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Lönnströmin taidemuseon projektihaku on avattu
Raumalainen Lönnströmin taidemuseo on poikkeuksellinen toimija Suomen museokentässä.
Se toimii seinättömänä museona ja tuottaa nykytaiteen projekteja yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa. Uusi, järjestyksessään viides hakukierros on avattu Rauma-päivänä 17.4.2020.
Lönnströmin taidemuseota ylläpitävä Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö on varannut uudelle projektille yhteensä 100 000 euroa. Summa sisältää taiteilijalle tai työryhmälle maksettavan työskentelykorvauksen sekä projektin toteuttamiseen liittyvät tuotantokulut.
”Aiemmat projektimme ovat kaikki keskenään täysin erilaisia. Toivomme tälläkin kertaa löytävämme ennennäkemättömän, uudenlaisen ja merkityksellisen nykytaideprojektin, joka lisää ihmisten
ymmärrystä nykytaiteesta ja haastaa heidät ajattelemaan”, Lönnströmin taidemuseon johtaja Elina
Alkio kuvailee.
Koronakriisi koettelee kulttuurialaa
Vauhdilla levinneen koronakriisin myötä kuvataiteilijoiden työhön ja toimentuloon liittyvät kysymykset ovat aiempaakin suuremman huolen aiheena. Säätiöiden rooli taiteilijoiden tukijana on jo
ennestään merkittävä ja korostuu poikkeusaikana.
Taiteen edistämiskeskuksen äskettäin julkaiseman barometrin mukaan kuvataiteilijoiden taloudellinen asema oli heikko jo ennen koronavirusepidemiaa ja kuvataiteilijat kokevat säätiöiltä tulevat
apurahat erittäin tärkeiksi.
”Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö haluaa haun avaamisella viestittää, että Säätiö kantaa osaltaan
huolta taiteilijoiden toimeentulosta ja aikoo jatkaa kuvataiteen edistämistä haasteista huolimatta”,
Elina Alkio kertoo.
Ilmastokysymykset huolen aiheena
Museoilta odotetaan toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Myös Lönnströmin taidemuseo
haluaa jatkossa huomioida ympäristönäkökulman entistä tarkemmin ja luoda kestäviä toimintamalleja.
”Lönnströmin taidemuseo haluaa osaltaan sitoutua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. Toivomme, että taiteilijat, joiden kanssa museo työskentelee jakavat samat arvot. Ehdotetun projektin itsessään ei tarvitse käsitellä ilmastonmuutosta, mutta nykytaideprojektin ympäristövaikutusten pohtimiseen toivotaan kiinnitettävän erityistä
huomiota jo hakemuksissa”, Elina Alkio toivoo.
Lönnströmin taidemuseon projektihaku on avoinna 15.10.2020 asti. Valittu projekti julkistetaan
Teresia Lönnströmin syntymäpäivän 13.12.2020 yhteydessä.

Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiö on perustettu teollisuusneuvos Teresia Lönnströmin testamenttimääräyksen mukaisesti 1987. Säätiö ylläpitää Raumalla sijaitsevaa Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseota ja
Lönnströmin taidemuseota. Säätiön tarkoituksena on kuvataiteen edistäminen.

Lönnströmin taidemuseo on vuodesta 2015 lähtien toiminut ns. seinättömänä museona ja toteuttanut nykytaiteen projekteja tiiviissä yhteistyössä kuvataiteilijoiden kanssa. Ensimmäinen projekti
käynnistyi vuonna 2016.
Aiemmat toteutuneet projektit:
2016–2017 IC-98 Khronoksen talo lonnstrominmuseot.fi/khronoksentalo
2017–2018 Jani Ruscica Flatlands lonnstrominmuseot.fi/flatlands
2018–2020 Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen Keskustelupuisto – peli yhteisestä maaperästä lonnstrominmuseot.fi/keskustelupuisto
2019-2021 Raimo Saarinen Kelluva saari lonnstrominmuseot.fi/kelluvasaari

