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Fängslande motsatser:
den sverigefinska
konstnären Ida Koitilas
utställning crash of air
öppnas i Berlin
Ida Koitila beskriver sig själv som en collagekonstnär, som
tycker om att byta miljö för att samla nya intryck. Hennes
utställning crash of air öppnas i dag vid Finlandsinstitutet i
Berlin. I samband med vernissagen ordnas en panel‐
diskussion, där Ida Koitila, Nina Röhlcke, Sveriges
Ambassads kulturråd, och institutets ledare Laura Hirvi
deltar. De diskuterar bland annat hur en konstnärs arbete
påverkas av att bo på olika ställen i världen.
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Utställning
Ida Koitila: crash of air
29.1.−18.3.2016
öppettider: mån–ons kl. 11-17,
tor kl. 11−19, fre kl. 11−15
I samarbete med Sveriges
Ambassad, Berlin
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Utställningen består främst av nya verk och de flesta är
skulpturer eller installationer. I sitt skapande brukar Koitila
oftast utgå från en abstrakt idé, som under den konstnärliga
processen får en oväntad form av oväntade material. Ida Koitila
fascineras av det oväntade, motsägelsefulla. I hennes händer
förvandlas 200 meter taggtråd och 25 kilo stearin till en nästan
organisk vävnad.
”Mina verk är ganska avslöjande: de berättar om var jag har
varit, både geografiskt och i mina tankar”, säger konstnären i en
bloggintervju på finnland‐institut.de.
Ida Koitila föddes i en sverigefinländsk familj 1983, växte upp i
Borås och samlade många intryck vid den svenska västkusten.
Efter sina första konststudier i Göteborg började hon studera
vid konstakademin i Helsingfors, där hon avlade examen 2011.
Hon flyttade till Berlin samma år och har i dag sin egen ateljé i
Lichtenberg.
Ida Koitila har deltagit i utställningar i Sverige, Finland och
Tyskland. Senare i år kommer hon att ställa ut sina verk i
Galerie Thomas Wallner i Simrishamn.

