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Nanna Hännisen näyttely How About the Future? avataan  
Serlachius-museo Göstassa 

Valokuvataiteilija Nanna Hännisen (s. 1973) uusimpien teosten ydintä ovat moraaliset pohdinnat, joita 
tietoisuus ilmastonmuutoksesta yksilölle aiheuttaa. Hänen retrospektiivinen näyttelynsä How About the 
Future? avautuu yleisölle Serlachius-museo Göstassa lauantaina 1.2.2020.  

Hännisen muotokieli on minimalistinen ja pelkistetty. Teossarjoissaan hän liikkuu sisäisessä maailmassaan ja 
tarkastelee yksilön kokemusta yhteiskunnassa käyttäen omaa kokemustaan mittatikkuna.  

Varhaisiin 2000-luvun alun teoksiinsa Nanna Hänninen tallensi turvattomuuden kokemuksen WTC-iskujen jälkeisessä 
yhteiskunnassa ja käsitteli vieraantuneisuutta, ulkopuolisuutta ja kontrollin tarvetta. Hännisen ura jatkui kokeellisilla 
valokuvasarjoilla New Landscapes, jossa kuvien aiheen muodostavat pitkällä valotusajalla tallennetut katuvalojen ja 
kehon liikkeet sekä IIPaint, jossa hän yhdisti maalausta ja valokuvaa.  

Viime aikoina Hänninen on työskennellyt otsikon Now is Now alla. Uusimmat teokset kertovat sekä päivänpolttavasta 
ilmastonmuutoksesta että henkisestä kasvusta ja läsnäolosta. Millaisia valintoja meidän tätä aikaa elävien tulisi 
puntaroida? 

Retrospektiivinen näyttely How About the Future? esittelee hänen tuotantoaan kahdenkymmenen vuoden ajalta.  

Näyttelyn on kuratoinut Serlachius-museoiden pääkuraattori Laura Kuurne.  

Nanna Hänninen, How About the Future, sarjasta Now is Now, 2019, digitaalinen värivedos. 



Nanna Hänninen 
Syntynyt 1973 Rovaniemellä. Asuu nykyisin Kuopiossa. 
Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen maisteriohjelma 1998–2002. 
Pitänyt yksityisnäyttelyitä ja ollut mukana lukuisissa yhteisnäyttelyissä eri puolilla maailmaa. 
Töitä monissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. 
Julkisia tilausteoksia mm. Tukholman pääpostissa ja asuinkerrostalon julkisivussa, Kuopion TE-toimistossa ja valtion 
virastotalossa Turussa. 
Palkittu Suomen Taideyhdistyksen myöntämällä William Thuring -palkinnolla. 
Kehittänyt valokuvaa ja käsitteellistä ajattelua hyödyntävän Neemo™ menetelmän organisaatioiden ongelmien 
ratkaisuun. 
 
nanna@nannahanninen.com 
www.nannahanninen.com 
p. 040 510 9236 
www.neemomethod.com 

Yhteydenotot:  
Serlachius-museoiden tiedottaja Susanna Yläjärvi, p. 050 560 0156, susanna.ylajarvi@serlachius.fi 

Serlachius-museot ovat avoinna: 
talviaikaan 1.9.–31.5. tiistaista sunnuntaihin klo 11–18  
kesäaikaan 1.6.–31.5. joka päivä klo 10–18  

Käyntiosoitteet: 
Serlachius-museo Gösta, Joenniementie 47, 35800 Mänttä  
Serlachius-museo Gustaf, R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä 

Kuva: 
Nanna Hänninen, How About the Future, sarjasta Now is Now, 2019, digitaalinen värivedos. 
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