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Passages, Galerie Michel Journiac, Paris, France, 2008
http://www.parisbouge.com/event/30960/

Extract from the catalogue of the exhibition, text by the french art critic Léa Bismuth

«Christelle Mas travaille à rendre le langage matériel et visuel, en mettant notamment face à face des photographies et des installations. Son travail est une 
tentative de fusion de la métaphore poétique et de l’objet : en disposant des œufs sur le sol de la galerie, elle invite le spectateur à devenir lui-même poète, à 
s’adonner à l’association d’idées, à vivre le délitement du langage en matière. Christelle Mas crée une histoire à partir d’éléments formels ; elle donne corps à 
des poèmes mentaux tout en questionnant notre quotidien le plus intime, la nourriture que nous ingérons tous les jours, entre suspicion et toxicité…»

Transposition, Galerie Michel Journiac, Paris, France, 2009
ttp://vimeo.com/11301156

Dissection intime, Art center Syndicat Potentiel, Strasbourg, France, 2010
http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/584/
http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/583/

I’m hungry for art, Äkkigalleria, jyväskylä, Finland, 2010
http://akkigalleria.blogspot.fi/2010_10_01_archive.html

http://www.parisbouge.com/event/30960/
http://vimeo.com/11301156
http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/584/
http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/583/
http://akkigalleria.blogspot.fi/2010_10_01_archive.html


Science fiction food , exhibition in Artist’s Studio Gallery, Helsinki, Finland, 2011



Science fiction food, exhibition at the photographic gallery studio Hyppolite, Helsinki, Finland, 2012
http://www.hippolyte.fi/hippolyte-studio-12-10-4-11-2012-christelle-mas-science-fiction-food/

Intro, exhibition in the gallery of Valve, Oulu, Finland, 2012

http://www.hippolyte.fi/hippolyte-studio-12-10-4-11-2012-christelle-mas-science-fiction-food/


Strange fruits, museum of Kemi Finland, Lapland, 2013









Art of taste, taste of art, Art Biennale of Issy les Moulineaux,  Ranska, 2013
https://www.biennaledissy.com/artiste-m

https://www.biennaledissy.com/artiste-m




Contre-nature, Art center Syndicat Potentiel, Strasbourg, France, 2014
http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/713/28-mai-au-28-juin-2014-contre-nature-jeanne-berger-alexis-cicciu-gaelle-foray-sabrina-issa-

mehryl-levisse-christelle-mas-jonathan-rescigno

http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/713/28-mai-au-28-juin-2014-contre-nature-jeanne-berger-alexis-cicciu-gaelle-foray-sabrina-issa-mehryl-levisse-christelle-mas-jonathan-rescigno
http://syndicatpotentiel.free.fr/yacs/articles/view.php/713/28-mai-au-28-juin-2014-contre-nature-jeanne-berger-alexis-cicciu-gaelle-foray-sabrina-issa-mehryl-levisse-christelle-mas-jonathan-rescigno


Crossings, Exhibition at center cultural of Espace Prévert and in the castle of “la Grange- la Prévoté, artistic exchange between France and Finland with the 
gallery Kajaste, Oulu (Finland), Savigny-le-Temple (France)



Strange planet, allery Kajaste, Oulu , Finland, 2014



New present, Mäntän Art Festival 
Mänttä, Finland, 2015





Biomechanicals organisms, Kooma gallery, 
Oulu, Finland, 2015





Belgium (Jodoigne), 
gallery K1L, 2016





QR- Wild lands, gallery of the art residence Jar-
din d’Hélys, France (Dordogne), 2017

http://excit-oeil.over-blog.com/2017/08/vernis-
sage-de-l-exposition-de-christelle-mas-le-18-
aout-2017-au-jardin-d-helys.html

https://www.dropbox.com/s/6wx68qvg-
cwszw0v/Radio%20balistique%2C%20
2017%2C%20Malika%20Conan.mp3?dl=0

http://excit-oeil.over-blog.com/2017/08/vernissage-de-l-exposition-de-christelle-mas-le-18-aout-2017-au-jardin-d-helys.html
http://excit-oeil.over-blog.com/2017/08/vernissage-de-l-exposition-de-christelle-mas-le-18-aout-2017-au-jardin-d-helys.html
http://excit-oeil.over-blog.com/2017/08/vernissage-de-l-exposition-de-christelle-mas-le-18-aout-2017-au-jardin-d-helys.html
https://www.dropbox.com/s/6wx68qvgcwszw0v/Radio%2520balistique%252C%25202017%252C%2520Malika%2520Conan.mp3%3Fdl%3D0%0D
https://www.dropbox.com/s/6wx68qvgcwszw0v/Radio%2520balistique%252C%25202017%252C%2520Malika%2520Conan.mp3%3Fdl%3D0%0D
https://www.dropbox.com/s/6wx68qvgcwszw0v/Radio%2520balistique%252C%25202017%252C%2520Malika%2520Conan.mp3%3Fdl%3D0%0D




«X-Rays» medical center 
Mehiläinen, Oulu, Finland, 
2017-2018

http://www.kaleva.fi/uutiset/
kulttuuri/artisokan-sisal-
ta-paljastuvat-rontgenkuvas-
sa-nappikuulokkeet-ranska-
laistaiteilijan-teokset-tayt-
tivat-oululaissairaalan-sei-
nat/782112/

http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/artisokan-sisalta-paljastuvat-rontgenkuvassa-nappikuulokkeet-ranskalaistaiteilijan-teokset-tayttivat-oululaissairaalan-seinat/782112/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/artisokan-sisalta-paljastuvat-rontgenkuvassa-nappikuulokkeet-ranskalaistaiteilijan-teokset-tayttivat-oululaissairaalan-seinat/782112/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/artisokan-sisalta-paljastuvat-rontgenkuvassa-nappikuulokkeet-ranskalaistaiteilijan-teokset-tayttivat-oululaissairaalan-seinat/782112/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/artisokan-sisalta-paljastuvat-rontgenkuvassa-nappikuulokkeet-ranskalaistaiteilijan-teokset-tayttivat-oululaissairaalan-seinat/782112/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/artisokan-sisalta-paljastuvat-rontgenkuvassa-nappikuulokkeet-ranskalaistaiteilijan-teokset-tayttivat-oululaissairaalan-seinat/782112/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/artisokan-sisalta-paljastuvat-rontgenkuvassa-nappikuulokkeet-ranskalaistaiteilijan-teokset-tayttivat-oululaissairaalan-seinat/782112/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/artisokan-sisalta-paljastuvat-rontgenkuvassa-nappikuulokkeet-ranskalaistaiteilijan-teokset-tayttivat-oululaissairaalan-seinat/782112/
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TANELI KÄRKI

Hissin merkkiääni kilkattaa tutta-
vallisesti toisen kerroksen liukuo-
vien avautuessa. Kauppurienka-
dulla Oulun ydinkeskustassa sijait-
sevan Mehiläisen odotusaulassa on 
aamupäivällä kourallinen asiakkai-
ta. Kestää hetken huomata, että ti-
lassa on myös taidenäyttely.

– Halusin tuoda taidetta arkipäi-
vään. Jotkut sanovat, että on har-
mi, kun suuri osa tauluista on lää-
käreiden vastaanottohuoneissa, 
mutta täällä liikkuu tosi paljon 
ihmisiä. Olen haaveillut pitkään 
näyttelyn pitämisestä sairaalas-
sa, kertoo kuvataiteilija Christel-
le Mas.

Ranskasta Suomeen ja lopulta Ou-
luun kuusi vuotta sitten päätyneen 
Mas’n näyttely avattiin joulukuun 
puolivälin paikkeilla. Tavallises-
ta poikkeava näyttelytila valikoi-
tui teosten teeman ja aiemman yh-
teistyön kautta.

– Sain ensin Mehiläisen sponso-
riksi Oulun taidemuseossa pitä-
määni kung fu -aiheiseen taideper-
formanssiin. Sitten asia tuli luon-
nollisesti puheeksi.

Teoksissa yhdistellään lääketie-
teellisiä valokuvia, kuten tietoko-
netomografiaa ja röntgenkuvia, 
sekä maanjäristyksen signaaleja 
ja piirroksia. Vaikka näyttely on 
järjestetty yhteistyönä, varsinais-
ta korvausta Mas ei töidensä näyt-
teillepanosta saa. Mehiläinen mak-
soi avajaiskuluja ja ripustuskiskot, 
mutta kehykset ja muut tarvikkeet 
taiteilija kertoo kustantaneensa 
apurahalla.

Odotustilojen ja vastaanotto-
huoneiden lisäksi taideteoksia on 
muun muassa käytävillä ja rönt-
gen-huoneissa. Kolmeen kerrok-
seen jakautuva näyttely käsittää 
yhteensä 30 teosta, joista kymme-
nen suurinta on yleisissä, kaikille 
avoimissa tiloissa.

– Minusta on kiinnostavaa teh-
dä yhteistyötä eri aloilla toimivien 
henkilöiden kanssa ja kuulla esi-
merkiksi lääkäreiden näkökulmia. 
Sitä kautta saan paljon ideoita.

Mas on työskennellyt aiemmin 
muun muassa insinöörien, kemis-

tien ja biologien kanssa. Yritysti-
loissa hänen näyttelyitään ei ole 
aiemmin nähty.

Yksittäisten taiteilijoiden ja yri-
tysten yhteistyö ei ole ennenkuu-
lumatonta Oulun taiteilijaseuran 
toiminnanjohtajan Satu Alajoen 
mukaan.

– Niitä on ollut aina silloin täl-
löin. Taiteilijaseurallakin on ollut 
vastaavia yhteistyökuvioita aiem-
pina vuosina, mutta ei ihan lähiai-
koina.

Taustalla on yhdistyksen taan-
noinen linjaus, jossa päätettiin, et-
tä tiloihinsa taidetta haluavien yri-
tysten tulisi maksaa siitä.

– Jos ajatellaan kokonaiskuvaa, 
niin ammattikunnan etu on, että 
taiteesta maksetaan, Alajoki sanoo.

Yritystiloissa kiertävissä vaih-
tuvissa näyttelyissä on yhdistyk-
sen näkökulmasta myös myöntei-
siä puolia.

– Se on hirvittävän positiivinen 
asia, sillä taide on aina hyvä saada 
yleisön keskelle. Kaikki ihmiset ei-
vät löydä galleriaan tai museoon. 
Taide kuuluu ihmisten katseiden 
alle, taiteilijaseuran puheenjohta-
ja Tiina Vehkaperä summaa.

Vehkaperän mukaan yritysten 
ja taiteilijoiden yhteistyö oli men-
neinä vuosina yleisempää. Kulttuu-
ri ajautui sivummalle muun muas-
sa heikkojen talousaikojen myötä.

– Ennen yritysten profiiliin kuu-
lui vahvasti taide ja niiden koko-
elmat olivat ylpeyden aiheita. Sen 
muuttuminen on hirveän valitetta-
vaa. Taidetta pitäisi saada rohkeas-
ti taas esille.

Tutkimushuoneen seinää koris-
taa röntgentekniikalla toteutettu 
kuva artisokasta, jonka sisällä on 
nappikuulokkeet. Vieressä on pap-
rika, jonka sisältä pilkistää veitsi. 

– Minusta oli tosi hauskaa laittaa 
nämä juuri tähän huoneeseen. Ha-
lusin, että työt ovat mahdollisim-
man lähellä potilaita, Mas sanoo.

– Aika harva on niitä loppujen lo-
puksi huomioinut. Mutta yksi pik-
kupoika hämmästeli artisokkateos-
ta viime viikolla sanoen ”tuossa on 
aivot!”, jatkaa röntgenhoitaja Päi-
vikki Kukkonen.

Epätavanomaiseen näyttelyti-
laan liittyi ripustusvaiheessa haas-
teita, Mas kertoo.

– Täällä on paljon sääntöjä ja 
hierarkiaa. Esimerkiksi kiskot pi-
ti asentaa kello kuudelta aamulla, 
ennen kuin potilaat saapuivat. Kai-
kilta lääkäreiltä piti kysyä erikseen, 
että haluavatko he teoksia huonei-
siinsa. Suurin osa halusi.

Järjestelyissä avustaneen väline-
hoitaja Paula Pirttikankaan mu-
kaan näyttely on otettu vastaan 
hienosti.

– Varsinkin avajaisiin saapunut 
ihmismäärä oli iso yllätys. Monet 
ovat kehuneet näyttelyn miljöötä.

Oulussa on puheenjohtaja Vehka-
perän mukaan hyvä määrä näytte-
lytiloja. Lisäksi kaupungissa vierai-
lee tasaiseen tahtiin kansainvälisiä 
taiteilijoita ja näyttelyitä. 

– Se, että Mäkelininkadulla sijain-
nut Bingo joutui luopumaan tilois-
taan, on harmi. Sellaiselle under-
ground-monitoimitilalle olisi edel-
leen tilausta.

Julkisesta taiteesta puhuttaessa 
kaupunki ja sen asukkaat keräävät 
puheenjohtajalta pisteet.

– Esimerkiksi prosenttitaiteessa 
kaupungin toiminta on mallikasta 
muuhun Suomeen verrattuna. Li-
säksi näin eräässä seminaarissa ti-
lastoja, jossa kerrottiin oululaisten 
suhtautuvan positiivisimmin julki-
seen taiteeseen Suomessa.

Mas’n mukaan näyttelytiloja voi-
si olla enemmänkin, mutta Oulua 
hänkin kehuu.

– Sopivan kokoinen kaupunki, 
jossa on sopivasti kulttuuritarjon-
taa ja rauhaa työskentelemiseen.6

”Kaikilta lääkäreiltä 
piti kysyä erikseen, 
että haluavatko he 
teoksia huoneisiinsa. 
Suurin osa halusi.”
Christelle Mas
kuvataiteilija

 // KULTTUURI kulttuuri@kaleva.fi, puh. 044 7995 772

Pitkään elänyt 
haave päätyi 
sairaalan seinille
 "Oululaistuneen ranskalaistaiteilijan Christelle Mas’n lääke

tieteelliset teokset koristavat Mehiläisen kaupunkisairaalaa.

 "Taiteilijoiden ja yritysten yhteistyö oli takavuosina yleisempää.

 "Oulu saa kiitosta, mutta yrityksiltä toivotaan rohkeutta.

Christelle Mas halusi tuoda taiteensa                   mahdollisimman lähelle ihmisiä. Röntgenhuoneen seinälle on ripustettu röntgenkuvat artisokasta ja paprikasta.

Kaleva luokkaan 
sanomalehti-
viikolla
MEDIA. Sanomalehtiviikkoa vie-
tetään 29.1.–2.2. teemalla Sinul-
la on oikeus tietää. Teeman ym-
pärillä puhutaan erityisesti me-
dian luotettavuudesta ja me-
diaetiikasta.

Sanomalehtien Liitto on tuot-
tanut useita mediaetiikan kä-
sittelyyn liittyviä materiaaleja, 
joita opettajat voivat hyödyn-
tää sanomalehtiviikolla. Käytet-
tävissä on myös liiton oppitun-
tivinkit.  

Uusi video-oppimateriaa-
li haastaa opiskelijoita pohti-
maan konkreettisia mediaetiik-
kaan liittyviä kysymyksiä. Ma-
teriaali julkaistaan tammikuun 
aikana osoitteessa sanomalehti-
opetuksessa.fi.

Kouluille suunnattu Anna ää-
ni Kalevan uutiselle -videotem-
paus alkaa sanomalehtiviikolla. 
Lisätietoa tempauksesta tam-
mikuun lopussa osoitteessa ka-
leva.fi/opettajat.

Koulut voivat sanomalehtivii-
kolla tilata Kalevan lehtinippu-
ja veloituksetta kaleva.fi/opet-
tajat -sivuilta. Lehtitilaukset on 
tehtävä 22. tammikuuta men-
nessä. Kalevan näköislehti on 
luettavissa verkossa tai eKale-
va-sovelluksella maksutta ja il-
man tunnuksia sanomalehtivii-
kon ajan. KALEVA

Ronja Salmi 
Helsingin Kirja-
messujen vetäjäksi
KIRJALLISUUS. Helsingin Kirja-
messujen ohjelmajohtajaksi on 
valittu yrittäjä, kirjailija Ronja 
Salmi, 24. 

Kirjamessut on Salmelle tut-
tu tapahtuma, sillä hän on ai-
kaisemmin tuottanut nuoril-
le suunnatun KirjaKallio-lavan 
ohjelman.

– Kirjamessut on kirjallises-
ti, mutta myös kulttuurises-
ti merkittävä tapahtuma, jossa 
keskustellaan tärkeistä asiois-
ta. Tämän viestin haluan ker-
toa niillekin, jotka eivät sitä vie-
lä tiedä, Salmi sanoo.

Kirjamessut on koonnut oh-
jelmajohtajan tueksi ohjelmaa 
kehittämään uuden ohjelma-
työryhmän. Salmi on valinnut 
ohjelmatyöryhmään henkilöi-
tä, joilla uskoo olevan lisäarvoa 
ja uudenlaisia ajatuksia ohjel-
man kehittämiseen.

Salmi on julkaissut viisi kir-
jaa ja ollut Kirjan ja ruusun päi-
vän kirjailija vuonna 2016. Hän 
pyörittää omaa yritystä, joka 
on tehnyt sosiaalisen median 
sisältöjä ja koulutuksia. STT

Kaleva oikaisee
FinnHEMS-lääkärihelikopterin 
hälytysmäärä ei ole noussut  
44 prosentilla viime vuon-
na. 44 prosentin nousu koskee 
kopterilla sairaalaan kuljetettu-
jen potilaiden määrää.



H2O, Art Ii Biennal, Ii, Finland, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=jUM7BT7Pwmg
https://artii.fi/artists/christelle-mas/

https://www.youtube.com/watch?v=jUM7BT7Pwmg
https://artii.fi/artists/christelle-mas/




Natura, Gallery of the castle of Excideuil, 
France, Dordogne, 2018

http://excit-oeil.over-blog.com/2018/05/l-expo-
sition-natura-a-excideuil-permet-de-decouvrir-
des-oeuvres-de-la-photographe-christelle-mas-
et-du-peintre-matieriste-jp-karan-b

http://excit-oeil.over-blog.com/2018/05/l-exposition-natura-a-excideuil-permet-de-decouvrir-des-oeuvres-de-la-photographe-christelle-mas-et-du-peintre-matieriste-jp-karan-b
http://excit-oeil.over-blog.com/2018/05/l-exposition-natura-a-excideuil-permet-de-decouvrir-des-oeuvres-de-la-photographe-christelle-mas-et-du-peintre-matieriste-jp-karan-b
http://excit-oeil.over-blog.com/2018/05/l-exposition-natura-a-excideuil-permet-de-decouvrir-des-oeuvres-de-la-photographe-christelle-mas-et-du-peintre-matieriste-jp-karan-b
http://excit-oeil.over-blog.com/2018/05/l-exposition-natura-a-excideuil-permet-de-decouvrir-des-oeuvres-de-la-photographe-christelle-mas-et-du-peintre-matieriste-jp-karan-b


X-rays, Muu gallery, Helsinki, Finland,2019

http://www.muu.fi/site/?p=145396&fbclid=IwAR3hepgPpILKGtIDz1D7oeUd_Hhdm3ht8isuAVIFu37sa-
qnoo_1dJQnlFvs&lang=fi

http://www.muu.fi/site/?p=145396&fbclid=IwAR3hepgPpILKGtIDz1D7oeUd_Hhdm3ht8isuAVIFu37saqnoo_1dJQnlFvs&lang=fi
http://www.muu.fi/site/?p=145396&fbclid=IwAR3hepgPpILKGtIDz1D7oeUd_Hhdm3ht8isuAVIFu37saqnoo_1dJQnlFvs&lang=fi

