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17 Festivaalin ajan kaupungin alueella
Throughout the festival, around the city 

 

Personal Appearance 

Mittatilaustyönä tehty maskottipuku Cindy Bakeristä antaa hänelle mahdollisuu -
den matkustaa ympäri maailmaa ja antaa audiensseja omana itsenään. Personal 
Appearance  käsittelee “lihavan maantieteen” ajatusta tabu-kehon todellisuudes -
ta tiloissa, jotka on tehty sosio-normatiivisille kehoille. Bakerin näyttäytyminen 
pulleana sarjakuvahahmona on keino murtaa sosiaalisia esteitä. Rohkaisemalla 
fyysisiä kontakteja ja leikkiä hän luo emotionaalisia siteitä. 
Liikkumalla julkisten tilojen läpi erilaisessa, mutta silti hyväksyttävässä kehossa, 
Baker pyrkii kohti pitkäaikaista tavoitettaan haastaa ja muuttaa julkisia tiloja ja 
sitä, miten niitä käytetään. 

Cindy Baker näyttäytyy Cindy Bakerina koko festivaalin ajan. Jos käy tuuri, saatat 
tavata hänet!

“Vaikka minulla on muodollinen koulutus maalaamisessa ja gra�ikassa, on mi -
nulle ollut nykytaiteilijana aivan yhtä tärkeitä epämuodollinen koulutukseni ja 
tutkimukseni genderkulttuurin, lesboteorian, fat-aktivismin ja taideteorian aloilta. 
Mitä materiaaleja sitten käytänkin, ihmisiä tai heidän tekojaan tarvitaan, jotta voin 
keskittyä käsitteisiin töitteni taustalla. Pidän kontekstia tärkeimpänä taiteenlajina -
ni. Vaikka teen töistäni visuaalisesti vietteleviä, niihin kätkeytyy aina monimutkai -
nen sarja kysymyksiä. Uskon, että jos katsojat avautuvat taideteokselle huumorin, 
lohdun tai tuttuuden avulla, on todennäköisempää, että he myös ottavat vastaan 
haastavia aiheita, joita teos käsittelee.”

 

Personal Appearance 

A custom-built professional mascot costume of herself allows Cindy Baker to 
travel the world making personal appearances, as herself. Personal Appearance  
engages the notion of ‘fat geography’ addressing the lived reality of taboo bo-
dies in spaces made for the ‘socio-normative’ body. Baker’s appearance as a 

  lanoitome setaerc ti ,sreirrab laicos esare ot snoitcnuf retcarahc nootrac yldduc
bonds while encouraging physical contact and play. It facilitates the artist’s ongo -
ing goal of challenging and changing public space and the way it is used, simply 
by moving through it in a di�erent, but acceptable, body. 

Cindy Baker will be appearing as Cindy Baker throughout the festival, perhaps 
you’ll be lucky enough to meet her!

“Despite a formal education in painting and printmaking, I consider my non-for -
mal training and research in gender culture, queer theory, fat activism and art 
theory to be as important in my development as a contemporary artist.  Working 
with whatever materials, people or actions are needed to allow me to concentrate 
on the concepts behind my work, I consider context to be my primary medium. 
Though I fashion my work to be visually seductive, there is always a complex series 
of questions buried within. I believe that once an audience has opened themselves 
up to an artwork through its humour, comfort, or familiarity, they are more likely to 
invest in the challenges such work presents.”

Cindy Baker (CA)

Liity Cindyn seuraan kun hän shoppailee Marimekon liikkeessä H-talossa ja jakaa nimikirjoituksia 
perjantaina 25.9. klo 17! / Autograph signing!: join Cindy as she shops in Marimekko at H Shopping 
Centre on Friday 25.9. at 5pm!


