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REGION – Samtidskonst från Satakunta
i Lönnströms konstmuseum och dess näromgivning samt
i Studion i gårdsbyggnaden 17.5–7.9.2014

SATAKUNTALAISEN NYKYTAITEEN NÄYTTELY
LÖNNSTRÖMIN TAIDEMUSEO 17. 5. - 7. 9. 2014

Välkommen på informationsmöte fredagen den 16 maj kl. 11 i Lönnströms konstmuseum. Utställningens konstnärer deltar och presenterar sina verk.
REGION, en utställning av samtidskonst från Satakunta, visas på Lönnströms konstmuseum i Raumo
17.5–7.9.2014. Museet och Studion i gårdsbyggnaden fylls av konst av 18 konstnärer som är verksamma i
Satakunta. En del av verken finns utanför museet i dess omedelbara omgivning.
På utställningen får publiken höra ljud, se fotografier och beskåda grafiska avtryck. I vissa verk ingår rörelse antingen som rörlig bild eller maskinellt. Somliga konstnärer målar, tecknar eller skulpterar. Ofta har
konstnären omskapat hela rummet. Största delen av verken är gjorda för den här utställningen, men även
några äldre verk ingår som i denna nya kontext vaknar till liv på ett nytt sätt.

Lönnströmin taidemuseo

. Lönnström Art Museum

Verken i utställningen REGION behandlar teman som känns igen från samtidskonsten. Som de mest angelägna kan nämnas förhållandet mellan människan och naturen samt olika aspekter av människans liv.
Konstnärerna dryftar dels mänskliga känslor, dels utvecklingsförlopp och beteendemodeller med anknytning exempelvis till distansering från naturen, urbanisering och industrialisering. De söker en gemensam
berättelse för minnesbilder och associationer, skådeplatser för själslandskap och sinnesstämningar. De
ställer frågor om allt från existens till icke-existens. Med Marko Lampisuos ord: Livets orsak är kärlek och
dess verkan är död. På vems territorium rör vi oss?
Janne Sammalmaas Positiva bomber växer på museets innergård. Kirsi Kuusistos vilda djur har tillskansat sig museibyggnadens ytterväggar och Paavo Paunus människofågel har landat för att vakta sitt revir.
I Studion i gårdsbyggnaden har Pavel Ekrias tagit regnet inomhus och Henna Tyrväinen har kopierat
naturelement till en ny miljö. I själva museibyggnaden leds besökarna av Helena Laine och Nina Pörn in i
en Kalevalalik värld, ackompanjerade av Karoliina Kantelinens gråt. Carita Ahlqvists linneskulpturer biter sig fast i människokroppens och det mänskliga psykets former. Toni Lehtola har sammanställt ett zoo
som är både överraskande och kanske också lite skrämmande. Päivi Setäläs fotografier med naturmotiv
bär på en poetisk skönhet. Anne Salmela åter har studerat likheter och skillnader mellan fotografier från
familjealbum och välbekanta mediebilder. Hanna Luukkonens förstorade leksaksdockor får känsliga men
också tragiska drag. Marko Lampisuo har studerat sig själv och den långa kedjan av generationer genom
att behandla videor om och om igen. Kirsi Jaakkola och Ari Koivisto målar vardag och dröm med ljus
och färg. I Laura Liljas studium av samhällets maktstrukturer vävs verklighet och fiktion in i varandra.
Jenni Uusitalo erövrar hela museibyggnaden genom att avgränsa och leda. Till slut tystnar besökaren vid
Sanna Pajunens verk inför den oväntade synen.
Utställningens konstnärer och deras verk presenteras på finska på webben: www.aluenayttely.com
Lönnströms konstmuseum genomför utställningen REGION i samarbete med Centret för konstfrämjande, Björneborgs filial.
18.5 kl. 12–16 fritt inträde på Internationella museidagen.
10.7 kl. 12–16 fritt inträde på Bildkonstens dag
10.7 kl. 13 Paavo Paunu presenterar utställningen för publiken
10.7 kl. 15 Kirsi Kuusisto presenterar utställningen för publiken
LÖNNSTRÖM KONSTMUSEUM Valtakatu 7, 26100 Raumo
ti–to kl. 12–17, fr–sö kl. 12–16, grupper enligt överenskommelse
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