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Trailer: hps://vimeo.com/sallamyllyla/spring2017

paikkasidonnainen installaao, 2-kanavainen HD video, 9 min                        Taidelaitos Haihatus, Joutsa, 2017

Kevät – videotyössä seurasin kevään tuloa näyelyrakennuksen kapean ja korkean ikkunan läpi. Maalasin talvella 
lasiin rajan ikkunan edessä olevalle sireenille ja seurasin aikasarjakuvauksella näkymää aina alkukesään saakka. 
Tulos oli yllätys itsellenikin. Teos esite in samassa lassa missä se oli kuvau.

KEVÄT, 2017
SALLA MYLLYLÄ

https://vimeo.com/sallamyllyla/spring2017


Trailer: hps://vimeo.com/sallamyllyla/yocha

paikkasidonnainen installaao, 2-kanavainen HD video, 6 min                       Taidelaitos Haihatus, Joutsa, 2017

Yo-cha -työssä kuvasin peltomaisemaa riistakameralla läpi talven ja kevään vanhasta urheiluselostamosta käsin.
Lämmiämäömässä rakennuksessa sääolosuhteet näkyvät myös kameran ja kohteen välissä olevassa 
ikkunalasissa: sen pintaan tulee jäätä tai siihen ivistyy kosteua, joka voi sulaa tai kuivua auringon lämmössä 
päivän aikana. Teos esite in samassa lassa missä se oli kuvau. 

YO-CHA, 2017 

https://vimeo.com/sallamyllyla/yocha


HD video, 3 min

Video kuvaa kaupunkilassa olevaa liikenteenjakajaa. Eristän sen ympäristöstään maalaamalla kuva-alan
peioon ja raapuamalla kohteen sen takaa esiin. Ympäristöstään vapauteuna liikenteenjakaja alkaa 
muistuaa Albrecht Dürerin maalausta, jossa ruohomätäs on aseteltu valkoiselle paperille tarkasteltavaksemme. 
Teos on kuvau Ruoholahden rannassa Galleria Forum Boxin ikkunasta talvella 2016.

Trailer: hps://vimeo.com/sallamyllyla/island

SAARI, 2017

https://vimeo.com/sallamyllyla/island


Trailer: hps://vimeo.com/sallamyllyla/midsummer

paikkasidonnainen installaao, HD video 4 min                                               Galleria Vanhan Raahuone, Turku, 2016
            

Teos perustuu aikasarjakuvaukseen Turun vanhan raahuoneen galleriassa. Videossa seurataan valon ja 
maiseman heijastusta lassa olevan kaakeliuunin pinnalla yhden heinäkuisen vuorokauden ajan. Videotyö 
paljastaa gallerian salaisen elämän sen aukioloaikojen ulkopuolella. Video projisoiin kaakeliuunin viereen seinälle.

KESÄYÖN UUNI, 2016

https://vimeo.com/sallamyllyla/midsummer


paikkasidonnainen installaatio, teippaus seinässä, lyijykynä, HD video 11 min 

Paikkasidonnaisen installaation lähtökohtana on työhuone Pariisin Cité des Arts –residenssissä. Toukokuussa aurinko 
osui huoneen seinään aamulla seitsemän ja yhdeksän välillä. Merkitsin maalarinteipillä seinään valokohtien 
sijainnit neljänä aamuna. Projisoin intervallikuvauksena syntyneen videon maalaustelineeseen aseteuun 
pöytälevyyn. Installaatio perustui huoneesta löytyneisiin esineisiin, se oli olemassa yhden illan kesäkuussa 2016.

Trailer: hps://vimeo.com/sallamyllyla/atelier

DANS L’ATELIER, 2016

https://vimeo.com/sallamyllyla/atelier


Trailer:  hps://vimeo.com/sallamyllyla/mytree 

 HD video, äänetön, 1 min  

Käsi maalaa kirkkaana kevätpäivänä ikkunalasiin rajoja puulle. Taustalla näkyvällä lähiöpihalla kulkee 
ihmisiä ja autot ajavat ohi. Maalaus edistyy vähitellen yleyen lopuksi kuvan reunoihin. Vuodenaikojen kulkua 
seurataan syntyneen aukon läpi.

PUUNI, 2015

https://vimeo.com/sallamyllyla/mytree


paikkasidonnainen installaao, 3 HD videota, 12-18 min                                                 Galleria Huuto Jätkäsaari, 2013

Installaao koostuu kolmesta videosta monitoreissa eri puolilla satamamakasiinissa olevaa näyelylaa. 
Kahdessa käsi raapuaa piirmellä esiin sataman rakennuksia vaalean maalikerroksen takaa. Työ etenee 
hitaas ja kohteita on vaikea eroaa. Kolmannessa videossa nähdään päivänkulkuja kuvauna raaputetun 
tähysmen läpi.  Siitä voi aavistaa, eä maalikerroksen takana on suuri satamahalli, laiva ja nostureita.

MUISTIINPANOJA SATAMASTA, 2013

Trailer: https://vimeo.com/sallamyllyla/harbor

https://vimeo.com/sallamyllyla/harbor


paikkasidonnainen installaao, 2-kanavainen HD video, 11 min                                    Galleria Huuto Jätkäsaari, 2013

Videoinstallaao kuvaa risteilylaivan lähtöä neljän satamamakasiinin ikkunan läpi tarkasteltuna. Sataman valot 
värjäävät laivan oranssinväriseksi. Laiva loionee hitaas, sen liikeä on vaikea hahmoaa. Näyelylan ikkunat 
on peitey, mua työ näyää mitä ikkunoista voisi näkyä.  Ulkoa kuuluvat sataman äänet tulevat osaksi teosta.

LÄHTÖ, 2013

Trailer: https://vimeo.com/sallamyllyla/departure

https://vimeo.com/sallamyllyla/departure


paikkasidonnainen installaao, teippaus la assa                                                               Suvilahden Puhdistamo, 2012

Installaaossa seurasin suureen teollisuuslaan kaari-ikkunoiden läpi tulevia valokuvioita muutaman talvisen 
päivän ajan. Koska päivät olivat melko pilvisiä, tuloksena ei ollut täydellinen kaavio, pikemminkin haparoiva 
yritys saada muisin edes jotakin. Illansuussa välokuviot venyivät pitkiksi katedraali-ikkunoiksi ja ulouivat miltei
teollisuushallin toiseen seinään; niitä oli mahdotonta tavoiaa.

TALVEN VALOA, 2012



Puuni, Roihuvuori, Helsinki, 2012

Muisinpanoja satamasta, Jätkäsaaren makasiini, Helsinki, 2013

Yo-cha, Joutsa,  2017
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