
Minna	  Kangasmaa	   	   	   	   	   	   CV	  
Kuvanveistäjä	  
Syntynyt	  1967	  Oulu,	  Finland	  
Asuu	  ja	  työskentelee	  Oulussa	  
	  
TAIDEKOULUTUS	  	  
2011	  LAMK,	  Taideinstituutti,	  Lahti,	  BFA	  
1990–1994	  Lahden	  Taideinstituutti	  
	  
JULKISET	  TEOKSET	  
2014	  Forget-‐me-‐not,	  Oulun	  seudun	  ammattiopisto,	  Haukiputaan	  yksikkö,	  Haukipudas	  
2009	  Lace	  Square	  –	  pylväitä	  ja	  silmukoita,	  Kaakkurintori,	  Oulu	  
2009	  Aerial,	  Limingan	  lukio,	  Liminka	  
2005	  Kasvu,	  Patamäen	  koulu,	  Oulu	  
2005	  Ilo,	  Toppilansaari,	  Oulu	  
1999	  Wings,	  Vestmannaeyjar,	  Heimaey,	  Islanti	  
	  
YKSITYISNÄYTTELYT	  
2011	  Galleria	  Sculptor,	  Helsinki	  
2011	  Galleria	  Katariina,	  Helsinki	  
2009	  Oulun	  taidemuseo	  
2009	  Galerie	  elm75,	  Berliini,	  Saksa	  
2008	  Galleria	  Uusikuva,	  Kotka	  
2006	  Rauman	  taidemuseo	  
2006	  Galleria	  Saskia,	  Tampere	  
2005	  Neliö	  Galleria,	  Oulu	  
2005	  Oskari	  Jauhiaisen	  taidemuseo,	  Kiiminki	  
1997	  Visuaalinen	  keskus,	  Oulu	  
1997	  Keuruun	  taidemuseo	  
1995	  NUKU	  Galleria,	  Oulu	  
	  
VALIKOIDUT	  RYHMÄNÄYTTELYT	  
2014	  Hildegard	  Projekt	  –	  Haute	  Sculpture,	  Vžigalica	  Gallery,	  Ljubljana,	  Slovenia	  
2013	  Hildegard	  Projekt:	  to	  be	  announced,	  Kunstraum	  t27,	  Berliini,	  Saksa	  
2013	  Inner	  Landscapes,	  Tartu	  Kunstimaja,	  Viro	  
2013	  Inner	  Landscapes,	  Galleria	  Å,	  Turku	  
2013	  Besides	  Beauty,	  Gallery	  Oksasenkatu	  11,	  Helsinki	  
2012	  III	  Baltic	  Biennale,	  Points	  of	  Observation,	  Borey	  Art	  Center,	  Pietari,	  Venäjä	  
2012	  Lumipalloefekti–Pohjois-‐Suomen	  Biennaali,	  Oulun	  taidemuseo	  
2012	  Nyyttikestit	  #2	  -‐Hildegard	  Projekt	  arbeitet	  weiter,	  Kunsthalle	  m3,	  Berliini,	  Saksa	  
2012	  Besides	  Beauty,	  Flat1,	  Wien,	  Itävalta	  
2012	  Kangasmaa	  &	  Kangasmaa,	  Kemin	  taidemuseo	  
2012	  Helsinki	  Photography	  Biennial,	  Henkilökohtainen	  kaupunki,	  MUU	  galleria	  
2012	  Bela	  2012	  -‐	  Biennial	  of	  European	  and	  Latin	  American	  and	  Contemporary	  Art,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Galeriado	  Palacio,	  Porto,	  Portugali	  



2012	  Special	  Edition,	  Galerie	  IG	  BILDENDE	  KUNST,	  Wien,	  Itävalta	  
2011	  Der	  Raum	  geht	  weiter,	  Galerie	  im	  Körnerpark,	  Berliini,	  Saksa	  
2011	  LAbiRynT,	  Frankfurt	  an	  der	  Oder,	  Saksa	  ja	  Slubice,	  Puola	  
2011	  Uusi	  veistos,	  Lahden	  taidemuseo	  
2011	  Wasp	  Factories,	  Edinburgh	  Art	  Festival,	  Skotlanti,	  Iso-‐Britannia	  
2011	  LOCALIZE	  das	  Heimatfestival,	  Villa	  von	  Holst,	  Potsdam-‐West,	  Saksa	  
2011	  Hildegard	  Projekt,	  Eventism	  II,	  Kasematti	  IV,	  Harakka	  saari,	  Helsinki	  
2011	  Käsityksiä	  -‐Minna	  Kangasmaa,	  Merja	  Miettinen,	  Silja	  Puranen,	  Salon	  taidemuseo	  
2011	  Käsityksiä,	  Suomen	  käsityön	  museo,	  Jyväskylä	  
2011	  Aistikaaos,	  Oulun	  taidemuseo	  
2011	  OTOS,	  Taidekeskus	  Ahjo,	  Joensuu	  
2010	  Hildegard	  Projekt,	  Kronenboden,	  Berliini,	  Saksa	  
2010	  »Helter	  Skelter	  Vol.	  II»,	  Kulturpalast	  Wedding	  International,	  Berliini	  Saksa	  
2010	  Hildegard	  Projekt,	  Rantagalleria,	  Kummigalleria,	  Valvegalleria,	  Galleria	  5,	  Oulu	  
2009	  Vihreä	  valo,	  Galleria	  5,	  Oulu	  
2008	  Atelier	  Ausstellungen,	  Künstlerhaus	  Schloss	  Wiepersdorf,	  Saksa	  
2007	  Pikinen	  polku,	  ympäristötaidenäyttely,	  Pikisaari,	  Oulu	  
2007	  Tulikettu,	  tuliveistos,	  Oulun	  kauppatori,	  Oulu	  
2006	  Ihme,	  Oulun	  taidemuseo	  
2006	  SKjL:n	  67.,	  Taidepanimo,	  Lahti	  
2006	  Galleria	  Just,	  Turku	  
2005	  Wunderbaum,	  Kemin	  taidemuseo	  
2005	  Galleria	  Myötätuuli,	  Raahe	  
2005	  Ars	  möljä,	  ympäristötaidenäyttely,	  Toppilansaari	  
2005	  Pikinen	  polku,	  ympäristötaidenäyttely,	  Pikisaari	  
2005	  Tulilintu,	  tuliveistos,	  Nallikari,	  Oulu	  
2005	  Muutos,	  ympäristötaideteos,	  Hietasaari,	  Oulu	  
2004	  Leveä	  silta,	  Karjalan	  tasavallan	  taidemuseo,	  Petroskoi,	  Venäjä	  
2004	  SKjL:n	  66.	  vuosinäyttely,	  Rovaniemen	  taidemuseo	  
2004	  Wunderbaum,	  Joensuun	  taidemuseo	  
2003	  Wunderbaum,	  Savonlinnan	  taidemuseo	  
2003	  Wunderbaum,	  Jyväskylän	  taidemuseo	  
2003	  3	  N,	  Galleria	  5,	  Oulu	  
2002	  Galleria	  5,	  Oulu	  
1998	  Visuaalinen	  keskus,	  Oulu	  
1996	  Galleria	  Allinna,	  Riihimäki	  
1996	  Duty	  free,	  Putney,	  Vermont,	  USA	  
1995	  Matkalla	  –On	  the	  Road,	  Galleria	  Harmaja,	  Oulu	  
1994	  9	  henkeä,	  Lahden	  Taidemuseo	  
1992	  Luvallanne,	  Hämeen	  läänin	  aluetaidenäyttely,	  Voipaalan	  taidekeskus,	  Valkeakoski	  
1992	  Nordisk	  Workshop,	  Akureyri,	  Islanti	  
1992	  Pauanne,	  Galleria	  Marian	  Portti,	  Lahti	  
1992	  Keuruun	  taidemuseo	  
1992	  Nuorten	  Näyttely,	  Taidehalli,	  Helsinki	  
	  



MUU	  TAITEELLINEN	  TOIMINTA	  
2011	  Fantasy	  Design	  /	  Pedagogic	  Fence,	  taideprojekti,	  Lintulammen	  koulu	  Oulu,	  Design	  Museum	  Helsinki	  ja	  
	   Design	  Museum	  Gent	  Belgia	  	  
2010	  Oivalla!,	  taideprojekti,	  Lintulammen	  koulu	  Oulu	  
2010	  Taitetiloja,	  taideprojekti,	  Oulu,	  
2002	  Tuhat	  kotia,	  performanssi,	  Veturitallit,	  Mikkeli	  (Minna	  Kangasmaa,	  Tuomo	  Kangasmaa)	  
2001	  Mixed	  Media	  Workshop,	  taideprojekti,	  Oulu	  (Sami	  van	  Ingen,	  Minna	  Kangasmaa,	  Tuomo	  Kangasmaa)	  
2000	  Varjoleikkityöpaja,	  taideprojekti,	  NUKU,	  Oulu	  (Minna	  Kangasmaa,	  Tuomo	  Kangasmaa,	  Frans	  Poelstra)	  
2000	  Kuusi	  tapaa	  olla	  kylässä,	  performanssi	  sarja,	  Kärkölä	  (Minna	  Kangasmaa,	  Tuomo	  Kangasmaa,	  Pia	  Lindy,
	   Katariina	  Vähäkallio,	  Jerzy	  Zywuszczak)	  
1999	  Varjoleikit,	  performanssi,	  Annantalon	  taidekeskus	  (Minna	  Kangasmaa,	  Tuomo	  Kangasmaa,	  Pia	  Lindy,	  	  
	   Heikki	  Mäntymaa,	  Frans	  Poelstra)	  
1998	  Piilokoju,	  performanssi,	  Suomen	  Metsämuseo	  Lusto	  (Minna	  Kangasmaa,	  Tuomo	  Kangasmaa)	  
1997	  Jokin	  liikahti	  peilissä,	  performanssi,	  Keuruun	  taidemuseo	  
1992	  Butoperformanssi,	  Keuruun	  taidemuseo	  ja	  MUU	  Galleria,	  Helsinki	  (ryhmä)	  
	  
RESIDENSSIT	  
2014 Taiteen edistämiskeskuksen taiteilijaresidenssi, Berliini, Saksa (1kk) 
2012 Saaren Kartano, Koneen säätiön ryhmäresidenssi, Mietoinen	  
2010	  Oulun	  läänin	  taidetoimikunnan	  taiteilijaresidenssi,	  Berliini,	  Saksa	  	  
2009	  Oulun	  läänin	  taidetoimikunnan	  taiteilijaresidenssi,	  Berliini,	  Saksa	  	  
2008	  Oulun	  läänin	  taidetoimikunnan	  taiteilijaresidenssi,	  Berliini,	  Saksa	  (3	  kk)	  
2008	  Künstlerhaus	  Schloss	  Wiepersdorf,	  Saksa	  (5	  kk)	  
2003	  Oulun	  läänin	  taidetoimikunnan	  taiteilijaresidenssi,	  Arenys	  de	  Mar,	  Katalonia,	  Espanja	  (1	  kk)	  
	  
LUOTTAMUSTOIMET	  
2009-‐10	  Oulun	  Taiteilijaseura	  63	  ry,	  puheenjohtaja	  
2009-‐13	  Pohjoismainen	  taidekoulu,	  hallituksen	  varajäsen	  
2008-‐09	  Suomen	  Kuvanveistäjäliitto,	  johtokunnan	  jäsen	  
2008	  Suomen	  Taiteilijaseuran	  edustajiston	  varajäsen	  
2007	  Suomen	  Taiteilijaseuran	  edustajiston	  jäsen	  
2005	  Kansainvälinen	  tuli-‐	  ja	  jääveistoskilpailu,	  Haapavesi,	  tuomariston	  jäsen	  
2001-‐00	  Jojo	  Oulun	  tanssinkeskus,	  hallituksen	  varajäsen	  	  
2000	  Oulun	  yliopiston	  koulutus-‐	  ja	  tutkimuspalvelut,	  Muotokuvamaalauskurssin	  suunnittelutyöryhmä	  	  
2000-‐99	  Oulun	  Taiteilijaseura	  63	  ry,	  hallituksen	  jäsen	  
1999-‐94	  Oulun	  kaupungin	  kulttuuritoimi,	  taiteilijoiden	  työllistämisprojektin	  Taiteilijatyöpajan	  projektinvetäjä	  
1996-‐95	  Oulun	  Taiteilijaseura	  63	  ry,	  sihteeri-‐rahastonhoitaja	  
1996-‐95	  Botnia	  Art	  Workshops	  ry,	  hallituksen	  jäsen	  
1996	  Kill	  your	  darlings–filmfestival	  Kööpenhamina,	  Suomen	  esikarsinnan	  jyrynjäsen	  
	  
JÄSENYYDET	  
Suomen	  Kuvanveistäjäliitto	  
Suomen	  Mitalitaiteen	  Kilta	  
Oulun	  Taiteilijaseura	  63	  ry	  
Kuvasto	  ry	  



	  
	  
TEOKSIA	  KOKOELMISSA	  
Suomen	  Valtio	  
Suomen	  Kulttuurirahaston	  Pohjois-‐Pohjanmaan	  rahasto	  
Kotkan	  kaupunki	  
Oulun	  taidemuseo	  
Oulun	  kaupunki	  


