										
										

Meddelande
26.4.2016

Välkommen på informationsmöte tisdagen den 3 maj kl. 11
i Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum, Galleriet (Syväraumankatu 41, Raumo)
Konstnärsduon IC-98, Visa Suonpää och Patrik Söderlund, närvarar

Vad i all världen?
Varför söker konstnärer ett hem åt tiden för tusen år?
Önskas köpa eller mottages som donation för långvarigt konstprojekt: stuga eller frontmannahus med egen tomt.
Vi prefererar glesbygds- eller ödemarksobjekt som inte ligger vid en väg. Var som helst i Finland, tomtens och
husets storlek saknar betydelse. Huset kan vara bebott, tomt eller rivningsfärdigt. Gårdsbyggnader, fruktträd, bärbuskar och en bit skog räknas som ett plus.
Vad i all världen? Vad handlar konstprojektet riktigt om?
Konstprojektet går under namnet Khronos hus och genomförs 2016–2017 tillsammans av Lönnströms konstmuseum och IC-98, dvs. konstnärsduon Visa Suonpää (f. 1968) och Patrik Söderlund (f. 1974). Nu letar vi
efter en fastighet i Finland där Khronos, tidens gud, kan slå ned sina bopålar. Då vi hittar en lämplig fastighet förvärvar vi den och omgärdar den med ett stängsel utan port varefter vi lämnar den att bebos av tiden i
tusen år. Tiden får göra sitt, naturen ta området i besittning.
Konstnärsduon ska genom officiella tillstånd och avtal försöka garantera att fastigheten lämnas orörd i tusen år. Meningen är att grunda ett fredat skyddsområde, ett människofritt ingenmansland med såväl förfallande mänsklig kulturtradition som döende och återväxande natur.
Publiken kan bekanta sig med projektet i Galleriet i Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum i
Raumo med början den 4 maj. Där finns bland annat litteratur kring ämnet samt uppgifter med vilka besökarna antingen ensamma eller i grupp kan uppöva sin fingerfärdighet och tankeförmåga. Uppgifterna är av
olika svårighetsgrad och passar både för vuxna och barn i olika ålder. Uppgifter finns också på Lönnströms
konstmuseums webbsidor; således kan till exempel lärare använda dem i undervisningen.
Under internationella museiveckan, söndagen den 22 maj kl. 14, ordnar Lönnströms konstmuseum en
konstnärsträff i Galleriet. Träffen är öppen för publik. Visa Suonpää och Patrik Söderlund berättar om Khronos hus och svarar på publikens frågor. Museet tar normal inträdesavgift; gratis inträde med Museikortet och
Lönnströmmuseernas årskort.
Vi tackar Raumo stadsbibliotek för samarbetet.
Mer information om projektet: lonnstromsmuseer.fi
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