
CV	  
	  
Kaisa	  Salmi	  
	  
(syntynyt	  1968	  Hki)	  
	  
http://www.kaisasalmi.net/	  
http://www.environmentalart.net	  
	  
TAIDEOPINNOT	  
	  
Tohtorikoulutus	  taiteen	  laitos	  Aalto	  -‐yliopisto	  alkaen	  2012	  
Taiteen	  maisteri,	  	  Environmental	  Art	  ohjelma,	  Aalto	  -‐yliopisto	  2011	  
Kuvanveiston	  opintoja	  Escola	  Massana,	  Barcelona	  2010	  
Teatteritaiteen	  maisteri,	  	  valosuunnittelun	  ohjelma,	  Teatterikorkeakoulu	  2006	  
Lauluopinnot	  opettaja	  prof	  Sona	  Ardonz	  Roma	  Italia	  1995	  
	  
TEOKSIA	  MUSEOIDEN	  ARKISTOISSA	  
	  
Kiasma	  nykytaiteen	  museo	  ”Unikuvia	  kaupunkitilassa	  ja	  kerjäysperformanssi”	  dokumentointi	  
ja	  kuvat	  2012	  
Ateneumin	  taidemuseo	  ”Gerberalabyrintti”	  dokumentointi	  ja	  kuvat	  2009	  
Turun	  nykytaiteen	  museo	  teoksien	  ”Gerberauni”	  2008	  ja	  ”Gerberalabyrintti”	  2011	  
dokumentoinnit	  ja	  kuvat	  
	  
PALKINTO	  JA	  NIMITYS:	  
	  
Suomen	  instituutin	  Vuoden	  2011	  suomalainen	  taiteilija	  Virossa	  
1.palkinto	  ympäristötaidekilpailussa	  Shaft	  -‐ratakuilu	  Helsingissä	  2010	  
http://wdc2012helsinki.fi/en/news/environmental-art-livens-helsinki-sites 
	  
TULEVIA	  TÖITÄ:	  
	  
2012-‐2013	  kuvataiteilijana	  KOLMIO	  pilotti	  projektissa	  	  
2012	  ISMB	  nykytanssiteoksen	  visualisointi	  kor.	  Hanna	  Brotherus	  
2012	  Yhteisnäyttely	  Kaapelitehdas,	  Helsinki	  
2012	  Kuraattori	  Lux	  Helsinki	  Lantern	  park	  
2013	  Uusi	  Oulu	  yhteisöllinen	  valoteos	  Oulu	  	  
2013	  Oulun	  taidemuseo	  yhteisöllinen	  projekti	  	  
2013	  Monumentaalinen	  installaatio	  ”Fellmannin	  pelto”	  taiteellinen	  työ	  väitöskirjaan	  
2014	  Ryhmänäyttely	  Tampereen	  nykytaiteen	  museo	  
2014	  Moskovan	  iso	  ympäristötaideteos	  	  
	  
NYKYTAIDETTA	  JULKISESSA	  TILASSA	  JA	  GALLERIOISSA:	  
	  
2012	  TORI-‐näyttely	  Lahdessa	  kolme	  performanssia	  yhdessä	  Tero	  Annanollin	  ja	  Ulla	  
Remeksen	  kanssa	  Hämeen	  taidetoimikunta,	  Ornamo	  ja	  WDC	  
2012	  Kesänäyttely	  ArsBoretum12	  	  Westers,	  Kemiö	  



2012	  Unikuvia	  kaupunkitilassa	  sekä	  kerjäläisperformanssi	  Helsinki,	  Ihana	  Helsinki	  
kaupunkifestivaalin	  tilausteos	  
2011	  Yksityisnäyttely	  	  Galleria	  Kandela	  Helsinki	  
2011	  Yksityisnäyttely	  Rotermannin	  aukio	  Tallinna	  Viro	  
2011	  Yksityisnäyttely	  Kulttuurikattila,	  Tallinna	  Viro	  
2011	  Yksityisnäyttely	  Gerberalabyrintti	  Turun	  tuomiokirkon	  edessä	  	  
2011	  Kesänäyttely	  Arsboretum11	  Westers	  ,	  Kemiö	  
2011	  Yksityisnäyttely	  Tallinnan	  aukio	  ,	  Itä-‐Helsinki	  
2011	  Yksityisnäyttely	  STOA	  galleria	  
2011	  Yksityisnäyttely	  Piknikutopia,	  Helsingin	  keskusta,	  Etelä-‐	  ja	  Pohjois-‐Esplanadien	  välissä	  
oleva	  nimetön	  katu	  ,	  joka	  jatkuu	  Mikonkatuna	  pohjoiseen	  
2011	  Yksityisnäyttely	  Piknikutopia	  Tallinnan	  Rautatieasema	  
2010	  Yksityisnäyttely	  ”Päiväunet	  kaupunkitilassa	  jousitriolla”	  Juhlaviikkojen	  tilausohjelma	  
Vanhan	  kirkon	  puistossa,	  Rautatientorilla	  sekä	  Mannerheimintiellä	  
2010	  Yhteisnäyttely	  PAIN	  Keravan	  taidemuseo	  
2010	  Yksityisnäyttely	  Muovivyöry	  Kampin	  narinkkatorilla	  Iso	  jätevuori	  kauppakeskuksen	  
edessä,	  tilausteos	  Helsinki-‐viikolle,	  Helsinki	  
2010	  Yksityisnäyttely	  Vereslihalla	  Galleria	  Kandela,	  Ruoholahti,	  Helsinki	  	  
2010	  Yhteisnäyttely	  Neukölln	  Art	  Festival	  ,	  Berliini,	  Saksa	  
2010	  Yhteisnäyttely	  AHNE	  Festivaali	  Helsinki	  
2009	  Yksityisnäyttely	  Gerberalabyrintti	  Helsingin	  rautatientorilla	  
2008	  Yksityisnäyttely	  Gerberauni	  Turun	  Tuomiokirkon	  edessä	  
2008	  Yhteisnäyttely	  Moving	  face,	  projisointi	  talon	  pintaan,	  Kasarmintori	  Helsingin	  
Juhlaviikkojen	  tilausteos	  
2008	  Yhteisnäyttely	  Burning	  man	  Kaisaniemi,	  Helsinki,	  Valon	  voima-‐festivaali	  
2008-‐2007	  Yksityisnäyttely	  Soiva	  kasvihuone	  Lasipalatsin	  sisäpiha	  sekä	  Itä-‐Helsinki,	  Helsinki	  
2007	  Yksityisnäyttely	  Gerberameri	  Eduskuntatalon	  edessä	  ja	  portailla	  
2006-‐2007	  Yksityisnäyttely	  soiva	  kasvihuone	  Lasipalatsin	  sisäpiha	  
2003	  Yhteisnäyttely	  ”Anna	  palaa”	  performanssi,	  Sinebrychoffin	  puisto	  Valon	  Voima-‐
festivaalin	  tilausteos	  
2004	  Valomaalauksia	  Maunulan	  kirkon	  salissa	  
2004	  Sinebrychoffin	  tornin	  valaisu,	  Valon	  Voimat-‐festivaalin	  tilausteos	  
2001	  Ryhmänäyttely	  Installaatio	  Jyväskylän	  käsityöläismuseossa	  
2000	  Yksityisnäyttely	  Soiva	  kasvihuone	  Töölönlahti	  Helsinki	  
2000	  Yksityisnäyttely,	  Hallgrimskirkjanin	  ulkopintaan	  projisoidut	  isot	  kuvat	  Reykjavik,	  Islanti	  
1999	  Performanssi	  Palava	  jää,	  Sanomatalon	  tori	  Helsinki	  
1999	  Yhteisnäyttely	  Prahan	  PQ99	  teatterifestivaalilla	  installaatio	  
1999	  Yksityisnäyttely	  valoveistokset	  Espoon	  kulttuuritalon	  galleria	  
1999	  	  Yhteisnäyttely	  valoveistoksia	  Makasiineilla,	  Valon	  voimat	  -‐festivaali	  
1995	  Yksityisnäyttely	  Tampereen	  kirjastossa,	  naiskulttuuripäivien	  tilausteos	  
1995	  Yhteisnäyttely	  Valaistu	  puutarha	  Tampereen	  arboretum	  Tampere	  	  
	  
LAVASTUS	  JA	  VALOSUUNNITTELU	  OOPPERAAN,	  NYKYTANSSIIN,	  BALETTIIN	  JA	  MUSIIKKIIN	  
	  
2012	  Manuscript	  -‐nykytanssiteoksen	  lavastus	  ja	  valosuunnittelu	  koreografi	  Carl	  Knif,	  Kuopio	  
tanssii	  ja	  soi	  -‐	  festivaali,	  Kuopio	  
2012	  La	  nozze	  de	  Figaro,	  ohj.	  Piotrek	  Scholodansky,	  Sibeliusakatemia,	  Musiikkitalo,	  Helsinki	  
2011	  Mahti	  tanssiteatteri	  Tsuumi	  Oslo,	  Norja	  
2011	  Ludwighafenin	  nykytanssikilpailu	  kor	  Carl	  Knif,	  Saksa	  



2011	  The	  turn	  of	  the	  screw,	  Sibeliusakatemia,	  Helsinki	  
2010,	  2012	  MAHTI	  tanssiteatteri	  Tsuumi	  Aleksanterin	  teatteri	  Helsinki	  	  
2010	  Aune	  Kallisen	  yhteiskunnallisia	  muistioita	  Kiasma	  teatteri	  
2010	  Mandorla	  nykytanssiteos	  kor.	  Carl	  Knif	  Dansets	  Hus	  Tukholma,	  Ruotsi	  
2009	  Mandorla	  nykytanssiteos	  kor.	  Carl	  Knif	  STOA,	  LUME,	  NUKU,	  Helsinki	  ja	  Oulu	  
2009	  Flash	  Flash	  Andy	  Warhol-‐ooppera	  Al,minsali,	  Kansallisooppera	  
2008	  Lähiosoite	  kor	  Hanna	  Brotherus	  Zodiak	  
2008	  Messiaen	  Tuomiokirkon	  krypta,	  Helsinki	  	  
2007	  Hki-‐Berlin-‐Paris	  Jorma	  Uotisen	  lauluilta	  
2006	  Sotilaan	  tarina	  baletti	  kor	  Rachid	  Tika,	  Tartto	  Viro	  
2005	  Rasputin	  Einojuhani	  Rautavaara,	  Pietari,	  Venäjä	  
2005	  Pessoa,	  kor.	  Jorma	  Uotinen	  Oulun	  kaupungin	  teatteri	  
2004	  Messiaen	  Maunulan	  kirkko	  
2004	  Norsunluutorni,	  kor	  Petri	  Kekoni	  Raatikko,	  Alminsali	  Kansallisooppera,	  Helsinki	  
2004	  Pessoa,	  kor.	  Jorma	  Uotinen	  Tartto,	  Viro	  
2004	  Yksi	  päivä	  ja	  yksi	  yö	  kor.	  Alpo	  Aaltokoski,	  Caracas,	  Venezuela	  
2004	  Kävelen	  hitaasti	  tuulessa	  kor	  Petri	  Kekoni	  Zodiak	  ja	  STOA,	  Helsinki	  
2004	  kor.	  Mikko	  Kallinen	  Helsingin	  kulttuuritalo	  
1997-‐2000	  Suomussalmiryhmän	  tanssiteoksien	  visualisointi	  Ateneumin	  sisäpihalla,	  
Fredrikiknteatterissa	  ja	  Jugend	  salin	  galleriassa	  Helsingissä	  
1996	  kor.	  Mikko	  Kallinen	  nykytanssifestivaali	  Turku	  
2001	  Red	  Xing	  kor	  Raisa	  Punkki	  Pyhäjärven	  tanssifestivaali	  
2000	  työryhmän	  Pia	  Karaspuro,	  Tiina	  Jalkanen	  ja	  Päivi	  Rissanen	  nykytanssiesityksiä	  Espoon	  
kulttuuritalo	  	  
1999	  Huhtikuu	  kor.	  Mikko	  Orpana	  Gloria	  –sali	  ja	  Venus	  teatteri	  
	  
JÄSENYYDET	  
	  
MUU	  ry:n	  jäsen	  vuodesta	  2012	  
	  
OPETUSTA	  
	  
2012	  Aalto	  yliopisto	  Taiteen	  Talo	  Kouvola	  la	  Arctopolis	  työpaja	  Kouvolassa	  
2011	  Aalto	  yliopisto	  Taiteen	  Talo	  Lantern	  park	  työpaja	  Helsinki	  
2011	  Ruutia	  –festivaali	  työpajoja	  nuorille	  kierrätysmateriaaleista	  
2010,	  2007	  ja	  2001	  Aalto	  yliopisto	  projisointikurssi	  
2009,	  2008	  ja	  2003	  Teatterikorkeakoulu	  projisointi	  ja	  maalauskurssi	  
1998	  Centro	  Nacional	  de	  las	  artes,	  Mexico	  city,	  Mexico	  
	  
TYÖSKENTELY	  KURAATTORINA	  
	  
2011	  Lux	  Helsinki	  Lantern	  Park,	  Helsinki	  
	  
KUTSUTTUNA	  PUHUJANA	  PANEELEISSA	  YMS:	  
	  
2012	  Turun	  yliopisto	  
2011	  Pecha	  Kucha	  Helsingin	  Kansallisteatterin	  lava,	  Helsingin	  juhlaviikot	  
2011	  Kontrolli	  kaupunkitilassa	  paneelikeskustelija	  Kiasma	  Teatteri	  
2011	  VÄS	  25-‐v	  paneelikeskustelu	  Teatterikorkeakoulu,	  Helsinki	  


