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Henrik Rakitin
Sündinud 28.09.1993, Tallinn

Haridus

Eesti kunstiakaedemia (skulptuur ja installatsioon) 
2012-2015
Kuvataideakademia (vahetusõpingud, Skulptuur) 2014

Grupinäitused

“Kumulatsioon”/”Cumulation” Kumu kunstimuuseum 2012 
kuraator: Kirke Kangro
“Fc Young Talents 2002 ehk sitt maas” Raja galerii 2013
“Palm snacks” Raja galerii 2013
kuraator liina siib
“Ekadents” 1.mai galerii 2013, 
kuraatorid Marten Esko, Gregor Taul, Siim Preiman
“Noore skulptori preemianäitus”  Vaal galerii 2013, 
kuraator Kirke Kangro
“Error- maatiline tud juhul kui sest hetkest ale kliki” 
Metropol galeriii 2014
“Rundumi showcase #3: Turba gümnaasium” 2014, 
kuraator Ott Pilipenko
“Noore skulptori  preemianäitus” 2014 ISFAG galerii 
Patarei Kultuuritolm 2014 kunstnik, 
kuraatorid Maarin Ektermann, Sten Ojavee, Siim Preiman
“Untitled exhibition” Fafa gallery 2014 Helsinki
“Tasand ruumis” Raja galerii 2015
kuraator Mihkel Ilus

Performance

“Big Bang Theory” Global Container @ Polymer 2013
“Untitled” TREFF festival 2013



Statement 0.6 / Kunstikuvanne 0.6

Henrik Rakitin kasutab enda kunstis multimeedialist 
lähenemist. Tema kunst ei ole staatiline, kandes en-
das märke ja sümboleid igapäevaolmest, andes 
edasi olukordi, mida me näeme ja tarbime, sürreaal-
sete seikadena hüperrealistlikus kastmes.
Henrik Rakitin töötab peamiselt digitaalsete vahen-
dite, ruumi ning objektidega. Reaalsust saab 
illumineerida või  keerata. Seda väga hästi läbi 
kunsti.
elu on tripp. Kus ta oma “vitriini” või vaateakna 
saab, see on omaette küsimus. Henrik Rakitin on ise 
kunst. Sitt agoonia, mida elu kannab, 
eriti pohmelliga, saab joviaalseks hüüdeks. 
Artist alter-ego San Hani, kes on Henrik Rakitin, 
kes on Michelangelo Taavet- inimene, kes me oleme 
sisimas kõik. Kuskilt tuleb meist Poeet kuldlõikega. 
Telefoni notepad´i ilmub Tammsaare kaaluga proosat 
ja poeesiat.
Radissoni katusele läheme Sushit sööma peale seda, 
kui Henrik Rakitin on lõpetanud 
fotorealistliku  maali bmw ossidest või lasknud 
ilutulestikulisel valgusinstallatsioonil teha Tal-
linna trammist elava installatsiooni. Me ju oleme 
iseenda kunst? Milleks siis kaugeneda sellest? 
Aga kallist metsikust ja odavat ilu, mida elu pakub, 
tunneme me kõik. Sa ei jõua mitte kunagi kohale, 
vaid ootad. 

I can do all i do.

henrik rakitin





Vaikelu
2014
50 kipsobjekti, äratuskell

“Vaikelu” on 50 kipsobjektist koosnev 
installatsioon, mida saadab intensiivne 
äratuskellaheli. Üks objektidest  on päris 
äratuskell, mis on valatud kipsi ning heliseb
lakkamatult. Ülejäänud butafooride keskel on 
esialgu võimatu mõista, milline on see üks. 
Kipsobjektid on mõeldud olema staatilised ning 
paigalseisvad, kuid äratuskellahelin, mis on 
agooniliselt häiriv antud visuaalse vaikuse 
keskel, teeb sellest olukorrast kriipivalt piinava 
oleku. Heli, mis justkui tahaks murda läbi oma 
kipskesta, kuigi see on füüsiliselt võimatu, teeb 
iseendast elava kooma.
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“Soon You´ll see what I thought”/ Loading Screens
gifid, Apple Mac 3G ekraanid



“Soon you´ll see what I thought”  on g
dest, mis ei anna enda olemust kunag
Double-Exposure, kaks pilti, mis on a
analoogist digitaalseks saanud, on ig
mitte kunagi avaldades ühte pilti kah
potentsiaali. 



n gifiseeria pilti-
agi täielikult välja. 
n algsest 
igavesti laadivad, 
ahest või enda täit 



PARATSETAMOL/NIKE UNTITLED VERSION
Paracetamol/Nike. untitled version

2015. paratsetamool/video (00:03:30) loop







CACTI
2014 ( 8 3d-prinditud objekti )

Kaktused on skulpturaarsed objektid, mis annavad edasi 
looduse “enesekaitselist” ja koduökonoomset esteetikat. 
Neid kaktuseid ei pea kastma, nad võivad olla ükskõik 
ruumis ükskõik mis asendis ja väikese kollektsioonina mõ-
juvad nad kaunilt falliliste looduselementidena. Kaktused 
on kujundatud 3d-programmis, seega pole nende struktuur 
võetud loodust 3d-skänneeringutest või teisendades loodust 
ümber analoogist digitaalseks, vaid vastupidi. Kujutis 
peast on jõudnud digitaalsesse ruumi ja hiljem prinditud 
reaalsusesse objekt-mitteobjektina.





EDGAR SAVISAAR
 1950

Tasuta ühistransport
2012. Õli

Free public transit
2012. Oil

ANDY WARHOL
 1928-1987

Autoavarii
1963. Siiditrükk

Car Crash
1963. Silkscreen







San Hani- San Hani

video (00:02:15)



San Hani- Peaasi

video (00:04:00)
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DAHLE

San Hani- Dahle

video (00:04:04)



San Hani ft. San Pan- Status Quo

video  (00:02:36)



San Hani Image sequence 1







San Hani Image Sequence 2
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