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Fire and Land – In Memoriam Nancy Holt
Memorial for Nancy Holt in Up and Under -land art piece in 6th March 2014 at 7-8pm in
the village of Pinsiö.
Nancy was the first internationally known artist who joined The Strata
Project – the greatest project of environmental ja land art in Scandinavia.
- Osmo Rauhala, artist and a friend of Nancy Holt
Eulogies:
Ben Tufnell, London, Curator and Writer
Alena J. Williams, Berlin, Curator and Writer: Curator of Nancy Holt – Sightlines exhibition and the
editor of the publication with the same name
Kaisa Kirkko-Jaakkola, Director of Cultural and Leisure Services, City of Nokia
Osmo Rauhala, artist
Music by Ochre Room- duo.
Nancy Holt passed away on 8th of Feb 2014. Holt was one of the pioneers of the Land Art
-movement. Her works are known and located worldwide and the importance of her career has been
acknowledged internationally. Holt had a major role in creating, together with his husband and artist
Robert Smithson, the genre of Land and Environmental Art movement and today, her passing away
means an end of an era. Ceremony is open for all interested in land art and works and career of
Nancy Holt.
* More information about the ceremony:
Invitation and details in The Strata Project website: http://www.strataproject.org/index.html
* Useful information about Nancy Holt and Up and Under -piece in Finland:
http://www.strataproject.org/2/post/2014/02/nancy-holt-thought-and-vision-connecting-peoplethrough-the-time.html
Text by Pekka Ruuska, Managing Director of The Strata Project
* Related articles about Nancy Holt:
http://www.nytimes.com/2014/02/12/arts/design/nancy-holt-outdoor-artist-dies-at-75.html?_r=0
http://www.strataproject.org/nancy-holt.html

More information:
Hanna Westman
Coordinator
http://www.strataproject.org/
info@strata.fi

Pekka Ruuska
Managing Director
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Tuli ja maa - In Memoriam Nancy Holt
Taiteilija Nancy Holtin muistoksi järjestetään Tuli ja maa -tilaisuus Yltä ja alta -maataideteoksella Pinsiössä
torstaina 6.3.2014 klo 19-20. Tilaisuus koostuu musiikkiesityksestä sekä taiteilijan ystävien ja kollegoiden
muistopuheista.
Nancy oli ensimmäinen kansainvälinen taiteilija, joka lähti mukaan
Strata-projektiin, josta on nyt tullut pohjoismaiden suurin
ympäristötaidehanke. - Osmo Rauhala, kuvataiteilija, 2014
Puhujista jokaisella on oma lähestymiskulmansa aiheeseen: Kun Nancy Holtille myönnettiin elämäntyöpal kinto Internatiol Sculpture Centerin gaalassa lokakuussa 2013, Ben Tufnell oli tilaisuuden juhlapuhujana.
Alena J. Williams teki yhteistyötä Holtin kanssa pitkään massiivisen Nancy Holt – Sightlines -kiertonäyttelyn
ja julkaistavan kokoomateoksen puitteissa. Osmo Rauhalaa saamme kiittää siitä, että teos on olemassa täällä
meillä Pirkanmaalla. Kaisa Kirkko-Jaakkola työskenteli tiiviisti Holtin kanssa teoksen aktiivisessa rakennusvaiheessa. Saamme puheenvuoroissa kuulla asiantuntijoilta myös keskustelua siitä, mitä maataiteelle on tapahtumassa ja mihin suuntaan maataide on kehittymässä.
Tilaisuus on avoin kaikille Nancy Holtin teoksista, maa- ja ympäristötaiteen tulevaisuudesta ja Pinsiön
alueesta kiinnostuneille.
Yltä ja alta -maataideteoksen suunnitellut taiteilija Nancy Holt poistui keskuudestamme 8.2.2014. Avioparia
Nancy Holt (Sun Tunnels, Yltä ja alta) & Robert Smithson (Spiral Jetty) pidetään yhtenä maa- ja ympäristötaiteen pioneereista ja taidehistoriallisesta näkökulmasta kyse on tietyn aikakauden lopusta.
Muistokirjoitukset (kirjoittajina kuvataiteilija Osmo Rauhala, Tampereen taidemuseon näyttelypäällikkö
Tapani Pennanen, Nokian kaupungin vapaa-aikakeskuksen johtaja Kaisa Kirkko-Jaakkola): Nancy Holtia
koskevat
muistokirjoitukset
on
julkaistu
Stratan
verkkosivuilla
osoitteessa
http://www.strata.fi/1/post/2014/02/nancy-holt-suomalaisten-ystvien-ja-kollegoiden-sanoin.html.
Tekstejä
voi käyttää Tuli ja maa -tilaisuutta koskevassa uutisoinnissa vapaasti, kunhan lähde on mainittu.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Nokian kaupungin ja Pinsiö-Seuran kanssa.
Lisätiedot:
Hanna Westman
Koordinaattori
+358 50 3767628
info@strata.fi
Kutsu Stratan verkkosivuilla: http://www.strata.fi/1/post/2014/02/tuli-ja-maa-in-memoriam-nancy-holttorstaina-63-klo-19.html
Kutsu Stratan Facebook-sivuilla: https://www.facebook.com/events/293277544130542/?
notif_t=plan_user_joined

