
Oases from HEL  
Helsingin keitaat  

 
22-23.8. klo 13-19 Seurasaari, Kalevalakehto  
24.8. klo 16-19 Kaupungintalo,  Virka-galleria  
25-26.8. klo 13-19 Huopalahti, Asematila  
29-30.8. klo 13-19 Itäkeskus, Itis  
31.8.-2.9. eri puolilla kaupunkia, pysy kuulolla!  
 
www.oasesfromhel.fii  
 
Amanda Kauranne 0407450133  
amanda.kauranne@gmail.com  
Mikko Haapoja 0453590240 
 mh@mikkohaapoja.net  

 
Millaisia ovat luontokokemukset kaupungissa? Missä ovat stadilaiset 
keitaat, joissa mieli ja silmä lepää? Miten luonto ja kaupunki ovat 
vuoropuhelussa? Oases from HEL on installaatiosarja, jossa voit 
uppoutua kaupungin luontokeitaisiin video- ja äänimaiseman mukana.  
 
Oases from HEL kiertää Helsingissä 22.8.-2.9.2017 vieraillen niin 
Seurasaaressa, Itä-Helsingissä kuin Taiteiden yönä 24.8. Helsingin 
kaupungintalon Virka Galleriassakin. Syyskuussa teosta esitetään The 
House of Finland -näyttelyssä New Yorkissa osana Finland100NYC-
tapahtumakokonaisuutta. Projektin käynnistäneet kansanmuusikko 
Amanda Kauranne ja media- ja äänitaiteilijaMikko H. Haapoja ovat 
mukana installaatioissa improvisoimassa tanssija Gesa Piperin kanssa.  
 
Keskeinen osa projektia on myös kaupunkikeitaiden kartoitus sivustolla 
http://oasesfromhel.fi - ota osaa keräykseen jakamalla muisto, valokuva 
tai pieni äänimaisema! Tervetuloa myös hengähtämään Oases from HEL 
-installaatioihin haluamallasi tavalla!  
 

 
Oases from HEL is a multidisciplinary art project created by media 
artist Mikko H. Haapoja & musician Amanda Kauranne. Together with 
Helsinki citizens and visitors, Haapoja & Kauranne are collecting and 
mapping Helsinki oases and creating a series of audio-visual installations 
about the boundaries of city life and nature. Inside the installation, one 
can feel urban nature of the Finnish capital through video projections 
and soundscapes. The media art is accompanied by musical 
improvisation of Haapoja & Kauranne and dance art by Helsinki-based 
German dancer Gesa Piper. 
 
In the form of an audio-visual installation, Oases from HEL was 
premiered in Siglufjörður folk music festival in July 2017. During August 
and September 2017, the project will be exhibited in Helsinki and in 
Manhattan, New York. An essential part of the project is also a web-
based map where the growing archive of Helsinki oases is 
visualized: http://oasesfromhel.fi - feel free to participate both the 
installation and mapping Helsinki urban oases!  


