
KONSTNÄRERNAS Ö – en annorlunda utställning med samtidskonst i Helsingfors vackra skärgård
 
Utställningen är öppen 10.8.–26.9.2021 på Stora Räntan, utanför Brunnsparken i Helsingfors. Ön är ett vacker mål 
för utflykter. På ön finns historiska byggnader, naturskyddsområden, Naturcentret och Konstnärshuset.
 
Utställningens 31 konstnärer och hantverkare arbetar i Storan Räntans Konstnärshus. Utställningens curator är 
Veikko Halmetoja. Konstnärernas ö har skapats i ett samarbete, där betoningen av curatorrollen legat på att kom-
ma med idéer och ansvara för framställningen.
 
Jag har velat göra den här utställningen tillsammans med konstnärskollektivet på Stora Räntan. De känner ön bäst 
och har tagit mig dit under olika årstider och i olika väder. Under denna process har jag fäst mig vid ön. Jag tror 
att många av utställningens besökare kommer, lik mig, att hitta ön och göra den till ett av sina bestående utfärds-
mål, säger Halmetoja.

Konstnärernas ö är inget spektakel. Utställningen deklarerar ingenting och den har inte försätts med någonting ex-
tra. Den är ett förslag på ett annat slags arbetssätt vid sidan om de internationella konstevenemangen: det lokala 
konstnärskollektivet, förbundet till sin arbetsomgivning och sitt sammanhang, som samarbetar över generations- 
och genregränser. Snarare än att bygga upp har vi velat lyfta fram utställningen ur det som redan finns.

Utställningen växer fram ur öns atmosfär och miljö. Nästan alla verk har kommit till i ateljéerna i Konstnärshuset. 
De förmedlar det konstnärliga arbetets klara kärna: viljan att uttrycka sig så, att andra får se och uppleva någon-
ting viktigt. Utställningen är konstnärernas gåva till öns besökare.
 
Inträde är gratis. Förbindelsebåten till ön är avgiftsbelagd. Utställningen tar besökaren till öns olika byggnader 
såsom Konstnärshuset och de gamla, stämningsfulla kasematterna. Verk finns också i Naturcentrets utrymmen 
bland den permanenta utställningen.
 
Utställningens konstnärer: 
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Pira Cousin, Lotta Djupsund, Aino Favén, Noora Geagea, Kalle Haapala, Siiri  
Haarla, Iiris Hälli, Olof Kangas, Liisa Kallio, Osmo Kivimäki, Kastehelmi Korpijaakko, Matti Kähönen, Anni Leppälä, 
Pekka Luhta, Marika Maijala, Päivi Maunu, Soili Mustapää, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo Rainio, Kai 
Rentola, Kaisa Salmi, Heli Sihvonen, Johanna Sipilä, Johanna Suonpää, Petra Vehviläinen, Virpi Vesanen-Laukkanen, 
Kari Yli-Annala, Aoi Yoshizawa

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande, Nylands konstkommission vid Centret för konstfrämjan-
de och Helsingfors stad.

För ytterligare information: 
Pira Cousin 045 6508814 
Sirkku Ala-Harja 040 0013145 
Veikko Halmetoja 044 2153005 

KONSTNÄRERNAS Ö
10.8.–26.9.2021 
Öppet: tis–fre 13–18, lör–sön 12–17
Vernissage på Tove Janssons och den finländska konstens dag, den 9.8. klo 17–20. Varmt välkommen!
 
Mera information om utställningen och konstnärskollektivet finns på Stora Räntans Konstnärshus nya nätsidor: 
www.harakka.fi

Instagram: @harakan_taiteilijatalo 
Facebook: @harakantaiteilijatalo


