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DANiS & HOLLi Art Projects : Mr. Magpie 
Seitsemisen luontokeskus 2. - 30.7.2016 
 
Teossarja Mr. Magpie sai alkunsa vuonna 2014, kun Ankarassa sijaitsevan 
studion parkkipaikalta löytyi pudonnut harakanpesä. Turkissa kulkukissat ja 
-koirat ovat yleisiä, ja nopeasti pihapiirin kerrostalojen asukkaat pelastivat 
harakanpojat joutumasta kissojen ruuaksi. Poikue hajosi, ja yksi poikasista oli 
kesän Danışin hoidossa, eläinlääkärikäyntiä myöten. Poikanen kasvoi, 
lentosulat alkoivat kehittyä ja olemassaolo oli vahvaa, virkeää, viisasta, 
määrätietoista. 
 
Yllättäin eräänä elokuisena iltapäivänä 
poikanen makasi kuolleena keittiön lattialla. 
 
Näyttelyn teokset käsittelevät hoivaamista ja kuolemaa,  
asioiden luonnolliseen kulkuun puuttumista, 
ihmisen vallankäyttöä, ja rakkautta. 
____ 
 
 
This story begun in an apartment building parking lot in Ankara in 2014. 
When the magpie's nest of chicks had fallen from the tree, residents rescued 
chicks from stray cats. All seemed to go well, and the chick grew, but one 
afternoon in August he was dead on the kitchen floor. 
 
Mr. Magpie is a series of works about care-taking, and the death of a magpie 
chick - and about human manipulation, power, and love. 
____ 
 
 
 



 
Taidemaalari, taideteoreetikko Murat Oktay Danış ja kuvataiteilija, kuraattori 
Tiina Hölli ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2014. 
 
DANiS & HOLLi Art Projects is : 
 
Murat Oktay Danış  [ DANiS ] 
contemporary painter, art theoretician 
born 1954 in Istanbul, Turkey 
www.muratoktaydanis.weebly.com 
 
 
Tiina Hölli  [ HOLLi ] 
visual artist, curator 
born 1960 in Helsinki, Finland 
www.tiinaholli.weebly.com 
 
 
Danış and Hölli are independent fine art professionals. 
They live and work in Finland / Turkey. 
 
2014 -2016 Murat Oktay Danış and Tiina Hölli have worked in collaboration 
according to Danış's Ekol in DANiS & HOLLi Art Projects. 
Danış's Ekol is based on 
 
The -  T H E O R Y  -o f,  ; ..  " T - H - E - A  R  T "  .. 
 
The Theory of Art by M. O. Danış 
- A completely new way to look at painting. - 
 
Theory of Art by M.O. Danış is a comprehensive theoretical approach to art 
and life, and it presents completely new, concrete practices and art methods 
to practice art professionally as well as a means of self-expression to 
humanity. 
 
Art & Photo: © 2014 Murat Oktay Danış 
/ © 2016 DANiS & HOLLi : The Theory of Art by M. O. Danış 
www.danisholli.weebly.com 
 
Mr. Magpie -teossarjan omat sivut : 
www.danisholli.weebly.com/mr-magpie.html 
Sivulle työstetään tarinoita, videoita performansseista ja teoskuvia. 
 
__________________________________________________ 
 
Seitsemisen luontokeskus - Seitseminen Nature Centre 
Seitsemisentie 110, 34530 Länsi-Aure (Ylöjärvi) 
0206 39 5270   |   seitseminen (at) metsa.fi 
http://www.luontoon.fi/seitsemisenluontokeskus 
http://www.nationalparks.fi/seitseminennaturecentre  
 
Seitseminen on avoinna 2.7.–30.7.2016 ma - su klo 10–19 
_________________________________________________ 
 
Tervetuloa ! 
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