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PRESSMEDDELANDE 9.5.2014 

 KONSTNÄRER HAR VALTS UT FÖR UTSTÄLLNINGEN 
KERAMIKENS RUM / KERAMIIKKA TILASSA – KERAMIIKAN TILA 

Designmuseets huvudutställning i hösten 10.10.2014 – 12.01.2015 

Industrikonstförbundet Ornamo arrangerar år 2014 den första översikten över modern finländsk 
keramikkonst i samarbete med Designmuseet och Bildhuggarförbundet. Utställningen blir Designmuseets 
huvudexpo i övre stora utställningssal hösten 2014. 

Inalles 144 ansökningar med 497 verk lämnades in inom utsatt tid för utställningen Keramikens Rum. Juryn 
hade svåra beslut att fatta, men var enhetlig i sitt val av 43 konstnärer eller arbetsgrupper och totalt 66 
verk. Ansökningar till utställningen var emotses av medlemmar i Konstindustriförbundet Ornamo, Finska 
Bildhuggarförbund, MUU ry, Finlands Grafiska konstnärer rf, Målarförbundet och Förbundet för 
Fotografiska konstnärer rf. Juryn hade rätt att kalla in konstnärer även utanför utställningens 
antagningsprocess. 

Konstnärerna som valts ut till utställningen: 
Aaltonen Erna, Aromaa Arni, Candolin Christine, Falin Priska, Groth Camilla, Haapala Merja, Hämäläinen 
Risto, Helle Emma, Hellman Åsa, Hirvelä Markku, Horila Kerttu, Ishimoto Fujiwo, Kannosto Sakari, Kivivirta 
Kirsi, Lahdenmäki Nathalie ja Niidome Naoto (grupp), Larjo Olli ja Wallenius Lasse (Arkiv-grupp), Lehtinen 
Tuula, Liimatainen Matias, Mäkikoskela Riikka, Mäkilä Jarmo, Matikainen Tiia, Murtti Saana, Nurmi 
Maritta, Paasonen Soile, Paikkari Pekka, Pehkonen Laura, Pöllänen Pauliina, Ranki Merja, Rintaniemi Päivi, 
Riska Kristina, Rönkkö Riitta, Ruotsalainen Sami, Rytkölä Johanna, Sainio Anneli, Slotte Caroline, Somma 
Tuuli, Taiviola Kirsti, Talonpoika Riitta, Tamminen Veera, Vainio Tiina, Valkola Jyrki, Vuorivirta Iina, Widnäs 
Karin. 

Jury statement: 
Det var ett mångsidigt utbud av förslag som erbjöds till utställningen. Keramiken kommer till uttryck i 
rummet som poetiska verk som konst, skulpturer, installationer samt studier i material och form.  Många 
av verken behandlar keramikens historia och uttrycksformer här och nu. Även sociopolitiska frågor kan 
bearbetas genom keramik som material, det vill säga materialet fungerar som en samhällelig spegel och 
ett ironiskt ställningstagande om vår levnadsmiljö. Hurdana motiv är värdefulla nog att pryda en tallrik 
eller en kruka? Utställningens helhet visar ren skönhet och grotesk humor och erbjuder möjlighet att 
reflektera och ifrågasätta. 

Dess långa traditioner gör keramiken till ett betydelsefullt material inom nutidskonsten. Utställningens 
helhet belyser möjligheterna när det gäller olika keramiska tekniker, som kan vara allt från att skulptera, 
gjuta, krossa, illustrera och bygga till att skapa möten med andra medier. Verken återger finländsk 
keramikkonst av idag dels genom traditionen med ett starkt hantverk och att bemästra materialet, dels 
genom ett mer fritt skapande där allt är möjligt. Helheten visar prov på traditionerna inom keramikkonst 
men likväl insikt om och frigörelse från dessa traditioner. Juryn var angelägen om att lyfta fram just de här 
aspekterna eftersom de utgör element som berikar och utvecklar keramikkonsten. 

Jury: 
Monika Gass, museum direktör, Keramikmuseet Westerwald 
Maija Helasvuo, sculptor, Finska Bildhuggarförbundet 
Suvi Saloniemi, intendent, utställningar, Designmuseet* 
Kim Simonsson, sculptor, Industrikonstförbundet Ornamo 
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Mer information: 

Producent Kaisa Logren, Ornamo tel. 046 579 7187, hankkeet@ornamo.fi, 
www.ornamo.fi/index/74?pageId=191 
Bildbank: www.designmuseum.fi 
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