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ANSIOLUETTELO	   	   	   	  
Kuvataiteilija,	  TaM	  Tero	  Annanolli	  
Syntynyt	  Kokkolassa	  1975	  
tannanolli@gmail.com,	  puh.	  044-‐3021246	  
www.annanolli.com	  
	  
	  
Opinnot	  
2014-‐2015	   Taideyliopisto,	  Taiteilija	  kehittäjäksi	  organisaatioon	  –	  taiteelliset	  interventiot	  työelämään	  
2010	  	   	   Suomen	  Kulttuurirahaston	  järjestämä	  muotokuvamaalauskurssi	  
2009-‐2010	  	  	   Repin-‐instituutin	  kuvataidekoulutus	  Kotkassa	  
1998–2004	  	   Taideteollinen	  korkeakoulu	  (TaM)	  	  
2002–2003	  	   Kuvataideakatemia,	  maalaustaiteen	  osasto	  	  
1996–1997	  	   Kymenlaakson	  ammattikorkeakoulu,	  teollinen	  muotoilu	  
1995–1996	  	   Nordiska	  Kontsskolan	  Karleby	  
1993–1995	  	   Kokkolan	  Yhteislyseon	  lukio	  (YO)	  	  
	  
Työkokemus(opetus)	  
2004–2016	   Pekka	  Halosen	  akatemia,	  Tuusula,	  taideaineiden	  opettaja	  
2001–2002	  	   Taideteollinen	  korkeakoulu,	  opintoneuvoja	  	  
	  	  	  
Näyttelyt	  	  
Yksityisnäyttelyt:	  
2017	  G12,	  Helsinki	  
2017	  HTS	  Taidelainaamo,	  Helsinki	  
2014	  Vuotalon	  galleria,	  Helsinki	  
2013	  Tuusulan	  taidemuseo,	  Tuusula	  
2012	  Designmuseo,	  Kuukauden	  taiteilija	  2012,	  Helsinki	  
2010	  Galleriakäytävä	  Miessakit	  ry,	  Helsinki	  
2009	  Galleria	  Uusitalo,	  Helsinki	  
2008	  Järvenpää-‐talo,	  Järnätti	  
2005	  Tuusulan	  Taide-‐	  ja	  Kulttuurikeskus,	  Tuusulan	  Taidemuseo	  
2001	  S-‐galleria,	  Helsinki	  
	  
Ryhmä-‐	  ja	  yhteisnäyttelyt:	  
2018	  Gumbostrand	  Konst	  &	  Form,	  Sipoo	  
2017	  Näsin	  kartanon	  kesänäyttely,	  Porvoo	  
2017	  FLeuriste,	  Helsinki	  
2016	  Höyrygalleria,	  Korpilahti	  
2015	  Maila	  Talvio	  –	  salonki	  kesänäyttely,	  Hartola	  
2014	  K.	  H.	  Renlundin	  museo,	  Kokkola	  
2013	  Kesänäyttely	  Gumbostrand,	  Sipoo	  
2012	  Keravan	  taidemuseo	  Palikkaooppera,	  Kerava	  
2012	  TORI	  –Oon	  kaupungissa	  2012	  ART	  Häme´12	  &	  WDC	  Helsinki	  2012,	  Lahti	  
2012	  Galleria	  Rantakasarmi	  &	  Ateneum	  Tutkielmia	  muutoksesta,	  Helsinki	  
2012	  Galleria	  Fogga	  &	  Naisten	  pankki,	  Helsinki	  
2011	  Galleria	  Uusikuva,	  Kotka	  
2011	  Billnäs,	  kesänäyttely	  
2011	  Turku	  2011	  Together,	  Raisio	  (TAJUA-‐työryhmä)	  
2011	  Katugalleriat,	  Helsingin	  Juhlaviikot	  
2011	  ArsBoretum	  11,	  Kemiö	  
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2010	  HEAF	  2010	  -‐taidemessut,	  Helsinki	  
2010	  Kouvolan	  taidemuseo	  
2010	  Galleria	  Katariina	  
2010	  Galleria	  Katariina,	  Helsinki	  
2010	  Billnäs,	  kesänäyttely	  
2010	  Galleria	  Ruutikellari,	  Hamina	  
2010	  Malmitalon	  galleria,	  Helsinki	  (TAJUA-‐työryhmä)	  
2009	  Skjl	  09	  vuosinäyttely,	  Kouvolan	  taidemuseo	  
2009	  Galleria	  Uusikuva,	  Kotka	  
2009	  Billnäs,	  kesänäyttely	  
2008	  Helsingin	  taidemessut	  
2008	  Ars	  Jok´vars	  2008,	  Jämsä	  
2005	  Masters	  of	  Arts	  of	  2005,	  Media	  Centre	  Lume,	  Helsinki	  
2004	  Suomen	  Pohjoismainen	  taideliitto,	  Helsinki	  	  
2004	  Taidekeskus	  Salmela,	  Mäntyharju	  
2002	  ”Viivasta	  voimaa”	  yhteisöprojekti,	  Jorvin	  sairaala,	  Espoo	  
2002	  Kuvataideakatemian	  Galleria,	  Helsinki	  
2001	  Annantalo,	  Helsinki	  
2001	  Kolmen	  kaupungin	  näyttely,	  Pietarsaari	  
1999	  Ulkomaisen	  taiteen	  museo	  Sinebrychoff,	  Helsinki	  	  
	  
Näyttelyt	  ulkomailla:	  
2017	  QQ	  /	  Viljandi	  Art	  Festifal	  2017,	  Viro	  
2016	  Indonesian	  Contemporary	  Art	  &Design,	  Jakarta	  
2016	  Tugu	  Kunstkring	  Paleis,	  Indonesia,	  Jakarta	  
2016	  Cité	  Internationale	  des	  Arts’	  Pop	  up	  –näyttely	  
2016	  Le	  Carceri	  Castello	  di	  Milazzo,	  Italia	  
2015	  Olympia	  Fine	  Art	  Association	  Exhibition	  &	  Symposium,	  India	  
2015	  NORDIC	  SEASON	  -‐	  Finland	  in	  Lisbon	  Contemporary	  Exhibition	  2015	  
2014	  Qingdao	  International	  Art	  Biennal,	  Kiina	  	  
2014	  World	  ArT	  Games	  –	  Pop	  up,	  Lissabon,	  Portugal	  
2014	  Gallery	  Ajamaja,	  Viro	  
2013	  Internationales	  	  Symposium	  Formen	  in	  Schale	  und	  Kern,	  Akademie	  für	  Gestaltung	  der	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Handwerkskammer	  Ulm,	  Saksa	  
2012	  Water	  Cube,	  CENTRO	  ITALIANO	  PER	  LE	  ARTI	  E	  LA	  CULTURA	  2012,	  Peking	  
2012	  OFA	  Olympic	  Fine	  Arts	  2012,	  Barbican	  centre	  London	  
2012	  International	  Artists'	  Symposium	  2012	  UNKARI,	  Villa	  Vaszary	  
2012	  BELA	  2012	  Biennial	  of	  European	  and	  Latin	  American	  Art,	  Portugali	  
2011	  	  Arteground	  Art	  Festifal	  2011	  Estonia,	  Viljandi	  
2010	  St	  Anne	  Kunsthalles,	  Lyypekin	  taidemuseo,	  Saksa	  	  
2007	  Inda	  Gallery	  Budapest,	  Unkari	  
2006	  Suomi-‐Unkari-‐Romania-‐taiteilijasymposium,	  Sf.	  Georgen	  taidemuseo,	  Romania	  	  	  
	  
Luottamustehtävät:	  
2018	  	  	  	  	  	  	  	  Ornamon	  Taiteilijat	  O	  puheenjohtaja	  
2014-‐2016	  ORNAMON	  hallituksen	  jäsen	  
2017-‐	  Vice	  presidentti	  of	  the	  Olympic	  Fine	  Arts	  Association	  
2014-‐2015	  Vice	  presidentti	  of	  the	  Olympic	  Fine	  Arts	  Association	  
2015-‐2017	  Olympic	  Fine	  Arts	  Association	  hallituksen	  jäsen	  
2011-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eduskunnan	  Arkadia	  -‐seura,	  hallituksen	  taiteilijajäsen	  
2013	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Checkpoint	  Helsinki,	  työryhmän	  jäsen	  
2011-‐2012	  Taidemaalariliiton	  hallituksen	  jäsen	  
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2011-‐2015	  Suomen	  Taiteilijaseuran	  edustajiston	  jäsen	  
2008–2010	  Helsingin	  Taiteilijaseuran	  hallituksen	  jäsen,	  näyttelytoimikunnan	  jäsen	  2010-‐2011	  
2005–2011	  Taideteollinen	  korkeakoulu,	  Taidekasvatuksen	  osasto,	  johtoryhmän	  jäsen	  
2009–2011	  Uudenmaan	  Kuvataidejärjestöjen	  hallituksen	  jäsen	  
2006	  Taidemaalariliiton	  Suomi-‐Unkari-‐Romania	  taiteilijasymposium	  Romaniassa	  
	  
	  
Muu	  taiteellinen	  toiminta,	  yhteisötaideprojektit:	  
2017	  Yhteisötaideteos	  Tyynen	  peitto,	  Iso	  Roba,	  Helsinki	  
2015	  Halonen-‐Sibelius-‐Gallen	  150	  vuotta,	  kutsunäyttely,	  yhteisötaideteos,	  Tuusula	  
2013	  Taiteiden	  yö	  2013,	  Kampin	  kappeli,	  yhteisötaideteos	  JOKI,	  Helsinki,	  työryhmä	  Annanolli	  &	  Remes)	  
2012	  Valtakunnallinen	  koulutustilaisuus,	  Yhteisötaiteen	  voima,	  Diakoniapäivät	  Elä	  &	  Välitä	  Kuopiossa	  
(työryhmä	  Annanolli	  &	  Remes)	  
2012	  Keravan	  taide-‐	  ja	  museokeskuksen	  Sinkka	  avajaisnäyttely	  Palikkaooppera,	  kuraattori,	  Kristian	  Smeds	  
(työryhmä	  Annanolli-‐H.	  Mäntymaa	  &	  miesryhmä)	  
2012	  Helsinki	  2012	  –muotoilupääkaupunki	  WCD	  Lahti,	  TORI,	  yhteisötaideteos	  (työryhmä	  Kaisa	  Salmi,	  Ulla	  
Remes	  ja	  Tero	  Annanolli)	  
2011	  Turku	  Together,	  yhteisötaideteos	  Joki,	  Raisio	  
2011	  Kansallisteatterin	  Globen	  uupuneet	  –	  ympäristöprojekti,	  yhteisötaideteos	  Kuopio	  
2010	  ART360	  –hanke,	  Soveltuvatko	  taide	  ja	  elinkeinoelämä	  yhteen?	  	  –luento	  
2010	  Sovella	  taidetta	  messut,	  Teatterikorkeakoulu,	  Yhteisötaiteen	  monet	  kasvot	  –työpaja	  
	  

Apurahat:	  
2017	  Alfred	  Kordelinin	  säätiö,	  yhteisötaideteoksen	  toteutukseen	  
2015	  Taiteen	  edistämiskeskuksen	  kohdeapuraha,	  muotoilu	  
2015	  Suomen	  Kulttuurirahasto	  Hôtel	  Chevillon,	  työskentelyapuraha	  	  ½	  vuotta	  	  
2014	  Taiteen	  edistämiskeskuksen	  matka-‐apuraha	  Portugali(työryhmä)	  
2013	  Taiteen	  edistämiskeskuksen	  matka-‐apuraha	  Saksa(työryhmä)	  
2013	  Alli	  Paasikiven	  Säätiö	  
2012	  Suomen	  Taiteilijaseuran	  Säätiön	  matka-‐apuraha	  
2012	  ArteCult-‐vierailuapuraha,	  Rooma	  
2011	  Valtion	  kuvataidetoimikunta	  
2009	  Niilo	  Helanderin	  Säätiö	  
2008	  Vantaan	  seurakunta,	  Pyhän	  Laurin	  siunauskappelin	  kuvataidekilpailu,	  Kunniamaininta	  
2005-‐2007	  Tuusulan	  kunnan	  taiteilija-‐apuraha	  (vuosittain	  myönnetty)	  
2004	  Suomen	  Kulttuurirahaston	  Etelä-‐Savon	  rahasto,	  kokovuotinen	  taiteilija-‐apuraha	  
2004	  S-‐ryhmän	  stipendi,	  Taidekeskus	  Salmela	  
2003	  Suomen	  Kulttuurirahasto	  
2003	  Otto	  A.	  Malmin	  lahjoitusrahasto	  
2002	  Heikki	  ja	  Hilma	  Honkasen	  Säätiö	  
2001	  Vantaan	  kaupungin	  taiteilija-‐apuraha	  
	  
Palkinnot	  
2016	  Tuusulan	  museon	  Pekka	  Halonen	  –mitalli	  	  
2012	  Olympic	  Fine	  Art	  London	  2012,	  Creative	  cities	  collection	  –	  Fine	  Arts	  Exhibition	  London	  2012,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kultamitali	  
2010	  Europol	  Art	  Competition,	  Winner	  in	  category	  A,	  Europol,	  The	  Hague,	  The	  Netherlands	  
	  
Residenssit	  
2016	  Cité	  Internationale	  des	  Arts’,	  Pariisi	  
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2016	  Circolo	  Scandinavo,	  Rooma	  
2015	  Suomen	  Kulttuurirahasto	  Hôtel	  Chevillon,	  Ranska	  	  
2015	  Taiteen	  edistämiskeskus	  Matera,	  Italia	  
2013	  Internationales	  	  Symposium	  Formen	  in	  Schale	  und	  Kern,	  Saksa	  
2012	  XIII	  Kansainvälinen	  taiteilijasymposium,	  Unkari	  
2011	  Suomen	  Taiteilijaseuran	  Ateljeesäätiö,	  Grassina,	  Italia	  
2004	  Taidekeskus	  Salmela	  
	  

	  
Yhteistyöhankkeet	  
2014	  Kansanvälinen	  Betonisymposium,	  Yhteiskehittämisen	  kumppanit:	  Ornamo,	  Rudus	  Oy,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ParmaOy,	  Consolis	  Oy,	  Suomi	  
2013	  Bund	  der	  Kunsthandwerker	  Baden	  Württemberg	  eV:	  n	  ja	  Ornamon	  välillä,	  Ullm,	  Saksa	  
	  
Kokoelmat:	  
Suomen	  ulkoministeriö,	  Indonesia	  
Benettonin	  Imago	  Mundi,	  Italia	  
Stifvelsen	  Grez,	  Ranska	  
Kalahari	  Art	  Museum,	  Guwahati,	  Intia	  
Olympic	  Fine	  Art	  London	  2012,	  Creative	  cities	  collection,	  Art	  Centre	  Beijing	  
Water	  Cube	  collection,	  Beijing	  
S-‐Pankin	  kokoelmat	  
Europol	  (	  EU),	  Haag,	  Alankomaat	  
Kotkan	  kaupungin	  taidekokoelmat	  
Sairaala	  ORTON	  
Taidekeskus	  Salmela	  
Mäntyharjun	  kunnan	  taidekokoelmat	  
Ristiinan	  kunnan	  taidekokoelmat	  
Taideteollinen	  korkeakoulu,	  Taidekasvatuksen	  osasto	  
K.H.	  Renlundin	  museo,	  Kokkola	  
	  
Jäsenyydet:	  
Taidemaalariliitto	  (varsinainen	  jäsen)	  
Helsingin	  Taiteilijaseura	  
Kotkan	  Taiteilijaseura	  
ORNAMO	  
Olympic	  Fine	  Arts	  Association	  
	  
Julkaisut:	  
Taidepohjaiset	  menetelmät	  työelämän	  kehittäjinä,	  Taideyliopiston	  julkaisusarja	  2016	  
Betoni	  3/2013,	  Kansainvälinen	  betonisymposium	  "Schale	  und	  Kern"	  Formen	  in	  Beton	  
Taidemaalaus	  –lehti	  3/2009,	  Kultaa	  ja	  kierrätys	  kankaita	  
Työ-‐	  ja	  Elinkeinoministeriö,	  Ammattinetti	  -‐	  Haastattelut	  ,	  Taidemaalari	  


