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Syksyllä Lönnströmin taidemuseon viimeisessä näyttelyssä Valtakadun museorakennuksessa Raumalla
pohditaan unelmien merkitystä. Kuvataiteilijat Suvi Aarnio, Anssi Kasitonni, Tellervo Kalleinen ja Oliver
Kochta-Kalleinen, Jaakko Niemelä sekä Göran Torrkulla tuovat esiin näyttelyn teoksissa unelman eri puolia. Unelma voi olla kutkuttava ja tavoittamaton, kauneuden ja rauhan saavuttamista tai särkyneen unelman
läpikäymistä. Unelmat voivat saada aikaan muutoksia ja innostaa, opettaa ja kehittää tai ne voivat olla seikkailuja tuntemattomaan. Näyttelyn taiteilijat suunnittelevat työpajoja, joissa näyttelyvieraat voivat pysähtyä ja
tehdä ruusuja, robotteja tai vaikka mielenosoituskylttejä. Työpajat ovat avoinna koko näyttelyn ajan.

Lönnströmin taidemuseo

. Lönnström Art Museum

Raumalla syntynyt ja nykyisin Turussa asuva kuvataiteilija Suvi Aarnio toteuttaa näyttelyyn Dream Team -yhteisöteoksen, jota valmistellaan jo ennen näyttelyä. Mielenosoituksen muotoa jäljittelevän teoksen lähtökohtana on taiteilijan oma viiteryhmä, 30–40-vuotiaat naiset ja heidän omin tai yhteisin voimin saavutettavissa
olevat unelmat. Teoksen toteutusta varten järjestetään työpajoja, joissa osallistujien unelmat muuttuvat iskulauseiksi kirjonnan eri tekniikoita hyödyntäen. Ensimmäinen työpaja pidetään Teresia ja Rafael Lönnströmin
kotimuseolla ke 20.8.2014 klo 17 alkaen ja se on suunnattu erityisesti naisille. Ohjelma sisältää opastetun
kierroksen museolla, johdannon kirjontataiteen historiaan ja merkitykseen yhteiskunnallisena ilmaisumuotona sekä kirjontatekniikkaopetuksen. Työpajaan on ilmoittauduttava: suvi.aarnio@gmail.com, puh. 044 0910
212. Lisätietoja työpajasta www.suviaarnio.net.
Kuvataiteilijoiden lisäksi näyttely rakentuu yhteistyössä niin Lönnströmin taidemuseon koko henkilökunnan
kuin laajan raumalaisen yhteistyöverkoston kanssa. Jokainen Lönnströmin henkilökunnan jäsen on miettinyt
museoon ja omaan työhönsä liittyvää unelmaa. Museonjohtaja Jenny Nybomin unelma toteutuu, kun näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy koko näyttelyn ajan. Muiden työntekijöiden museotyötä kuvastavat unelmat
julkistetaan näyttelyssä. Rauman kansalaisopisto järjestää syksyllä näyttelyyn liittyvän luentosarjan ja Naisten Pankin Rauman aluesolu taidehuutokaupan, jonka tuotoilla toteutetaan kehitysmaiden naisten unelmia.
Unelma-näyttelyn avajaispäivää vietetään la 20.9.2014, jolloin näyttelyn taiteilijat ovat itse paikalla ohjaamassa työpajoja.
LISÄTIETOJA
museonjohtaja Jenny Nybom, jenny.nybom@lonnstromintaidemuseo.fi, puh. 045 2610 500 (3.6.2014 alkaen äitiysvapaalla)
amanuenssi Arja Roivainen, arja.roivainen@lonnstromintaidemuseo.fi, puh. 045 2610 501
vt.museonjohtaja Riitta Numminen,riitta.numminen@lonnstromintaidemuseo.fi, puh. 040 551 8020 (3.6.2014 alkaen)
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