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Lönnströmin taidemuseo, Rauma
Näyttelyn tiedotustilaisuus Lönnströmin
taidemuseossa perjantaina 1.2.2013 klo 13.
Tiedotustilaisuudessa on läsnä Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Simo Palokangas. Näyttelyn esittelee sen kuraattori, taidemaalari Jukka Mäkelä. Avajaiset 1.2.2013 klo 18. Tervetuloa!
Lönnströmin taidemuseossa Raumalla avautuu yleisölle 2. helmikuuta Jenny ja Antti Wihurin
rahaston kokoelman 2000-luvun hankintoja esittelevä 7. aalto – kuvataiteen Wihuri -näyttely.
Kokonaisuudessa on esillä paljon maalauksia sekä valokuvia, veistoksia, installaatioita ja videoteoksia. Runsaassa näyttelyripustuksessa on mukana noin 60 suomalaista kuvataiteilijaa.
Vuonna 1942 perustettu rahasto juhlistaa 7. aalto -näyttelyn myötä 70 toimintavuottaan.

Lönnströmin taidemuseo

. Lönnström Art Museum

7. aalto – kuvataiteen Wihuri -näyttelyn on koonnut taidemaalari Jukka Mäkelä, joka on
myös rahaston taideostolautakunnan jäsen. Mäkelän mukaan ”teoksen täytyy tuntua”, jotta
se voidaan hankkia kokoelmaan. Pitkään Ateneumin taidemuseossa työskennellyt ja rahaston taideostolautakunnan jäsenenä 40 vuoden ajan toiminut Leena Peltola (1921–2008) on
puolestaan sanonut, että kokoelmaan on hankittu teoksia, jotka saavat sydämen väräjämään.
Peltola toivoi, että hänen seuraajansa dosentti Liisa Lindgren turvautuisi valinnoissan ensin
vaistoon ja sitten järkeen. Näyttelyssä kävijänkin on hyvä muistaa tämä ohje ja keskittyä yksittäisiin teoksiin ja antaa niiden vaikuttaa.
7. aalto -näyttely on esillä Lönnströmin taidemuseossa 2.2.–12.5.2013. Näyttelyn taiteilijoita ja teoksia esittelevät yleisöopastukset pidetään kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina
(3.2., 3.3., 7.4. ja 5.5.) klo 14. Näyttelyn aikana Lönnströmin taidemuseo järjestää yhteistyössä
Länsi-Suomen kesäyliopiston kanssa kaksi taiteilijatapaamista. Heikki Marilan taiteilijatapaaminen on tiistaina 9.4. klo 18 ja Stiina Saariston tiistaina 23.4. klo 18.
7. aalto -näyttelyn on tuottanut Jenny ja Antti Wihurin rahasto, näyttelyarkkitehti on Hannele
Grönlund ja näyttelysihteeri Pirkko Tuukkanen. Näyttely oli syksyllä 2012 esillä Helsingin
Taidehallissa ja Lönnströmin taidemuseon jälkeen se nähdään kesällä 2013 Etelä-Karjalan taidemuseossa Lappeenrannassa.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee kuvataiteita ensisijaisesti taideostoin ja kartuttaa aktiivisesti kokoelmaansa, joka on lahjoitettu Rovaniemen taidemuseoon. Kokoelma sisältää
tällä hetkellä noin 3000 teosta. Rahaston taideteosten ostoon osoittamat määrärahat kasvoivat erityisesti 1980-luvun lopulta alkaen ja rahasto onkin yksi merkittävimmistä suomalaisen
kuvataiteen ostajista. Taideasiantuntijoina teoshankinnoissa toimivat Jukka Mäkelä ja Liisa
Lindgren. Lisäksi rahasto myöntää taiteilijoille kolmen kuukauden työskentelystipendejä Rovaniemelle ja omistaa Etu-Töölössä taiteilija-ateljeen, jota kuvataiteilijat voivat anoa pidempiin työskentelyjaksoihin.
Lönnströmin taidemuseo, Valtakatu 7, Rauma. Avoinna ti–to 12–17 pe–su 12–16.
Poikkeukselliset avoinnaoloajat: museo on suljettu 28.–29.3., 1.4. ja 30.4.–1.5.2013.
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Lisätietoja:
Amanuenssi Arja Roivainen, puh. 045 2610 501, arja.roivainen@lonnstromintaidemuseo.fi
Näyttelysihteeri Pirkko Tuukkanen, puh. 040 511 4780, pirkko.tuukkanen@iki.fi, www.wihuri.fi
Lehdistökuvat: www.lonnstromintaidemuseo.fi > Tiedotusvälineille
käyttäjätunnus: Lonnstrom, salasana: Teresia
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SAARA EKSTRÖM: Strange Attraction (Sarjasta Excess and Ascesis)
2010

7. aalto – kuvataiteen wihuri

