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ANSIOLUETTELO	  
	  
Heikkinen	  Heli	  Sinikka	  
s.	  1956,	  Helsinki	  
Taidemaalari	  (TML),	  www.heliheikkinen.com	  	  
	  
OPINNOT	  
	  
Suomen	  Taideakatemian	  koulu	  1981–85	  	  
Vapaa	  taidekoulu	  1980–81	  
Oriveden	  opisto	  1979–80	  
Luonnont.	  kand.	  (fys.,	  mat.,	  teor.	  fys.,	  teor.	  fil.)	  HY	  1978	  
	  
	  
YKSITYISNÄYTTELYT	  	  
	  
Taidesalonki,	  Helsinki	  2014	  
Auran	  Galleria,	  Turku	  2013	  
The	  Camden	  Art	  Gallery,	  Lontoo	  2012	  (2	  taiteilijaa)	  	  
Taikka,	  Järvenpää	  2012	  
Taidesalonki,	  Helsinki	  2011	  	  
Auran	  Galleria,	  Turku	  2010	  
Galleria	  12,	  Kuopio	  2009	  	  
Taidesalonki,	  Helsinki	  2008	  	  
Nykytaiteen	  museo	  Willa	  Mac,	  Tampere	  2008	  	  
Galleria	  Rantakasarmi,	  Suomenlinna,	  Helsinki	  2006	  
Galleria	  Saskia,	  Tampere	  2005	  
Galleria	  Johan	  S.,	  Helsinki	  2004	  
Galleria	  Katariina,	  Helsinki	  2003	  
Kuopion	  museo,	  Kuopio	  2003	  
Galleria	  di	  City	  Bank	  Milano,	  Milano	  1992	  
NuovoAleph.	  Studio	  D'Arte,	  Milano	  1991	  
Kultturelli,	  Joensuu	  1986	  
Galleria	  Strindberg,	  Helsinki	  1986	  
	  
	  
YHTEIS-‐	  JA	  RYHMÄNÄYTTELYT	  
	  
Orimattilan	  taidemuseo:	  Äkkisyvää	  ja	  valoa	  (4	  taiteilijaa)	  2012	  
Maisema	  meissä,	  Luopioinen	  2011	  
The	  Smithfield	  Gallery,	  Lontoo	  2009,	  kolmen	  taiteilijan	  näyttely	  
Pilvi	  -‐näyttely,	  Gallen-‐Kallela	  Museo,	  Tarvaspää	  2009	  
European	  Contemporary	  Art,	  Destination	  Finland,	  The	  Opera	  Gallery,	  Budapest	  2009	  
I	  love	  Helsinki,	  Helsingin	  Taiteilijaseuran	  kesänäyttely	  2007	  
Taidekeskus	  Ihana:	  Heli	  Heikkinen,	  Ismo	  Hyvärinen,	  Sirpa	  Veronica	  Aalto,	  2006–07	  
LUONTOJA-‐ryhmä,	  Kouvolan	  taidemuseo,	  Kouvola,	  2006	  	  
Kuvataideakatemian	  entisten	  opettajien	  kutsunäyttely,	  Helsinki	  2005	  
LUONTOJA-‐ryhmä,	  Porvoon	  Taidehalli,	  Porvoo	  2005	  
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LUONTOJA-‐ryhmä,	  Rauman	  taidemuseo,	  Rauma	  2004	  
Kuvataideakatemian	  150-‐vuotisjuhlanäyttely,	  Helsinki	  1998	  
Suomen	  Taiteilijaseuran	  125-‐v.	  juhlanäyttely,	  Helsinki	  1989	  
Galleria	  Strindbergin	  90-‐v.	  juhlanäyttely,	  Helsinki	  1988	  
Maila	  Talvio	  salonki,	  Hartola	  1987	  
EXPOHJA,	  Fiskars	  1987	  
Suomen	  Taiteilijain	  Näyttely,	  1986	  
Galleria	  Strindbergin	  kesänäyttely,	  Helsinki	  1986	  
UNK.	  Ung	  nordisk	  kulturfestival,	  pohjoismainen	  nuorten	  näyttely,	  Tukholma	  1985	  
Jyväskylän	  Talven	  näyttely	  "84+".	  Jyväskylä	  1985	  
Kaivopuiston	  Galleria,	  Helsinki	  1984	  
Ilves-‐Ryhmä,	  TM-‐Galleria,	  Helsinki	  1984	  
AUKI-‐ryhmä,	  Helsinki	  1984	  
Utgaard.	  Pohjoismainen	  nuorten	  näyttely,	  Trondheim	  1984	  
Nuorten	  Näyttely,	  1982,	  1984,	  1985,	  1986	  
Helsingin	  Aluenäyttely	  1981	  
	  
	  
JULKISET	  TEOKSET	  
	  
HOAS:n	  neuvottelutilojen	  seinämaalaukset,	  Helsinki	  1985	  (nykyinen	  sijoitus	  Helsingin	  
yliopiston	  Metsätalo	  ja	  Hallintorakennus)	  
	  
	  
KOKOELMAT	  
	  
Aineen	  kuvataidesäätiön	  kokoelmat	  
Suomen	  valtio	  
Helsingin	  kaupungin	  taidemuseo	  
Rovaniemen	  kaupunki	  	  
Trondheimin	  taidemuseo	  	  
Suomen	  Taideyhdistys	  	  
Helsingin	  yliopisto	  	  
Pyynikin	  Linna	  
Sadolin	  Oy	  	  
Artes	  Oy	  
Nykytaiteen	  museo	  Willa	  Mac	  
lukuisat	  yksityiskokoelmat	  
	  
	  
OPETUSTOIMINTA	  JA	  MUU	  TOIMINTA	  KUVATAITEEN	  ALUEELLA	  
	  
KATSAUS	  -‐	  kulttuurilehden	  kuvataidenumeron	  päätoimittaja	  2007–2009	  
KATSAUS	  –	  kulttuurilehden	  toimitusneuvoston	  jäsen	  2007–2011	  	  
Kriittisen	  korkeakoulun	  ja	  Kiasman	  yhteistyönä	  toteutuvan	  
Katseen	  filosofia-‐yleisöluentosarja	  Kiasmassa,	  suunnittelu	  ja	  toteutus	  2003-‐	  
Kriittisen	  Korkeakoulun	  kuvataidekoulu,	  pääopettaja	  2003-‐ 
Kuvataideakatemia,	  yleisen	  opetuksen	  laitoksen	  johtaja	  1994–96	  
Kuvataideakatemia,	  piirustuksen	  ja	  maalauksen	  lehtori	  1991–96	  
Taideteollinen	  korkeakoulu	  1989	  
Helsingin	  Taiteilijaseuran	  kuvataidekurssien	  opettaja	  1987–89	  
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Oriveden	  Opiston	  kuvataidekurssien	  opettaja	  1980–1989	  
	  
	  
LUOTTAMUSTOIMET	  
 
Kriittisen korkeakoulun johtokunnan puheenjohtaja 2006- 
KATSAUS -kulttuurilehden kuvataidenumeron päätoimittaja 2007–2009 
KATSAUS -kulttuurilehden toimitusneuvoston jäsen 2007–2011 
Kriittisen	  Korkeakoulun	  varapuheenjohtaja	  2004–2005	  
Kriittisen	  Korkeakoulun	  johtokunnan	  jäsen	  1999-‐	  
Vammaisten	  luova	  toiminta	  ry:n	  puheenjohtaja	  1999–2003	  
	  
	  
APURAHAT	  JA	  PALKINNOT	  
 
Taiteen Keskustoimikunta Näyttöapuraha 2012 
Alfred Kordelinin säätiö 2008 
Galleristit	  ry:n	  tunnustuspalkinto	  2007	  
Taiteen	  keskustoimikunta	  Näyttöapuraha	  2007	  
Valtion	  kuvataidetoimikunta	  2006	  
Kulttuurirahaston	  Uudenmaan	  rahasto	  2005	  
Taiteen	  Keskustoimikunta,	  Luontoja	  –	  ryhmä	  (julkaisutuki)	  2005	  
Taiteen	  Keskustoimikunta,	  Luontoja	  -‐	  ryhmä	  2005	  
Suomen	  Kulttuurirahasto	  2004	  
Helsingin	  kaupungin	  kulttuurilautakunta	  2003	  
Kulttuurirahaston	  Uudenmaan	  rahasto	  2003	  
Kulttuurirahaston	  Uudenmaan	  rahasto	  2000	  
Helsingin	  kaupunki	  (Vammaisten	  luova	  toiminta	  ry)	  1999	  
Taiteen	  keskustoimikunta:	  lastenkulttuuri	  1998	  
Greta	  ja	  William	  Lehtisen	  Säätiö	  1991	  
Valtion	  yksivuotinen	  taiteilija-‐apuraha	  1990	  
Helsingin	  kaupunki	  1987	  
Alfred	  Kordelinin	  säätiö	  1987	  
Suomen	  Taideakatemia	  1985	  
Niilo	  Helanderin	  säätiö	  1985	  
	  
	  
KIRJOITUKSIA	  JA	  ARTIKKELEITA	  
	  
Veikko	  Halmetoja:	  Näyttelyvinkit,	  Helsingin	  Sanomat	  8.3.2014	  
Kaisa	  Heinänen:	  NYT3,	  HS:n	  kulttuuritoimittajan	  suositukset	  tulevalle	  viikolle	  28.2.2014	  
Timo	  Valjakka:	  Näyttelyvinkit,	  Helsingin	  Sanomat	  15.10.2011	  
Nina	  Suni:	  Värien	  vietävänä,	  Turun	  Sanomat	  13.5.2010	  
Jukka	  Yli-‐Lassila:	  Ei	  kahta	  samanlaista	  pilveä,	  Helsingin	  Sanomat	  15.10.2008	  	  
Jukka	  Yli-‐Lassila:	  Kriitikon	  valinta,	  HS	  NYT-‐liite	  2008	  
Sami	  Sjöberg:	  Taivas	  on	  realistin	  pakoreitti	  arjesta,	  Aamulehti	  29.1.2008	  
Kaisa	  Heinänen:	  Taivaanrannan	  tuottelias	  maalari,	  näyttelyarvostelu,	  HS	  9.9.2006	  
Luontoja/Natures	  katalogi	  2006	  
Tiina	  Nyrhinen:	  Pää	  pilvissä,	  maata	  näkyvissä.	  Aamulehti	  5.10.2005	  
Maaria	  Oikarinen:	  Metro,	  taivas	  ja	  meri	  (Heli	  Heikkinen,	  Tuuli	  Helve,	  Tuula	  Anttonen,	  Petri	  
Yrjölä).	  Taide	  2005,	  N:o	  1,	  52–53.	  
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Jukka	  Yli-‐Lassila:	  Katso	  maisemaa	  niin	  saatat	  ymmärtää.	  Viiden	  taiteilijan	  näyttely	  kannustaa	  
tarkastelemaan	  luontoa	  uusin	  tavoin.	  Helsingin	  Sanomat	  11.11.2004.	  
Erkki	  Saarinen:	  Ihmisen	  jäljet	  ja	  luonto	  itsessään.	  Miten	  ihmisen	  jäljen	  voi	  kadottaa	  
maisemasta?	  Satakunnan	  kansa	  8.11.2004	  
Kristina	  Haavisto:	  Mikä	  on	  ihmisen	  osa	  luonnossa?	  Uusi	  Rauma	  10.11.2004	  
Maarit	  Kangas:	  Erilaisia	  kuvia	  luonnosta.	  Länsi-‐Suomi	  6.11.2004	  
Kati	  Heljakka:	  Maan	  ja	  taivaanrantojen	  maalarit.	  Satakunnan	  kansa	  30.11.2004	  
Ullamaria	  Pallasmaa:	  Gallerioissa	  nähtyä	  (Juha	  Nenonen,	  Martti	  Aiha,	  Jason	  Barner-‐
Rasmussen,	  Inka	  Nieminen,	  Eeva	  Tiisala,	  Tellervo	  Kalleinen,	  Reino	  Hietanen,	  Lauri	  Laine,	  
Reijo	  Raekallio,	  Päiviö	  Pyöttiälä,	  Ukri	  Merikanto,	  Heli	  Heikkinen,	  Hannu	  Väisänen,	  Jyrki	  
Riekki)	  Taide	  2004,	  N:o	  6,	  64–67	  
Seppo	  Heiskanen:	  Näkökulmia	  maisemaan.	  Heli	  Heikkisen,	  Nanna	  Suden	  ja	  Zao	  Wou-‐Kin	  
taiteesta.	  Taide	  2003,	  n:o	  2,	  65-‐66.	  
Pessi	  Rautio:	  Aina	  vaan	  aiheelliset	  taivaat,	  Helsingin	  Sanomat	  8.3.2003	  
Anja	  Salminen:	  Herkkiä	  maisemia	  ja	  uninäkyjä	  ihmisistä.	  Iisalmen	  Sanomat	  17.1.2003	  
Risto	  Löf:	  Maalauksia	  maisemista	  ja	  muistoista,	  Savon	  Sanomat	  17.1.2003	  
Heli	  Heikkinen,	  Riitta	  Turunen:	  Kuvioitten	  kuviot.	  Elanto	  7-‐8,	  1988	  
Heli	  Heikkinen:	  Maan	  korvessa.	  Nuori	  Voima	  2,	  1986	  
Heli	  Heikkinen:	  Haluan	  pitäytyä	  maalauksessa.	  Nuori	  Voima	  1,	  1986	  	  
Ritva	  Väisänen:	  Ei	  tullut	  atomifyysikkoa	  –	  tuli	  taidemaalari.	  Karjalainen	  26.1.1986	  
Katri	  Wanner:	  Ennen	  ja	  jälkeen	  läpimurron,	  IS	  1986	  
Kansan	  Uutiset,	  näyttelyarvostelu,	  tammikuu	  1986	  
Dan	  Sundell,	  näyttelyarvostelu,	  Hbl,	  tammikuu	  1986	  
Seppo	  Heiskanen:	  Suomen	  sosiaalidemokraatti,	  tammikuu	  1986	  
Timo	  Pirttinen:	  Romantiikan	  suo.	  Uusi	  Suomi,	  tammikuu	  1986	  
Timo	  Valjakka:	  Läpimurto.	  Helsingin	  Sanomat	  9.1.1986	  
Sinikka	  Nopola:	  Taidemaalari	  Heli	  Heikkinen:	  ’Maalaaminen	  on	  kuin	  juoppous’.	  HS	  8.12.85	  
	  
	  
TV-‐	  JA	  RADIO-‐OHJELMIA	  
	  
Report of the Hungarian TV from the European	  Contemporary	  Art,	  Destination	  Finland,	  Finnish 
Exhibition, helmikuu 2009 
Duna TV (Unkari), introducing the Finnish Contemporary Art Exhibition 2009 
Radio	  Moreeni,	  24.9.2005	  
FST:	  Konsten	  in	  naturen,	  YLE	  2,	  28.3.2005	  


