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Painter
Working in Helsinki, Finland
Born in 1984

Artist Statement
English
I explore the sense of foreigness that one can also feel within oneself. The encounters I depict in my work are charged with
intense emotion. Spirituality and sexuality are inseparable. The expressionistic and abstract approach to painting leave the
subject open for various interpretations.
I work in mixed media: acrylics, oils, oil sticks, crayons, pastels, water colour, charcoal and pigment on canvas.
Suomeksi
Tutkin vierauden ja vierastamisen kokemusta, jota ihminen voi kohdata myös itsessään.
Kuvaan voimakasta kokemuksellista latausta, joka näihin kohtaamisiin liittyy.
Hengellisyys ja seksuaalisuus nousevat samasta lähteestä. Ekspressiivinen ja abstrakti lähestymistapa jättää tulkinnan
aukeamaan moneen suuntaan.
Käytän sekatekniikkaa. Työskentelen akryyleillä, öljyväreillä, öljyväripuikoilla, pastelliliiduilla, öljyliiduilla, vesiväreillä, hiilellä
ja pigmenteillä kankaalle.

CV
Katja-Maaria Vilén
Born 1984, living in Vantaa, Finland
Studio in Pitäjänmäki, Helsinki
katjamaaria.vilen@gmail.com Ph. +358400511722 Instagram/ katjamaariavilenart FB/ Katja-Maaria Vilén Art
www.katjamaariavilen.com
Studies in Art:
2016-2020

Alfa Art School

2015-2016

Free Art School

1998-2001

Weekly private lessons according to the classical Russian tradition in art by artist Viktoria Nikkari from the The

Russian Academy of Arts in Saint Petersburg
1997

Art course by Vladimir Ribatchok

1994-1997

Lohja Art School

Other studies:
2004-2012

Helsinki University, Faculty of Theology, Master’s Degree

2004

Lohjan Yhteislyseon lukio, ylioppilas

2001-2002

Northern Beaches Christian School, Sydney, Australia

Solo Exhibitions:
2018 Sisäinen matka, Galleria Saima, Helsinki
Upcoming:
2020 Pulssi, Roihuvuoren kirkko, Helsinki
2021 Pulssi, Pyhän Henrikin Ekumeeninen Taidekappeli, Turku
Group and Joint Exhibitions:
2020 Aika, Puristamo, Kaapelitehdas, Helsinki
2019 Joulunodotus, Galleria Saima, Helsinki
2019 Elämässä kiinni, Klementiinan Galleria, Tuomarinkylän kartano, Helsinki
2018 Joulunodotus, Galleria Saima, Helsinki
2017 Taiteilijat keskustelevat totuudesta, Hämeenkylän kirkko, Vantaa
2015 40 minuuttia, Galleria Vaaga, Helsinki
2015 Vastavuoroisuus, Galleria Vaaga, Helsinki

Articles in Newspapers
2018 Helena Soinio. Katja-Maaria Viléniltä vahva ensinäyttely. Lohjanseudun kuvataidekoulussa opiskelleesta
naisesta tuli pappi-taidemaalari. Länsi-Uusimaa. N:o 188. S. 11. ISSN 6414880056943
Näköislehti: https://www.lehtiluukku.fi/lue/lansi-uusimaa/14.8.2018/188237.html
2018 Leena Koivisto. Vapautunut taiteilija debytoi kirkkain värein. Vantaalaisella Katja-Maaria Vilénillä on kaksi
ammatti-identiteettiä, papin ja taiteilijan. Vantaan Sanomat. N:o 63. S.22-23.
Näköislehti: https://www.lehtiluukku.fi/lehti/vantaan-sanomat-lansi/_read/22.8.2018/188893.html?p=22
2018 Leena Koivisto. Kansilehden otsikko: Katja-Maaria Vilén on sekä pappi että taiteilija. Artikkelin otsikko:
Vapautunut taiteilija debytoi kirkkain värein. Länsiväylä. N:o 63. S. 26-27.
2018 Kaisa Halonen. Sisäiset maailmat näkyviksi. Katja-Maaria Vilén ehti haudata nuoruutensa taiteilijanhaaveet
vuosikymmeneksi ennen kuin rohkaistui opiskelemaan maalaamista. Kirkko ja kaupunki. N:o 15. S. B 11.
Näköislehti: https://issuu.com/kirkkojakaupunki/docs/kirkko_ja_kaupunki_2018_15_vantaa
2018 Anna-Rosa Polso. Taiteileva pappi löysi oman tyylinsä: Katja-Maaria Vilénin täytyi jättää taide vuosiksi ennen
kuin oma ilmaisutapa löytyi. Papin ja taiteilijan työssä luovuus löytyy hiljaisuudesta. Sana- lehti. N:o 33. S. 19.
Näköislehti: https://www.sana.fi/sana/arkisto/2018/sana_33_2018/taiteileva_pappi_loysi_oman_tyylinsa
2017 Leena Koivisto. Kansilehden otsikko: Papin unelma toteutui: Taidenäyttely kirkolle. Artikkelin otsikko:
Hämeenkylän kirkossa puhuu nyt taide. Vantaan Sanomat. N:o 79. S. 22.

Works in collections
22 paintings in 18 private collections
Artistic Projects and Work:
2017 “Stations of the Cross”. Interpretations of the abstract modern artworks by the Finnish artists Silja Rantanen and
Martti Aiha in the Church of Hämeenkylä, Vantaa. I gave 12 presentations that were filmed and published on video at
Easter time as a joint project in collaboration with the Parish Union of Vantaa. The videos can be seen on Youtube.
https://www.vantaanseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/hameenkylan-kirkko/ristintien-askeleet
2017 Artists’ Conversation on Truth- a joint exhibition in the church of Hämeenkylä. The exhibition was a part of the
500th Jubilee of the Reformation festivities in the Evangelical Church of Finland. I initiated the concept and was also one
of the exhibited artists. The exhibition was curated by Laura Ohtonen.
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/nykytaiteen-kieli-tavoittaa-kirkossa-ihmisia-joita-sanat-eivat-tavoita-sanoo-laura-ohtone
n/
2016 Portraits of four performers of Alasti- club
2011 Substitute art teacher in Nivavaara elementary school in Rovaniemi

Other Work Experience:
2012 Internship as an assistant of Munib Younan, the Palestinian Bishop of the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the
Holy Land (ELCJHL) from January to February
2012- Pastor in the Evangelical Lutheran Church of Finland, currently working half time in Hämeenkylä, Vantaa
Writer in Published Books of Poetry (while still using my family name “Kaskinen”)
2010 Unelmat kutsuvat kulkemaan. Lahjakirja. Tekstit. Minerva.
2010 Sydän sanoja tulvillaan. Ajatuksia rakkaudesta, onnesta ja kaipauksesta. Lahjakirja. Tekstit. Minerva.
2009 Sinulle - Lämpöisin ajatuksin. Lahjakirja. Tekstit. Minerva.
2008 Sinulle - Rohkeuden, toivon ja ilon sanoja. Lahjakirja. Tekstit. Minerva.
2007 Elämä kaikissa väreissä. Tekstit. Lahjakirja. Minerva.
2006 Edessä oma elämä. Kirja nuoren juhlaan. Kirjoitettu yhteistyössä Anna-Mari Kaskisen kanssa. Tekstit. Kirjapaja.
2004 Rukouksen siiville. Nuorten rukouskirja. Kirjoitettu yhteistyössä Katri Korolaisen kanssa. Kuvitus ja tekstit. Kirjapaja.
2002 Kiitos kun jaat tämän hetken. Kirjoitettu yhteistyössä Katri Korolaisen kanssa. Kuvitus ja tekstit. Kirjapaja.
2000 Kiitos kun olet olemassa. Aforismikirja nuorille yhteistyössä Katri Korolaisen kanssa. Kuvitus ja tekstit. Kirjapaja.

About the Artist
Having schooled myself in art from a young age I was spotted by a Russian artist Vladimir Ribatchok at an art course in
Lohja, Finland. He took an audience with my parents and insisted I would be taught by a private teacher - she was the
late artist Viktoria Nikkari from the Art Academy of St. Petersburg, since my parents wouldn't send me to Russia to study.
I was thirteen and passionate to learn, and went for weekly private lessons with Nikkari for three years, until my family
moved to Australia for a year.
Back in Finland in my late teens I felt I had learned enough from my private teacher in order to go for the next phaze in
creativity. But there was a long process before my artist's block opened. I painfully could not paint for ten years, during
which I ended up studying Theology in the University of Helsinki, my father's profession I used to be certain I would never
go for.
After being ordained and worked as a pastor for a couple of years I felt the time had come up. I joined the Free Art
School in Finland for a year and the block started to move. I then continued and completed three and a half years of
studies in art at Alfa Art School, in which the teachers were present for only three days per month and supportive of
individualistic thinking and expression. It worked for me fantastically, and I finally was able to find my personal style in the
free headspace I now had. I had a chance to take a long break from pastoral work and to concentrate on my art. In the
end I realised I had turned into a hermit artist, and the part time- work as a pastor served as a means to reach out to
other people. And as a break from the intense and lonely artistic process that I feel I was made to live for. I started to feel
a new connection to the people in the church community, as well as a more free sense of thinking and spirituality after
claiming my true sense of being. My latest series Pulse is an exploration of the “foreign” one can find within oneself.

Taustaa
Lapsuudessani keskityin piirtämiseen ja maalaamiseen, sekä itsenäisesti että kuvataidekouluissa.
13-vuotiaana venäläisen taiteilija Vladimir Ribatchokin maalauskurssille Lohjalla. Hän kannusti minua opiskelemaan
maalaamista ja halusi tavata vanhempani. He eivätinnostuneet hänen ehdotuksestaan lähettää minut Pietarin
akatemiaan opiskelemaan. Ribatchok suositteli, että minulle järjestetään venäläisen klassisen perinteen mukaista
maalaustaiteen yksityisopetusta. Yksityisopettajakseni löytyi Pietarin akatemiassa taiteen maisteriksi opiskellut, nyt jo
edesmennyt taiteilija Viktoria Nikkari. Minulla oli suuri palo päästä sisälle maalaamiseen, ja olin lumoutunut siitä mitä
opin näkemään. Kävin kolmen vuoden ajan viikoittain Nikkarin kanssa piirtämässä ja maalaamassa siihen saakka,
kunnes perheemme muutti vuodeksi.
Palattuani Suomeen myöhäisteini-iässä tunsin oppineeni tarpeeksi yksityisopettajaltani enkä halunnut mennä
pidemmälle kohti perinteistä, ulkoapäin ohjattua maalaustyyliä. Kärsin kymmenen vuoden ajan vaikeasta taiteeseen
liittyvästä blokista. Sinä aikana opiskelin, vastoin aikaisempia suunnitelmiani, teologian maisteriksi, kuten isänikin oli
tehnyt.
Saatuani pappisvihkimyksen ja työskenneltyäni pappina muutamia vuosia tunsin viimein, että aika oli kypsä. Hakeuduin
Vapaaseen taidekouluun vuodeksi ja aloin päästä irti vanhoista estoista. Menin opiskelemaan Taidekoulu Alfaan
kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Alfassa opettajat olivat läsnä vain kolmena päivänä kuukaudessa, ja he
kannustivat yksilölliseen tekemiseen. Tämä sopi minulle loistavasti, se merkitsi tilaa viimein löytää omaa ilmaisuani ja
tapaani työskennellä. Sain tilaisuuden pitää pitkän tauon papintyöstä ja keskittyä maalaamiseen työhuoneellani.
Huomasin viihtyväni yksinäisessä luovassa prosessissa, ja osa-aikainen papintyö toimi vastapainona erakkomaiselle
sisäänpäinkääntymiselle. Etäisyys antoi tilaa kasvaa taiteilijaidentiteettiin ja myös vapaampaan hengelliseen ajatteluun.
Suhde itseen ja toisiin ihmisiin sekä kirkossa että vapaalla alkoi tuntua yhä aidommalta.
Viimeisimmässä teossarjassani Pulssi tutkin vierauden kokemusta jota ihminen voi tuntea myös itsessään.

PAINTINGS

Wildly Growing
100x120
Mixed media on canvas, 2019

Chilling Warmth
100x120
Mixed media on canvas, 2019

A Familiar Stranger
140x120
Mixed media on canvas, 2019

A Story Begins and Ends
120x120
Mixed media on canvas, 2019

Chalice
100x120
Mixed media on canvas, 2019
In private collection

Flow of Light
110x120
Mixed media on canvas, 2019

Bouquet of Life
80x60
Mixed Media on Canvas, 2019
In private collection

A Strong Scent
96x125
Mixed media on canvas, 2020

The Shouter
140x120
Mixed Media on Canvas, 2019

Love, the gift
120x150
Mixed media on canvas, 2020

