellisimmaksi ihmisiksi. Tanskalainen
Søren Mosdal on aina kuullut samankaltaisia uutisia, mutta pitävätköhän ne kuitenkaan täysin paikkaansa?
Voiko onnellisuutta edes mitata? Suomalais-tanskalainen näyttely kurkistaa onnellisten ihmisten
pääkaupinkiin, Kööpenhaminan. Esillä originaalipiirroksia molemmilta taiteilijoilta.
Näyttelyä on tukenut suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto.
Mari Ahokoivu on oululaislähtöinen sarjakuvataiteilija joka tällä hetkellä asustelee Kööpenhaminassa.
Ahokoivu on opiskellut sarjakuvaa Limingassa ja Ranskassa ja häneltä julkaistu mm. sarjakuva-albumit
sarjakuvatekijän opas (BTJ kustannus) ja Löydä minut tästä kaupungista (Asema) sekä useita pienlehtiä.
Sarjakuvien ohella Ahokoivu piirtää kuvituksia sekä opettaa sarjakuvaa. Hän on työskennellyt myös useissa
kulttuuriprojekteissa tuottajana.http://ahokoivu.sarjakuvablogit.com
Søren Glosimodt Mosdal on toiminut viimeiset 10 vuotta ammattimaisena sarjakuvataiteilijana useille kotija ulkomaisille kustantajille. Hän luo myös kuvituksia moniin tanskalaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin.
Mosdalin viimeisimpiä julkaisuja ovat Lost Highway sekä Jacob Ørstedin kanssa yhteistyössä tehty Noize
World #2, joka on jatkoa vuonna 2007 julkaistulle teokselle Cph Rock World #1. http://www.sm.anport.dk
DE GLADE MENNESKERS BY
Cykler og mennesker. Der er masser af begge dele i København. Mari Ahokoivu flyttede til København blot et
par uger før vi hørte endnu en nyhed i medierne, der fortalte os, hvordan danskerne er verdens lykkeligste
folk. Danske Søren Mosdal har altid hørt lignende nyheder, men kan det virkelig være sandt? Og kan man
overhovedet måle lykke? Den finsk-danske Udstilling giver et kig ind i hovedstaden med de glade
mennesker, København, set gennem øjnene på en finne og en dansker. Udstilling viser originale tegninger
fra begge kunstnere.

Udstillingen er støttet af den finsk-danske kultur fond.
Mari Ahokoivu er oprindeligt fra nord Finland, Oulu, men bor nu i København. Hun har studeret tegneserier
på Liminka kunstskole og EESI, Angoulême. Hendes publikationer omfatter bøgerne Sarjakuvantekijän Opas
(BTJ kustannus 2007) og Löydä minut tästä kaupungista (Asema 2009). Ahokoivus tegneserier er blevet
offentliggjort i mange antologier og tidsskrifter, herunder den svenske C'est Bon Anthology og finske Kuti.
Ahokoivu underviser også i tegneserier og arbejder på forskellige projekter med det finske Tegneserie
Selskab. http://ahokoivu.sarjakuvablogit.com
Søren Glosimodt Mosdal har arbejdet de sidste 10 år som professionel serieskaber og illustrator for mange
forskellige danske og udenlandske aviser og forlag. Mosdals seneste publikationer er Lost Highway
(Fahrenheit, Edition Moderne, Optimal) og Noize World Nr. 2, i samarbejde med Jacob Ørsted, som er
fortsæætelsen på Cph Rock World Nr. 1 fra 2007. Præsentationen foregår på dansk og engelsk.
http://www.sm.anport.dk

Galleria Ruutu on helmikuussa 2012 avattu ikkunagalleria, johon kutsutaan sarjakuvataiteilijoita, keräilijöitä tai
sarjakuva- ja taidekollektiiveja pitämään näyttelyjä. Galleria tarjoaa monipuolisia näyttelyitä ympäri vuorokauden.
Sarjakuvanäyttelyt vaihtuvat kuukausittain ja näyttelyillä pyritään esittelemään sarjakuvakerronnan erimuotoja.
Gallerian tarjonnasta vastaa sarjakuvataiteen läänintaiteilija Solja Järvenpää. Galleria Ruutu sijaitsee Arabian
rannassa Sarjakuvakeskuksen tiloissa.
Galleria Ruutu (Galleri Rude) er et nyt vinduesgalleri, der åbnede i februar 2012. Galleriet inviterer tegneserietegnere,
samlere og og tegneserie og kunstner kollektiver til at udstille. Galleriet tilbyder en eklektisk række af udstillinger, året
rundt. Udstillingerne skifter hver måned, og målet med dem er at præsentere forskellige måder at fortælle historier i
tegneserieform. Galleriet varetages af den officielle regions kunstner Solja Järvenpää. Galleria Ruutu ligger i
Arabianranta, i tegneserie centret.
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