Roi Vaara (born 1953 in Norway) is an internationally acclaimed pioneer of
performance art in Finland. Vaara studied at the University of Arts and Design in
Helsinki during 1972–75 and at Jyväskylä University 1976–77. He has performed
over 500 performances and his works have been presented in over 50 countries. He
organized the biggest performance art festival in the world in 2001, the EXIT festival
with its 300 artists from 34 countries. Vaara was awarded with Ars Fennica Award in
2005 and with Pro Finlandia honorary medal in 2010. Vaara is a member of the
famous performance group Black Market International since 1988. He has lectured
and held workshops in art colleges, universities and academies since 1989.
http://www.av-arkki.fi/en/artists/roi-vaara_en
O Roi Vaara γεννήθηκε το 1953 στη Φινλανδία και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος
καλλιτέχνης των παραστατικών τεχνών. Ο Vaara σπούδασε το Πανεπιστήμιο Τεχνών
και Βιομηχανικού Σχεδίου στο Ελσίνκι από το 1972 έως το 1975 και στο
Πανεπιστήμιο της Jyväskylä από το 1976 έως το 1977. Έχει πραγματοποιήσει πάνω
από 500 performances και η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50
χώρες. Το 2001 διοργάνωσε το μεγαλύτερο φεστιβάλ παραστατικών τεχνών στον
κόσμο με τίτλο EXIT festival. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 300 καλλιτέχνες από 34
χώρες. Του απονεμήθηκε το βραβείο Ars Fennica το 2005 και το τιμητικό μετάλλιο
Pro Finlandia το 2010. Ο Vaara είναι μέλος του διάσημου performance group Black
Market International από το 1988. Δίνει διαλέξεις και πραγματοποιεί workshops σε
κολέγια, πανεπιστήμια και ακαδημίες από το 1989.
http://www.av-arkki.fi/en/artists/roi-vaara_en

Beate Linne (born 1967 in Germany) studied Fine Art, Architecture, Pedagogy, as
well as German Language and literature in University of Kassel and University of
Hildesheim. As a visual artist I am working mainly in the field of performance art and
installation. Beside my solo works, I have been collaborated with various artists. Like
in the artist Duo Linne&Vaara, as guest with Black Market International, Bálint
Sombathy and others. My academic studies range from Fine Art to Architecture,
Pedagogy, as well as German Language and literature. I give workshops and have
been active as a co-curator for Transart Communication 2015 (HU), the International
Performance Art Festival Blow! (DE) and the International Live Art Festival OPEN
2019 (CN). My art works have been presented in galleries, museums and festivals in
Europe, Asia and Latin America.
http://beatalinne.blogspot.de
Η Beate Linne γεννήθηκε το 1967 στη Γερμανία. Σπούδασε Καλές Τέχνες,
Αρχιτεκτονική και Παιδαγωγική καθώς και Γερμανική Φιλολογία και Λογοτεχνία στο
Πανεπιστήμιο του Kassel και στο Πανεπιστήμιο του Hildesheim. Ως visual artist
δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της performance art και των installation. Εκτός
από τα solo project της, έχει συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες: με τον Roi
Vaara, με το γκρουπ Black Market International, με τον Bálint Sombathy κ.ά. Η Beate
πραγματοποιεί workshops και συμμετέχει ως curator σε διάφορες εκθέσεις και

φεστιβάλ όπως τα: Τransart Communication 2015 (HU), International Performance
Art Festival Blow! (DE), International Live Art Festival OPEN 2019 (CN) κ.ά. Τα
έργα της έχουν παρουσιαστεί σε γκαλερί, σε μουσεία και σε φεστιβάλ στην Ευρώπη,
την Ασία και τη Λατινική Αμερική.
http://beatelinne.blogspot.de

