
G u d  ä r
Näen luonnon kauneuden Jumalan luomistyönä; jokaisessa puun oksassa, kivessä, vesipi-
sarassa. Kotiseutuni Lauttasaaren rannat tuovat minulle sisäistä rauhaa ja voimaa. En voisi 
elää muualla kuin meren äärellä, kokien vuodenaikojen alati muuttuvan ihmeen.

Valokuvanäyttely Lauttasaaren kirkossa 
(S:t Jacob, Myllykalliontie 1, Helsinki) 26. 1 – 5. 3. 2006.  
Avoinna tilaisuuksien aikana (vahtimestari puh. 2340 7460). 
Tervetuloa!

T e o s l u e t t e l o

B o o k  o f  W o r k s
G o d  i s
I see the beauty of  nature as God’s creation; in every branch, every rock, every drop in 
the ocean surrounding me. The images from my neighborhood beaches in Lauttasaari, 
Helsinki, bring me tranquility and piece of  mind. I could not think of  living elsewhere than 
by the ocean, witnessing the wonder of  seasons changing year after year. 

Photographic exhibition at Lauttasaari Church  
(S:t Jacob, Myllykalliontie 1, Helsinki) Jan 26 – May 5, 2006.  

Open during events (janitor tel. 09 2340 7460). 
Welcome!
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Klaus A J Riederer
Isokaari 40 A 9
00200 Helsinki

Tel. 09 692 5315
GSM 041 441 1516
E-mail	 kar@kar.fi
http://www.kar.fi
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M o t i i v i n i
Olen asunut Lauttasaaressa kolmetoista vuotta ja valokuvannut lähes joka kivenkolon ja 
kannon nokan — tai siltä minusta ainakin tuntuu. 

Olen suunnitellut jo pitkän aikaa valokuvanäyttely(it)ä kotiseudustani, erityisesti rakas-
tamistani rantamaisemista, mutta vasta äskettäin sain tarvittavan potkun persauksille-
ni. Lauttasaarelainen runoilija Gertrud Strandén pyysi minua kuvittamaan ja taittamaan 
kolmannen runokokoelmansa Gud är. Hän kutsui minut myös näyttelyyn, esittämään 
valokuvani suuressa koossa yleisölle Lauttasaaren kirjastoon, missä kesällä 2002 esitin 
tulkintani teemasta Vuorten Pauloissa.

Valitut kuusi valokuvaa runokokoelmaan Gud är olen kaikki kuvannut Lauttasaaren ran-
noilla. Minulle ne edustavat Jumalan luomistyön kauneutta, jonka näen joka oksassa, 
kivessä, vesipisarassa. Kuvaaminen luonnossa on minulle hyvin meditatiiivista ja rauhoit-
tavaa; teoksissani korostuu suhteeni ja ennenkaikkea kunnioitukseni luontoa kohtaan. 
Metsästäessäni ratkaisevaa hetkeä vain kamera mukanani huomaan usein miettiväni omaa 
arvomaailmaani. Näitä Unohtuneita arvoja tutkin lähemmin tulevassa valokuvanäyttelyssä-
ni.

Valokuvat olen kaikki itse käsin valmistanut; ottanut vuosina 2000 – 2002 kino- ja keski-
koon	filmikameroilla,	skannannut	korkeimmalla	tarkkuudella	ja	vedostanut	tietokoneen	
avulla parhaimmalla suuren koon Ultrachrome (UCM, hybridipigmentti) valokuvatu-
lostimella (Epson 9600). Aikaisemmassa näyttelyssäni Kaksi Amerikkaa: Osa I tein kä-
sin suurennuskoneella Ilfochrome (ent. Cibachrome)	-filmivedoksia,	joista	olen	luopumassa	
menetelmän rajoitetun materiaalivalikoiman ja valitettavasti riittämättömän arvostuksen 
suhteessa laatuun vuoksi. Pigmenttivedostaminen sen sijaan vähentää merkittävästi ym-
päristön kuormitusta ja tarjoaa suuremman taiteellisen luovuuden. 

Gud är on ensimmäinen näyttelyni, joka koostuu yksinomaan tietokoneen avulla tehdyis-
tä digitaalisista vedoksista. Kuten ennenkin, olen tehnyt ne ilman kompromisseja materi-
aalien ja (käsi-)työni suhteen. Muovipohjaiset (polyesteri/polyeteenipaperi) pigmenttive-
dokseni kestävät vähintään kolmekymmentä vuotta, ja (isokokoisimmat) happovapaalle 
lumppupaperille tehdyt vedokset vähintään sata vuotta. Pidemmän säilyvyyden lisäksi 
UCM-hybridipigmenttimusteen avulla saadaan voimakkaammat värit (laajempi gamut) ja 
käytössä on enemmän materiaaleja kuin kemiallisesti vedostetuissa (RA-4) valokuvissa. 
Vaikka UCM-vedokset eivät ylläkään täysin Ilfochromen laatuun (vaikkakin pääsevät lä-
helle sitä), säilyvyyden kannalta välttämätön lasikehystäminen syö hienoimman materi-
aalin (Ilfochrome CF1K) huippukiillon.

Annan elinikäisen takuun digitaalisille vedoksilleni — voimassa niin kauan kuin olen aktiivinen.

Tutustu valokuviini ja kommentoi niitä (vieraskirja aulassa, sähköpostitse jne.) — mikäli haluat 
jatkossakin nauttia kehittyvästä taiteestani!!



M y  m o t i v e s
I have lived in Lauttasaari for thirteen years and been photographing nearly every corner and 
rock of  the beautiful island next to the heart of  our capital Helsinki, Finland.

I have desired already a long time to do photographic exhibition(s) on the topic, and recently 
I got the needed push for starting up the project. I was asked to illustrate and design the third 
poem collection God är (Swedish for ‘God is’) by Mrs. Gertrud Strandén, a poetry writer liv-
ing also here in Lauttasaari. She also invited me to exhibit my photographs in large format 
to the grand public at the Lauttasaari Library, where I presented my vision of  the Spell of  
Mountains in Summer 2002.

The six color photographs chosen for the poem collection are all taken on the shores of  
Lauttasaari, and demonstrate for me the beauty of  Gods creation that I see in every branch, 
rock, drop of  the ocean. The images are very personal to me —	going	out	to	the	field	for	
capturing	the	decisive	moment	resets	my	mind.	It	causes	me	to	reflect	not	only	my,	as	a	“city	
person”, relation to the nature and surrounds, but also the set of  values, which sometimes 
seem to be Forgotten values that I shall investigate further in my forthcoming photographic 
exhibition.

The photographs are all hand-made by yours truly; taken between years 2000 and 2002 with 
135	and	120	(6*7)	film	cameras,	scanned	to	the	highest	resolution	and	printed	with	the	fin-
est quality large-format Ultrachrome pigment machine (Epson 9600). Previously, I made per 
hand analogue Ilfochrome (ex. Cibachrome) prints for my exhibition Two Americas: Part I, but con-
sidering the limited range of  materials of  the method and its lack of  esteem considering the 
quality, I am transferring towards Ultrachrome (UCM, a hybrid pigment) -based printmaking. 
This	reduces	significantly	the	environmental	load	and	allows	a	much	wider	artistic	creativity.

God is	is	my	first	exhibition	consisting	of 	digital	prints	only,	made	without	any	compromises	
to the (hand-) working process and the quality of  the materials. The UCM prints made 
on polyester/polyethylene-based material last more than thirty years and those (the largest 
ones) made on acid-free rag paper over one hundred years. In addition to longer durabil-
ity, the UCM ink produces richer colors (better gamut), and a wider range of  materials can 
be used compared to the to the standard ‘wet’ photographs (RA-4 process). Although the 
UCM prints don’t reach the ultimate quality of  Ilfochrome (but comes close to it), the re-
quired	glass	framing	for	durability	already	eats	up	the	superglossy	finish	of 	the	finest	material	
(Ilfochrome CF1K).

I give a lifelong guarantee for my digital prints — valid as long as I am active upon this world.

Take a look at my photographs comment them (guest book in the lobby, via e-mail etc.) — in case you want 
to enjoy my evolving art in the future as well!!



Käsintehdyt UCM-pigmenttivedokset
Värikuvakokonaisuus Gud är

1. Matka 320 €
Lauttasaari, Helsinki 2/2002
42*62 cm2  kuva, 50*70 cm2  hopeiset kehykset
Ilford Galerie Art Smooth Pearl 280 g
Säilyvyys > 30 v. 

1. Journey 320 €
Lauttasaari, Helsinki 2/2002

42*62 cm2  photo, 50*70 cm2  silver rims
Ilford Galerie Art Smooth Pearl 280 g

Durability > 30 years

2. Gud är 360 €
Lauttasaari, Helsinki 2/2002
62*50 cm2  kuva, 80*60 cm2  kultaiset kehykset
Ilford Galerie Art Smooth Pearl 280 g
Säilyvyys > 30 v.

2. God is 360 €
Lauttasaari, Helsinki 2/2002

62*50 cm2  photo, 80*60 cm2  golden rims
Ilford Galerie Art Smooth Pearl 280 g

Durability > 30 years

3. Viimeinen hetki 430 €
Lauttasaari, Helsinki 12/2001
84*56 cm2  kuva, 100*70 cm2  kultaiset kehykset
Ilford Studio Rough Fine Art 210 g
Säilyvyys > 100 v.

3. Last moment 430 €
Lauttasaari, Helsinki 12/2001

84*56 cm2  photo, 100*70 cm2  golden rims
Ilford Studio Rough Fine Art 210 g

Durability > 100 years.
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6. Toiveunta 300 €
Lauttasaari, Helsinki 12/2001

42*52 cm2  photo, 50*60 cm2  kultaiset kehykset
Ilford Ilfojet Glossy RC 240 g

Säilyvyys > 30 v.

6. I wish 300 €
Lauttasaari, Helsinki 12/2001
42*52 cm2  photo, 50*60 cm2  silver rims
Ilford Ilfojet Glossy RC 240 g
Durability > 30 years

4. Hukattu rakkaus 430 €
Lauttasaari, Helsinki 12/2001

84*56 cm2  kuva, 100*70 cm2  kultaiset kehykset
Ilford Studio Rough Fine Art 210 g

Säilyvyys > 100 v.

4. Lost love 430 €
Lauttasaari, Helsinki 12/2001
84*56 cm2  photo, 100*70 cm2  golden rims
Ilford Studio Rough Fine Art 210 g
Durability > 100 years

5. Ensimmäinen 300 €
Lauttasaari, Helsinki 2/2002

42*52 cm2  kuva, 50*60 cm2  hopeiset kehykset
Ilford Ilfojet Glossy RC 240 g

Säilyvyys > 30 v. 

5. First one 300 €
Lauttasaari, Helsinki 2/2002
42*52 cm2  photo, 50*60 cm2  silver rims
Ilford Ilfojet Glossy RC 240 g
Durability > 30 years

Handmade UCM-pigment prints
Color photo ensemble God Is 
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Valokuvien passepartout ovat itse vedostuspaperia; kaikki valokuvat on rajattu 
100% kuvaushetkellä. Kuvia ei ole manipuloitu tietokoneella muuten kuin että 
alkuperäisen diapositiivin sävyt toistuvat mahdollisimman aitoina. Muovikehysten 
lasi on 2 mm paksua ja valokuvat on erotettu kovalevystä 0.6 mm:n happova-
paalla huippumuseolaatuisella passepartoulla. Jokaisen kuvan olen itse ottanut ja 
vedostanut käsin tietokoneen avulla. Kuvien hinta sisältää 8 % arvonlisäveron. 
Maksutapana hyväksyn tilimaksun tai luottokortin, ja jos hinnat tuntuvat liian 
korkeilta, kehyksistä voidaan tinkiä ja voin tehdä vedoksen pienemmässä koossa. 
Näyttelyyni Gud är liittyen minulla on tuhansia valokuvia, ja aiheita lukemattomia, 
joista varmasti löytyy jokaiselle mieluinen.

The passepartoutes are of  the printing paper; all photographs are framed at 
100% during the shooting, no post-cropping has been performed. The images 
are not manipulated by computer except so that the colors in the print match 
as closely as possible the original slide positive. The plastic frames have a 2 mm 
thick glass and the prints are isolated from the hardboard back with a 0.6 mm 
highest museum grade passepartout. I have taken all the photos and made the 
prints per hand with the help of  computer. All prices include 8 % value added 
tax. I accept as payment method bank transfer or credit card, and if  the prices 
seem to be too high, the frames can be bargained and I can do a smaller print. I 
have thousand photographs regarding the topic God Is, with countless pictorial 
motifs,	from	which	everyone	can	surely	find	a	pleasing	one.
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Valokuvanäyttelyt

Tiedettä vai taidetta — taidetta vai tiedettä? Tutkielma tieteen taiteellisuudesta ja taiteen 
tieteellisyydestä. (Ca. 2006, paikka avoinna.)
Vieläkin vuorten pauloissa, vuori- ja lumikuvia korkeilta huipuilta Euroopasta, Etelä-
Amerikasta ja Afrikasta. (Ca. 2006, paikka avoinna.)
Mustavalkoisessa elämässäni (en ole koskaan..). Nyky-yhteiskunnan ja dekandentin elä-
mäntavan kritiikkiä ja provokatiivista keskustelua kuvallisen ja tekstuaalisen ristiriidan 
kautta. 

12.11. – 11.12. 2005. Wågermanska Konsthallen, Skärhamn, Ruotsi (kutsusta).
12.9. – 30.9.2006. Laterna Magica, Helsinki.

Gud är, tutkielma Jumala – luonto suhteesta.
1. 9. - 30. 9. 2005. Lauttasaaren kirjasto, Helsinki. Yhteisnäyttely runoilija Gertrud 
Strandénin kanssa (kutsusta).
1. 10. 2005 - Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston ravin-
tola ja nettikahvila, Otakaari 5 A, Espoo (kutsusta).
26. 1. – 5.3. 2006. Lauttasaaren kirkko (S:t Jacob), Helsinki (kutsusta). 

S u u r k i i t o s  t u k i j o i l l e n i !

Unides Design

T h a n k  y o u  s p o n s o r s !

K i i t o s  t e i l l e !
Jan Eerala 

Ari & Sami Eskonlahti & Totti Turunen 
Tara & Ali Hyvärinen 

Risto Niska
Eerik Riederer
Ari Strandén

Gertrud Strandén
et al.

T h a n k  y o u !



Valokuvanäyttelyt (jatkoa) 

Nästän svart vitt (Taiteentekijät). Tutkielma taiteentekijoistä ja taiteentekemisestä; yhteis-
näyttely	taidepainaja	/	graafikko	Yvonne	Karlssonin	kanssa.

12.11 - 11.12.2005. Wågermanska Konsthallen, Skärhamn, Ruotsi (kutsusta).
Takaisin koottu valokuvanäyttelysarja aikaisemmista töistä, Teknillinen korkeakoulu, Sähkö- 
ja tietoliikennetekniikan osaston ravintola ja nettikahvila, Otakaari 5 A, Espoo.

Osa I, 13.6.-29.8.2003. Kymmenen vedosta näyttelystä Lisää Jazzin riemua sekä vedos 
näyttelystä Vuorten pauloissa ja mainosvedos näyttelyyn Kaksi Amerikkaa: osa I.
Osa II (kutsusta), 9.9.2003-16.1.2004. Yksitoista vedosta näyttelystä Jazzin riemua sekä 
päävärityö näyttelystä Lisää Jazzin riemua ja vedos näyttelystä Kaksi Amerikkaa: osa I.
Osa III (kutsusta), 20.1.2004 – 1.6. 2005 Kuusi vedosta näyttelystä Kaksi Amerikkaa: 
osa I sekä päävärityö näyttelystä Lisää Jazzin riemua.

Kaksi Amerikkaa, Pohjois-ja Etelä Amerikan erojen tutkiminen kuvallisen, tekstuaalisen ja 
uuden median kautta.

Osa I :11.9.-4.10. 2003 Savoy-teatteri, aulagalleriat, Helsinki. Avajaiset 11.9.2003.
Osa Ib (kutsusta): 7.-28.12. 2003. Frankfurt am Main, Kirche Fechenheim, Veranstaltung 
zu Gunsten der Patenstation in Peru und Brasilien (kaksi 60*90 cm2 vedosta).
Osa II (37 vedosta, joista 31 uutta pigmenttivedosta): 28.9.-14.10.2005. Kulttuurikeskus 
Caisan aulagalleriat, Vuorikatu 17 C, Helsinki.
Osa IIb (3 vedosta): 7.-20.12.2005. Tarvaspään kahvilaravintola, Espoo.

Lisää Jazzin riemua, jatkonäyttely (uusin valokuvin) näyttelystä Jazzin riemua.
27.1.-22.2. 2003. Savoy-teatteri, aulagalleriat, Helsinki.

Vuorten pauloissa, kiertävä näyttely eri muodoissaan jäätikkövaelluksen vaaroista ja viehä-
tyksestä [eri valokuvin, diaesityksineen ja www-näyttelyineen ja kilpailuineeen]. Helsingin 
kaupunginkirjastot, maaliskuu – heinäkuu 2002, kävijämäärä luokkaa 250 000 henkilöä(!).

4.3-3.4. Töölön kirjasto; 3.-27.4. Rikhardinkadun kirjasto; 29.4.-1.6. Itäkeskuksen kir-
jasto; 3.-27.6. Vallilan kirjasto; 1.-31.7. Lauttasaaren kirjasto.

Jazzin riemua, elävän musiikin tunteiden välittyminen ratkaisevan hetken valokuvien kaut-
ta.

11.6.-9.7. 2002. Vuotalon aulagalleria, Helsinki
13.7.-21.7. 2002. Café Jazz, Pori.

100 vuotta – 100 valokuvaa, dianäyttely.
Marraskuu 2001. Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto.

Tämä on elämämme – matka halki maailman 200 valokuvalla, dianäyttely.
Tammikuu 2001. Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto.

AnoXia – Luopuminen: Vastakohtia — subjektiiviset käsitteet ovat paradoksaaleja, mv 
kuvakokonaisuus. Teekkarikamerat ry. 50 vuotisjuhlanäyttely (kutsusta).

Toukokuu 1998. Laterna Magica. 
Odotus, mv kuvakokonaisuus. Planket – Aita, yhteisnäyttely (kutsusta).

Kesäkuu 1996. Helsingin rautatieasema.
Kaipuu, mv kuvakokonaisuus. Valokuvaus –opintojakson päätösnäyttely.

Toukokuu 1996. Teknillinen korkeakoulu.
Perusteekkari, Teekkarikamerat ry. kevätnäyttely.(kutsusta) 
Maaliskuu 1996. Espoon Kulttuuritalo.


