
För första gången i samma utställning:
Vuoden nuoria taiteilijoita 1985–2012 

I slutet av februari arrangerar Gumbostrand Konst & Form en unik konstutställning i 
Finland. Samutställningen Vuoden Nuoria Taiteilijoita 1985-2012 sammanför för 
första gången verk av mottagare av priset Årets Unga Konstnär i samma galleri.

De främsta konstnärerna inom området från fyra decennier ger en fascinerande bild av 
utvecklingen av den finländska samtidskonsten från mitten av 1980-talet till dags dato. Verken 
har skapats med olika tekniker och material. Såväl målningar, skulpturer och grafik som 
fotografier, installationer, ljusskulpturer och videokonst visas.

Samutställningen presenterar ett urval av konstnärernas verk. Utställningen omfattar verk från 
år då pris vunnits men också nyare verk. Verken från olika år berättar om konstnärernas 
personliga resa till framgång; hurudana de var det år de vann priset, var de är nu och vilken 
inverkan livet haft på verken. 

 - Temat som innebär att årets unga konstnärer visas i samma utställning har legat   
 och grott i min tankar redan länge. Gumbostrand Konst & Form erbjuder förhållanden  
 som är optimala för att förverkliga denna unika idé, berättar utställningens 
 kurator Marjukka Uusitalo.

Från målningar till videoinstallationer
Det finländska konstfältet har förändrats avsevärt de senaste två decennierna. Särskilt 
frammarschen av nya tekniker, såsom fotografi och videokonst, har möjliggjort nya sätt att 
skapa inom konsten. Detta återspeglas också på valen av mottagarna av priset
Årets Unga Konstnär. 

 - Jag har arbetat med några av de konstnärer som mottagit priset Årets Unga Konstnär  
 såväl före som efter priset och det är en fröjd att få bjuda den breda allmänheten på  
 en kavalkad av dessa begåvade konstnärers verk, berättar Uusitalo.

Utställningen Vuoden Nuoria Taiteilijoita 1985-2012 visas på konstcentret och galleriet 
Gumbostrand Konst & Form den 22 februari till den 21 april 2013. Utställningen öppnas 
av Tammerfors konstmuseums museidirektör  Taina Myllyharju. Samutställningen är en 
försäljningsutställning. 

Gumbostrand Konst & Form är ett konstcenter och galleri, som öppnades på hösten i 
Söderkulla i Sibbo. I K. Hartwalls fabriksbyggnad, som byggts om till ett konstcenter, varvar 
den gamla miljöns stämning med konst, design, inspirerande sammanträdeslokaler och 
matupplevelser i egen bistro. Konstcentret och galleriet Gumbostrand Konst & Form är öppet 
från fredag till lördag kl. 11–17 och på söndag kl. 11–16.



De konstnärer som vunnit priset Årets Unga Konstnär och som 
deltar i konstcentret och galleriet Gumbostrand Konst & Forms 
samutställning på våren:

Information om priset Årets Unga Konstnär
Genom att bevilja priset Årets Unga Konstnär vill man lyfta fram unga begåvade bildkonstnärer 
och fästa uppmärksamhet vid den nya finländska bildkonsten och därmed förknippade fenomen. 
Vinnaren får ett stipendium på 20 000 euro och  möjligheten att arrangera en separatutställning på 
Tammerfors konstmuseum.

Förslaget om att välja årets unga konstnär kom ursprungligen, dvs. år 1984, från Tammerfors 
juniorhandelskammare. Priset Årets Unga Konstnär har delats ut allt sedan år 1985. Priset har fram 
till år 2012 mottagits av 34 konstnärer; vissa år har fler än en konstnär fått priset. År 2013 valdes 
Jarno Vesala till årets unga konstnär.

Ytterligare information
Konstcentret och galleriet Gumbostrand Konst & Form
Vainuddsvägen 72-28, Söderkulla
Tel. 050 554 3538

Öppet för allmänheten från fredag till lördag kl. 11-17 och på söndag kl. 11-16.

Konstcentrets chef Charlotta Björkendahl, tel. 040 519 9190,
charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi

Utställningens kurator, gallerist Marjukka Uusitalo, tel. 040 547 5379,
marjukka.uusitalo@konstoform.fi

www.konstoform.fi
www.facebook.com/konstoform

1985  Kristian Krokfors
1986  Tero Laaksonen
1987  Radoslaw Gryta
1988  Outi Kirves
1989  Mari Rantanen
1990  Jarmo Kurki, Juha Saitajoki
1991  Markus Konttinen
1994  Susanne Gottberg
1996  Kaisu Koivisto
1997  Janne Kaitala, Jukka Korkeila, 
 Janne Räisänen

2000  Nanna Susi
2001  Tülay Schaki
2003  Samu Raatikainen
2004  Kim Simonsson
2007  Hans Cristian Berg
2009  Hannu Karjalainen
2011  Anna Tuori
2012  Ari Pelkonen



Konstcentret och galleriet Gumbostrand Konst & Forms 
utställningar på våren och i början av sommaren

Utställningen Vuoden Nuoria Taiteilijoita 1985-2012
den 22 februari till den 21 april 2013

En unik samutställning med mottagare av priset Årets Unga Konstnär åren 1985-2012. 
Konstnärer som medverkar med verk är t.ex. Kristian Krokfors, Tero Laaksonen, Markus Konttinen, 
Susanne Gottberg och Nanna Susi, samt Hans Christian Berg och Kim Simonsson. De två 
sistnämnda representerar en yngre generation och håller på att bygga en gedigen internationell 
karriär.

Outi, Janne, Oliver  - me kolme
26.4.-30.6.2013 (Stängt 21.-23.6.2013)

Samutställning med konstnärer Outi Heiskanen, Janne Laine och Oliver Rasmussen.  
Mer detaljerad information om utställningen närmare tidpunkten

Sommarutställning
4.7.-29.9.2013

Mer detaljerad information om utställningen närmare tidpunkten

Gumbostrand Konst & Form öppnades hösten 2012 i Gumbostrand i Sibbo och är det första konstcentret och galleriet på området.
Konstcentret verkar i en gammal industribyggnad som ägs av släkten Hartwall. I samma lokaler finns en designbutik som specialiserar 

sig på inrednings- och presentartiklar samt en bistro och ett café. 
Ytterligare information www.konstoform.fi


