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Utställningen Den 7 vågen – bildkonstens Wihuri presenterar Jenny och Antti Wihuris fonds
förvärv under 2000-talet. I utställningen ingår förutom många målningar också fotografier,
skulpturer, installationer och videoverk av totalt 64 finländska konstnärer. Med utställningen
celebrerar den 1942 grundade fonden sitt 70-årsjubileum.
Utställningen är sammanställd av bildkonstnären Jukka Mäkelä, som också är medlem i fondens inköpsnämnd. Mäkelä säger att ”ett verk måste kännas” för att det ska kunnas införlivas
i samlingen. En annan expert, framlidna Leena Peltola (1921–2008) som gjorde ett långt livsverk vid Ateneums konstmuseum och var medlem i fondens inköpsnämnd i 40 år, sade att fonden har köpt verk ”som får hjärtat att skälva”. Peltola hoppades att hennes efterträdare, docent
Liisa Lindgren, primärt skulle förlita sig på sin instinkt och först därefter på sitt förnuft då
hon gör sina val. Också utställningsbesökarna gör klokt i att ta rådet ad notam, koncentrera
sig på de enskilda verken och låta dem verka.

Jenny och Antti Wihuris fond stöder bildkonsten framför allt genom konstköp. Fonden utökar
aktivt sin samling som den donerat till Rovaniemi konstmuseum. Idag har samlingen omkring
3 000 verk. Fondens anslag för konstköp steg framförallt från slutet av 1980-talet, och fonden
är idag en av de främsta köparna av finsk konst. Konstexperter vid inköpen är konstnär Jukka
Mäkelä och docent Liisa Lindgren. Dessutom beviljar fonden konstnärer tre månaders stipendier för arbete i Rovaniemi. Den äger också en ateljé i Främre Tölö i Helsingfors som konstnärer kan ansöka om för längre perioder.
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Utställningen har producerats av Jenny och Antti Wihuris fond, utställningsarkitekt är Hannele Grönlund och utställningssekreterare är Pirkko Tuukkanen. Utställningen visades hösten 2012 på Helsingfors Konsthall, och efter Lönnströms konstmuseum visas den sommaren
2013 på Södra Karelens konstmuseum i Villmanstrand.
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