
Kai Rentola born 1955 in Kaarina, Turku
Some Profile works of my Artistic Carrier

1.  Tierna 
 City of  Vaasa Habitation Fair sculpture competition 
  II prize, 2006  

2.  Public Sculpture works:
 Palatino Infantiles, Helsinki, Cultural Capital of Europe    
 Helsinki University Union street 2000 – 2001

3.  Some works 1995 – 2015
 Stream of Unfold Retretti Caves 1995
 Installations of paper, water & mirrors

4.  Ongoing: Creative Paper forms for artists and designers, 
 a publication, design and teaching project

Contact: 
 Kai Rentola Juhannusruusunkuja 3 A 22, 00990 Helsinki
 kai.rentola@saunalahti.fi
 mobile: +358 (0) 41 548 2990

Works 
1995-2017



1. Tierna. Vasemmalla Tila etelästä 
kuvattuna. Alla profiili molemmista 
sivuista. Teos sijoittuu ulosvientinä 
korokkeelle portaikkoon. 

2. Solmu. Vasemmalla veistos kadulta 
kuvattuna.Alla teoksen sivuprofiili. 
Teos sijoittuu korokkeelle ylätasanteelle. 

3. Portti, vasemmalla pohjoisesta/luoteesta.
Alla sivuprofiileja, veistos sijoittuu 
ulosvientinä korokkeelle portaikon reunaan. 

 
Taideteos koostuu kahdesta, tai kolmesta tilaan sijoitetusta teräs-
veistoksesta. Holvikaarimainen rakenne luo muistumia Vaasan his-
torialliseen asemaan merenkurkun kauppapaikkana ja porttina län-
teen. Pyhän Marian kirkon raunion arkkitehtuurin “romaaniset” suh-
teet ja puuttuvat holvikaaret ovat vaikuttaneet teoksen ideointiin. 

Materiaalit, toteuttamistapa ja tekniset ratkaisut:

Teos rakentuu samankaltaisista teräskaarilementeistä, 23 kap-
paletta, jotka liitetään hitsaamalla toisiinsa. Taiteilija tekee toteut-
tajalle yksityiskohtaisen mallin kustakin osasta ja levityspiirroksen 
kaarielementistä. Toteuttaja- alihankkija rakentaa teokset ja toi-
mittaa ne paikalle asennusta varten. Materiaalina käytetään 6 mm 
paksuista teräslevyä ja pinta käsitellään ruostuneeksi. ts. lämpimän 
ruskeaksi. Sijoituskuva. Teosten alle on valettava betoniset kiinni-
tyselementit.

Teokset on suunniteltu valaistavaksi muutamin maahan asetetta-
vin valoin. Valaisu- ja perustamiskustannuksista vastaa tilaaja, eikä 
niitä ole otettu huomioon oheisessa kustannusarviossa, ranta-au-
kion muusta esim. pylväsvalaisemisesta pitää sopia erikseen ehdo-
tukselle parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Ehdotus sisältää:

1/ Pienoismallin 1:50, joka on toteutettu valkoisena 

kevyistä materiaaleista.

2/ Sijoituskuva, joissa teokset on esitetty kuvamanipulaationa 

paikalle otettuun panoraamakuvaan.

3/ Asemapiirros, josta teoksen itsenäisten osien sijainti 

näkyy lintuperspektiivistä.

4/ Muutamia esityskuvia, kiveyksen kuviosta ja näkymistä eri 

suunnista

5/ Eritelty kustannusarvio tekstin liitteenä.

Nimimerkki Tierna
Teoksen ja paikan ideasta:

Vasemmalla: Kiveyksen 
ruusukekuvio, jossa näkyy 
nupukiven viitteellinen koko 
suhteessa  kuvioon.

Tierna 
Suvilahti- City of  Vaasa Habitation Fair sculpture project 
Sculpture Competition, II prize, 2006  
Image of models and main presentation pictures



Palatino Infantiles- Lasten temppeli
Public Sculpture for Helsinki Union Street, Painted steel, 
80 x 80 x 320, Helsinki University Park, Helsinki- Cultural 
Capital of Europe project, 2000. 

The detail of the statue floor plate of Palatino Infantiles with a short 
piece of poetry -specially for this project carved typeface.

Some Views of presentations

Left: Final artefact Palatino Infantiles 2001



Custom sculpture works 
and projects 1995 – 2015

Stream of Unfold, 
Installation in Retretti Caves 1995, 
”Iris”- color reflection Installation, 
iron pools, waxed cardboard, stones, 
water & two mirrors, lights

Under: Stream of Unfold, Stars and 
Platonics, mirrors, waxed cardboard, 
mirrors, lights



Right: ”Loop” 2007, a sculpture of 7 elements, white painted 
roof steel plates 2007, 210 x 80 x 80

”Symbiots” 2009, Meaning of Paper exhibition in Helsinki and 
Seoul, 200 x 200 x 200, two elements, cardbord tapered with 
thin light yellow paper.

Down under: a plan of constructional elements for ”Fusion”



Ongoing projects

Universal paper forms and paper constructions, 
Creative works and methods for artists and 
design students. www.papercraft.fi, https://
www.facebook.com/pg/papercrafthelsinki/

”All Universal Forms”, 
Paper installation in Finnish pavillion 
Expo Sevilla, Spain 1992
180 x 180 x 25 cm, aquarell paper 
sticks, wooden backround

”Liebe”, Travelling letters exhibi-
tion in Vilnus, Lithuania 150 x 150 
x 100 mm each.

One piece of paper, A4, folded mask


